
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 1

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 3

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 7

9 SRDP 1991 Designation/ Reservation/Road pull back: Cases मांजूर ववकास आराखडा १९९१ मधील नामननरे्दशन/ आरक्षणे/ रस्तत ेपुनश्चः र्दशशववणे 8

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 4

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 4

14 Road realignment/ deletion/ width change: Cases रस्तता पुनरेखाांकन/ वगळणे/ रुां र्दी बर्दलेली प्रकरणे 27

15 New Roads/ New Road widening: Cases नवीन रस्तता/ नवीन रस्तता रुां र्दीकरण केलेली प्रकरणे 3

16 Change/deletion of Reservation/Designation/ Zone: Cases नामननरे्दशन/ आरक्षण/ क्षेत्रात बर्दल/वगळलेली प्रकरणे 51

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

18 New Legends नवीन सूची 3

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 128

22 Needs no consideration: Cases ववचारात घेण्यास गरज नाही: प्रकरणे 402

TOTAL ACCEPTED CASES

के/पूवश ववभाग /     K/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 क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

NIL निरंक

बहृनिुंबई िहानगरपामलका 'के/पूवव' ववभाग

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

महाराष्ट्र प्रादेशिक व िगर रचिा आधिनियम १९६६ च्या कलम २६(१) िुसार दद. २७.०५.२०१६ रोजी प्रशसद्ि केलेला प्रारूप ववकास आराखडा २०३४ कररता प्राप्त झालेले 
सूचिा/हरकतीवर महाराष्ट्र प्रादेशिक व िगर रचिा आधिनियम १९६६ च्या कलम २८(३) अन्वये नियोजि सशमतीचा आहवाल

  Planning committe Report u/s 28(3) of M.R.T.P. Act 1966 on suggestion/objection for Revised Draft Development Plan 

2034 published on 27.05.2016 u/s 26(1) of M.R.T.P. Act 1966

Municipal Corporation of Greater Mumbai 'K/E' Ward

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

_ _ 1



अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

१ MKE1

१८७३ 
३३७६ 
३३९८
३९८८

TPS - V

ववलेपाले 
(पूवव)

अनंतम 
भुक्र. १२६ 

, १२७, 

१२८, 

१२९, 

१३२, १३३

WS-15
अस्तीत्वात असलेल्या रस्त्याची रस्तारेषा 
दिवववलेली आहे. ती वगळावी.

अनंतम भूखडं क्र. १२६, १२७, १२८, १२९, १३२, १३३ िगर 
रचिा योजिा क्र. -५ ववलेपाले या अनंतम भूखडंावर दोि 
रेषा ददसत आहेत. त्यामिील अनंतम  भूखडंाची 
शसमारेषा कायम ठेउि दसुरी  रेषा काढूि टाकली आहे.

1 MKE1

001873

3376

3398

3988

TPS - V 

Vile Parle 

FP Nos 

126, 

127, 

128, 

129, 

132, 133 

WS-15
To remove the line shown across the plot 

(existing road)

Two lines are visible on FP Nos 126, 127, 128, 

129, 132, 133 of TPS V - Vile Parle is corrected by 

deleting the line which is not final plot boundry.

NIL निरंक

नािननदेशन/आरक्षण/क्षेत्र यांचे रंग चकुीचे दशवववलेली प्रकरणे 

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

नािननदेशन / आरक्षण / नगरयोजना / क्षेत्र / गाव / ववभाग यांचे संकेत / नाव / िजकूर :  चकुीची दशवववलेली प्रकरणे 

Color of Designation/Reservation/Zone: Wrongly shown Cases   

_ _ 2



अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

NIL निरंक

NIL निरंक

Road  : Label,Code,Text: Missing Cases 

रस्त्याचे संकेत / नाव / िजकूर राहून गेलेली प्रकरणे 

Road  : Label,Code,Text: Wrongly shown Cases

रस्तता : लेबल, प्रवगव, िजकूर :  चकुीचे दशवववलेली प्रकरणे 

_ _ 3



अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

२ MKE2 २३०८ गुंदवली १०४ / ५ 
ए WS-18

िभूक्र. १०४ / ४ , १०४ / ७ , १०४ / ५ अ या 
जशमिीपैकी िभुक्र. १०४ / ५ अ ही जशमि निवासी 
पटटयात असूि सहकारी गूहनिमावण संस्थेकडे 
ताब्यात आहे. सबब, DE २.१ चे आरक्षण िभूक्र. 

१०४ / ४ व १०४ / ७ पूरते मयावदीत ठेवावे.

िामनिदेिि के/पूवव ववभागाच्या १९९१ च्या सुिारीत 
मंजूर ववकास आराखडयाप्रमाणे आहे. 

  धचिॉय कॉलेजचा भाग असलेल्या िामनिदेििाच्या 
भागावर वमाव िगर कॉलिी जागेवर अस्तीत्वात आहे. 

म्हणूि िभुक्र. १०४/५ए, गुंदवली गाव वरील DE २.१ 
(महाववदयालय) हे िामनिदेिि वगळण्यात आले असूि 
सदर िामनिदेििाचे क्षेत्र कमी केले.

2 MKE2 002308 Gundavali 104/5A WS-18

DE 2.1 reservation on CTS NO  104/4, 104/7, 

104/5A.But In fact 104/5A is already 

residential zone and CTS no. 104/5A is 

conveyed (deemed) to co-operatie Housing 

society, Hence the DE 2.1 reservation should 

be restricted to CTS 104/4 and 104/7

Designation is as per Sanctioned Revised 

Development Plan,1991 of K/E ward. 

Varma Nagar Colony exists on site in part of 

designation area of Chinai college. Hence , the 

designation of DE 2.1 (College) is reduced by 

deleting the designation from CTS no 104/5A of 

village Gundavali.

Correction in spillover of Designation/Reservation

चकुीचे पसरलेले नािननदेशन / आरक्षणांची दरुुस्तती केलेली प्रकरणे 

_ _ 4



अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

३ MKE3 ३१५३ मरोळ १०९/

१ एच WS-19

िभुक्र. १०९/१ह मरोळ हा भूखडं खाजगी 
मालकीचा असूि सोसासयटीच्या ताब्यात आहे व 
आरक्षणास प्रवेि मागव िाही.  सदर आरक्षणास 
रस्ता हा सोसायटीच्या जागेतूि आहे.

DPU ३.४ ( पोलीस सुवविा) हे बाजूच्या भूखडंावर 
असलेले व पसरलेले िामनिदेिि दरुुस्त केले. िभुक्र. 

१०९/१ह मरोळ हा भुखडं आता DPU ३.४ (पोशलस 
सुवविा) च्या िामनिदेििािे बाधित िाही.

3 MKE3 003153 Marol 109/1H WS-19

Objection for reservation of Police Facilities 

DPU3.4 since the property is owned and 

under possession of Society and the 

Reservation does not have direct access 

from Road. The Access to the reservation is 

through society premises.

 The spillover of desgination of DPU 3.4(Police 

Facilities)which is existing on adjoining plot is 

corrected. The CTS no. 109/1H of Marol is now not 

affected by designation of DPU 3.4(Police 

Facilities)

४ MKE4 693(H) मरोळ ७०६ WS-19
DMS 5.2 हे आरक्षण अस्स्तत्वात असलेल्या 
रस्त्यावर सुध्दा दाखववण्यात आले आहे.

िकािािुसार असलेल्या अस्स्तत्वातील रस्त्यावर 
पसरलेले िामनिदेिि वगळूि  DMS ५.२ (पाण्याचे 
उदंचि कें द्र) हे िभू क्र.706 मौजे मरोळ िामनिदेिि 
दरुुस्त केले.

4 MKE4 693(H) Marol 706 WS-19
Objection on spillover of designation on 

existing road

DMS 5.2 (Water Pumping Station) Designation on 

CTS No.706 of Village Marol is corrected by 

deleting the portion of designation spilled over 

existing road as per plan.

_ _ 5



अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

NIL निरंक

५ MKE5 000025 मरोळ ४४३/१ WS -16

अजवदारािे दोि हरकती घेतल्या त्यापैकी केवळ 
एक हरकत मान्य केली आहे ती खालीलप्रमाणे 
आहे.   

२. िभुक्र. ६४९ ए व ४४३/६ मरोळ गाव या िगर 
भूमापि क्रमांकांचा लगत असलेल्या िभुक्र. ४४३/१ 
या ि भू क्रमांकांमध्ये िभुक्र. ४४३/७ मरोळ गांव 
असा बदल करणेबाबत.

 

२. िभुक्र. ६४९ ए व ४४३/६ मरोळ गाव या िगर 
भूमापि क्रमांकांचा लगत असलेल्या िभुक्र. ४४३/१ या 
ि भू क्रमांकांमध्ये िभुक्र. ४४३/७ मरोळ गांव असा बदल 
केला.

5 MKE5 000025 Marol 443/1 WS -16

Applicant has submitted 2 objections but only 

1 case is Accepted which are as follows

2. To correct the CTS No. 443/1 of village 

Marol to CTS No. 443/7.

2) C.T.S. No.443/1 is corrected as CTS No. 443/7 

of village Marol which adjacent to CTS no. 649 A 

and 443/6 of village Marol

Nallah/ Railway/ Highway Buffer: incorrectly shown cases

Village Boundary/CS nos. : Wrongly shown cases

नाला / रेल्वे / िहािागव बफर चकुीची दाखववलेली प्रकारणे

गाव सीिा / नगर भूिापन क्र.  चकुीची दशवववलेली प्रकरणे

_ _ 6



अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

६ MKE6
४९६ 
६२९ मरोळ २३६ व 

२२६ WS-19

  अजवदारािे दोि हरकती घेतल्या त्यातील एक 
हरकत मान्य केली ती खालीलप्रमाणे आहे.         

२. िभुक्र. २१४ हा देखील आरक्षणािे अतंि 
बाधित आहे ते आराण वबळावे. सुिाररत प्रारुप 
ववकास आराडा २०३४ मध्ये हा भुखडं चकूुि 
िभुक्र. २३६ असा दिववला आहे. चकु दरुुस्त करुि 
आरक्षण वगळावे.

 

२. सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे िभुक्र.  

२३६ ऐवजी िभुक्र. २१४ अिी दरुुस्ती केली.

6 MKE6
000496

000629
Marol

236 & 

226
WS-19

Applicant has submitted 2 objections but only 

1 case is Accepted which are as follows

2) CTS No. 214 is also shown with partial 

reservation, which is to be deleted. This plot 

wrongly mention as 236 in RDDP, hence 

correct the error and delete the reservation.

2) CTS No. 214 Is corrected instead of CTS no. 

236  of village Marol as per SRDP1991

७ MKE7 ७०३ मरोळ १४९८/ए/४,

 १४९९ WS-16

अजवदारािे दोि हरकती घेतल्या त्यापैकी केवळ 
एक हरकत मान्य केली आहे ती खालीलप्रमाणे 
आहे.   

२. ववकास आराखडयावर िभुक्र. १४९९ असा 
दिवववलेला आहे त्यात १४९८/ए/४ अिी दरुुस्ती 




२. सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे िभुक्र. 

१४९९ ऐवजी िभुक्र. १४९८/ए/४ अिी दरुुस्ती केली.

7 MKE7 000703 Marol
1498/A/4

, 1499
WS-16

Applicant has submitted 2 objections but only 

1 case is Accepted which are as follows

2) Plot number to be corrected as 1498/A/4 

instead of 1499 mentioned of DP sheet.

2)CTS No.1498/A/4 is corrected instead of CTS 

No.1499 as mentioned in SRDP 1991/RDDP2034.
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

८ MKE8 ७०४ मरोळ १४९८/ए/३,

 १४९४ WS-16

अजवदारािे दोि हरकती घेतल्या. त्यातील एक 
मान्य केली ती खालीलप्रमाणे आहे.  

 १. ववकास नियोजि आराखडयावर िभुक्र. 

१४९८/ए/३ ऐवजी चकूुि  िभुक्र. १४९८/ए/५ अिी 
दरुुस्ती करावी. 

 

१. िभुक्र. १४९८/ए/३ हा िगर भुमापि क्रमांक बरोबर 
आहे. ववकास आराखडयामध्ये िभुक्र. १४९४/ए/५ ऐवजी 
दरुुस्ती केली. 

8 MKE8 000704 Marol
1498/A/3

, 1494
WS-16

Applicant has submitted 2 objections but only 

1 case is Accepted which are as follows

1. Objection - The Plot no. is erroneously 

mentioned as CTS No. 1494/A/5 on the DP 

Sheet instead of 1498/A/3. Suggestion to be 

corrected as 1498/A/3 instead of 1494/A/5 

mentioned on DP Sheet.

1)CTS No.1498/A/3 is correct CTS No. same 

should be corrected instead of CTS No.1494/A/5 

as mentioned in D.P. Sheet.
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

९ MKE9 १५२२ मरोळ १४१८ व 
१४१९-बी WS-16

वविषे नियोजि प्राधिकरणाच्या शसमेववषयी 
हरकत. िभुक्र. १४१९ मरोळ गांव या भुखडंावर 
अिंत ववमाितळ प्राधिकरण दिवववले आहे. ते 
प्रारुप ववकास आराखडा २०३४ मध्ये जास्त योग्य 
प्रकारे दिववावे भूखडंाच्या आत असलेल्या कोपरा 
सोबतच्या िकािावर दिववल्याप्रमाणे ९.१५ मी. 
रस्त्याला लागूि बदलावा.

ववमाितळ प्राधिकरणाकडूि ववमाितळाच्या शसमेचा 
िकािा प्राप्त झाला आहे. वविषे नियोजि 
प्राधिकरणाच्या हददीमध्ये त्याप्रमाणे दरुुस्ती करणात 
आली आहे.

9 MKE9 001522 Marol
1418 & 

1419-B
WS-16

Objection to the Boundary of the SPA - 

Airport Authority shown part on CTS 1419 of 

village Marol. It needs to be shown more 

correctly on the revised draft DP 2034 by 

shifting the corner now within the plot to that 

touching the edge of 9.15 m wide road 

abutting these plots as per attached drawing.

The Airport boundary plan is received from Airport 

Authority of India, SPA  boundary is corrected as 

per the same.

१० MKE10 २१२१ चकाला ९ WS-19

िभुक्र. ९ सुिारीत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ 
मध्ये दिवववलेला आहे. पण २०१४-२०३४ च्या 
अदययावत ववकास आराखडयामध्ये हा िभुक्र. 

ददसूि येत िाही.

िभुक्र. ९ हा भुखडं िभुक्र. १३ चकाला या भूखडंात 
समाववष्ट्ट आहे. सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ 
मध्ये दाखववलेल्या प्रमाणे दरुुस्ती करण्यात आली 
असूि िभुक्र. १३ व ९ या िभुक्र. मध्ये शसमारेषा 
दाखववलेली आहे.

10 MKE10 002121 Chakala 9 WS-19
CTS no. 9 is mentioned in the DP of 1991 

and same is not appearing in latest DP of 

2014-2034

It is seen that CTS no. 9 is merged in CTS 13 of 

village Chakala.  

CTS No.9 and its boundary is corrected as per 

SRDP 1991 by adding CTS boundry line between 

CTS no. 13 & 9.
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

११ MKE11 SMW २९ गुंदवली ३६(भाग) WS-18

१. सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
गुंदवली व ववलेपाले या गावांची शसमा दिवववलेली 
िाही. 
२. DE 1.2 (प्राथशमक/माध्यशमक िाळा) व DOS 

1.4 (क्रीडांगण) यांचा आकार १९९१ च्या सुिाररत 
मंजूर ववकास आराखडयािुसार िाही.

१. सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
गुंदवली व ववलेपाले या गावांची शसमा दिवववण्यात 
आली. 
२. तसेच सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ मध्ये 
दिवववल्याप्रमाणे प्राथशमक/माध्यशमक िाळा (DE 1.2) व 
क्रीडांगण (DOS 1.4) यांचा आकार बदलण्यात आला.

11 MKE11 SMW 29 Gundavali 36 (Pt) WS-18

1. Village Boundary of Gundavali & Vile Parle 

is not as per SRDP 1991

2. Shape of DE1.2 (Primary/Secondary 

School) & DOS1.4 (Play Ground) is not as 

per SRDP 1991

1) Boundary of Gundavali & Vile Parle villages is 

corrected as per SRDP 1991.

2) Consequently, the shape of the existing Primary 

& Secondary School (DE1.2) and Play Ground 

(DOS1.4) are changed as reflected in SRDP 1991.
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

१२ MKE12

१४१७ 
१४४६ 
१४४७ 
१४४८
१५२७
१५२८
१५२९
१७८६
१८०१
१८२९
१८४३
१८४५
१८४६
१८५१
१८६६
१८८6

१९४५

मजास
८१ ते 
१३२, 

१६६ व 
१६०

WS-24

िभुक्र. ८१ ते १३२, १६६ व १६० या वरील 
मिोरंजि मैदाि/क्रीडांगणाच्या आरक्षणात निवासी 
ककंवा साववजनिक गहृनिमावण असा बदल करणे.

िभुक्र. ८५ मजास गांव ही जमीि भूसंपादिाखाली आहे 
व िस्ती क्र. ACQ/WS/2286 असा आहे. सबब, RR 2.1 

चे आरक्षण वगळूि, ROS 1.5 (उद्याि/बगीचा) चे 
आरक्षण दिवववले असूि (मिोरंजि मैदाि आरक्षण ) 

सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१  प्रमाणे केले 
आहे.

SRDP 1991 Designation/ Reservation pull back: Cases

िंजूर ववकास आराखडा १९९१ नािननदेशन / आरक्षण पुनश्च: दशवववणे
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

12 MKE12

001417

1446

1447

1448

1527

1528

1529

1786

1801

1829

1843

1845

1846

1851

1866

1886

1945

1988

2287

2293

2843

Majas

81 to 

132, 166 

& 160

WS-24

Suggestion to change the reservation of 

RG/PG to Residential or Public Housing on 

CTS no. 81 to 132, 166 & 160

Land bearing CTS No. 85 of village Majas is under 

Acquisition (Acq) vide File No. ACQ/WS/2286, 

hence the reservation of ROS1.5 (Garden/Park) is 

shown as per RG reserved in SRDP 1991 by 

deleting RR 2.1 on entire portion bearing CTS no. 

81,82,83,84,85 as per SRDP 1991.
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

१३ MKE13

७७
SMW KE-

४३
३६८/२६ मोगरा WS-24

अजवदारािे दोि हरकती घेतल्या. त्यातील एक 
मान्य केली ती खालीलप्रमाणे आहे.                 

१3. मंजूर पूिरवधचत ववकास आराखडयातील 
P.G.(खेळाच ेमैदाि) हे आरक्षण RR 2.1 

(पूिववसि व पूिवस्थापि) दाखववण्याची हरकत. 

 13. मौजे मोगरा िभूक्र.368/26 हा महािगरपाशलकेच्या 
ताब्यात असल्यािे RR 2.1 (पूिववसि व पूिस्थापिा )  

हे आरक्षण वगळूि सदर भूखडं मंजूर पूिरवधचत ववकास 
आराखडा 1991 प्रमाणे ROS 1.4 (खेळाच ेमैदाि) 

दाखववण्यात आले आहे.

13 MKE13

000077

SMW KE-

43

368/26 Mogra WS-24

Applicant has submitted number of objection 

out of which 3are for K/E and 1 is accepted 

which is as follows.

13) Objection to change of SRDP 1991 

Resevation of PG to RR 2.1 on CTS No. 

368/26 of village Mogra at Shere Punjab, 

Andheri (east).

ROS 1.4 is shown as per SRDP 1991 as the said 

plot is in the possession of MCGM, by deleting the 

reservation of RR 2.1(Rehabilitation and 

Resettlement) on CTS no 368/26

१४ MKE14
SMW KE-

४० मोगरा
३६६

(भाग)

३६७ 
(भाग)

जागेवरील अस्तीत्वात असलेल्या तबेल्यांवर (जय 
जलाराम आणण संतोष डअेरी फामव व कॅटल फामव) 
सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
साववजनिक गहृनिमावणाचे आरक्षण दिवववलेले िाही.

सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे PH चे 
आरक्षण दिवववलेले आहे म्हणूि िभुक्र. ३६६(भाग) व 
३६७ (भाग) RR 2.1 (पूिववसि व पूिवस्थापिा) साठी 
आरक्षक्षत करण्यात आले आहेत.

14 MKE14
SMW KE-

40
Mogra

366(Pt), 

367(Pt)

Reservation of Public Housing (PH) as per 

SRDP 1991 is not shown on existing Tabelas 

(Jai Jalaram & Santosh Dairy and Cattle 

Farm) on site.

The reservation of PH is as per SRDP 1991 and 

the CTS no. 366(pt) and 367 (pt) are reserved for 

RR 2.1 (Rehabilitation & Resettelment) accordingly.
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

15 MKE15 १०३७
सहार, 

ववलेपाले, 

मरोळ, 

ब्राम्हणवाडा

145(pt), 

2085(Pt)

etc.

WS-13

WS-15

WS-16

छत्रपनत शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय 
ववमाितळासाठी अधिसूधचत वविषे नियोजि 
प्रिीकरिामध्ये दाखववण्यात आलेल्या 
आरक्षण/प्रस्ताव रद्द करण्या बाबत

छत्रपनत शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय ववमाितळासाठी 
अधिसूधचत वविषे नियोजि प्रिीकरिामधिलं आरक्षणे 
पुसट रंगािे दिवववण्यात आलेल आहेत. तसेच वविषे 
नियोजि प्रिीकरिामध्ये कुठलेही िवीि आरक्षण 
दिवववण्यात आलेले िाही.

15 MKE15 1037

Sahar, Vile 

parle, 

Marol, 

Bramhanwa

da

145(pt), 

2085(Pt)

etc.

WS-13

WS-15

WS-16

Objection for regarding reservation/proposal 

shwon in SPA area which isa part of CSWIA 

notified area and request to delete. The 

same.

Reservation shown in SPA area are shown in 

VERGE colour. No new reservations are imposed 

in SPA area.

16 MKE16 PC 1

प्रजापूर, 
वारवली, 
मजास

3,4 ,5, 

etc.

WS-19

WS-24

WS-29

'आरे' चे क्षेत्र हे िा-ववकास क्षेत्र बदलूि िैसधगवक 
क्षेत्र म्हणूि दाखवावे.

'आरे' चे क्षेत्र हे हररत क्षेत्र म्हणूि दाखववण्यात आले 
आहे.

16 MKE16 PC 1

Prajapur, 

Vyaravali, 

Majas

3,4 ,5, 

etc.

WS-19

WS-24

WS-29

Aarey to be shown as NA Zone from NDZ. Aarey is shown as Green Zone.
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

17 MKE17 3984 ववलेपाले
13, 

14,24,23, 

 32 upto 

46

WS-15

िारायण निवास मागील बाजूचा िगर नियोजि 
योजिा २ मिील अनंतम भूभाग क्र. 13, 14, २४, 

२३, व २२ ते ४६ िारण करणारा जशमिीचा पट्टा 
दोि समांतर रेषेद्वारे दाखववण्यात आला आहे. 

ववकास नियोजि आराखडा २०३४ मध्ये 
दाखववण्यात आलेला हा पट्टा पजवन्य जल 
वादहिी ववभागािी संबंधित आहे का? असे सूधचत 
करत िाही . सदर पट्टा रद्द करावा वा 
स्पष्ट्टपणे सूधचत करावे.

सदर जशमिीचा पट्टा दाखववणारा समांतर रेषा ह्या 
िगर नियोजि योजिा २ िुसार िाला म्हणूि 
दाखववण्यात आले आहे. आता सदरहू रेषा रद्द करण्यात 
आले आहे.

17 MKE17 3984 Vile Parle

13, 

14,24,23, 

 32 upto 

46

WS-15

Strip of land behind Narayan Niwas TPS II 

Vile parle bearing FP nos. 13, 14,24,23, 32 

upto 46 is retained. The said lines shown on 

DP Plan should be mentioned or to be 

deleted.

The same is shown as Nallah in Town Planning 

Scheme. However. Now the extra lines are deleted.
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

18 MKE18
SMW KE-

४१
मुळगांव /

मजास
६ए(भाग)

१७२ 
(भाग)

WS-24

मालक व ववकासक यांच्या वादातील व न्याय 
प्रववष्ट्ट असलेल्या मोकळया भूखडंावर मंजूर 
ववकास नियोजि आराखडा १९९१ चे 
गहृ॥निमावणाचे आरक्षण दिवववण्यात यावे.

मंजूर ववकास नियोजि आराखडा १९९१ अन्वये संपूणव 
अशभन्यासावर परवडणारे गहृनिमावण दिवववण्यात आलेले 
आहे.

18 MKE18
SMW KE-

41

Mulgaon

Majas

6A(pt) 

172(pt)
WS-24

Reservation of Public housing (PH) as per 

SRDP 1991 is not shwon on vacant plot 

currently under dispute between owner and 

developer & in posession of Court Receiver.

Reservation of RR 2.2 (Affordable Housing) is 

shown as per SRDP 1991 for the entire layout.
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

१९ MKE19
SMW KE-

42
मजास

१६२
(भाग),

१६३
(भाग),

१६५
(भाग),

१७०/सी
(भाग),

१७०/जी
१६०ए-

१(भाग),१७
२

(भाग),१७३(

भाग),१७४
(भाग),

१७५
(भाग)

WS-24

मं.पू.वव. आराखडयािुसार एम.एच.बी कॉलिी 
वरील  P H (साववजनिक घरे ) हे आरक्षण ि 
दास्ववल्याची हरकत.

एम.एच.बी. कॉलिी 1991 पूवी ववकसीत झाल्यािे येथील 
P H (साववजनिक घरे ) मंजूर पूिरधचवत ववकास आराखडा 
1991 प्रमाणे RR 2.2 (परवडणारी गहृनिमावण ) हे 
आरक्षण दिवववले आहे.
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

19 MKE19
SMW KE-

42
Majas

162(Pt),1

63(Pt),16

5(Pt),170/

C

(Pt), 

170/G, 

160A-

1(Pt), 

172(Pt), 

173(Pt),1

74(Pt),17

5(Pt)

WS-24
Reservation of Public Housing (PH) as per 

SRDP 1991 is not shown on M.H.B. Colony.

M.H.B. Colony is developed prior to the year 1991 

and the ownership of the entire plot is with 

MHADA. However, PH (Public Housing) 

Reservation as per SRDP 1991 is not developed. 

Hence,  Reservation of RR2.2 (Affordable 

Housing) is shown.

NIL निरंक

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

 शासन / िा. नयायालयाच्या आदेशावरून नािननदेशन / आरक्षणे फेरबदल / वगळणे : प्रकरणे
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

२० MKE20
१७५ 
SMW

मजास १६६/ए/१ 
(भाग)

WS-24

िभुक्र. १६६ / अ/१ (भाग) मजास वरील प्राथशमक 
व माध्यशमक िाळा (RE १.२ ) व पुिववसि व 
पुिप्रस्थापि (RR २.१ )  या आरक्षण ऐवजी 
सुिारीत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ चे 
आरक्षण टाकावे.

प्राथशमक व माध्यशमक िाळा (RE 1.2) चे आरक्षण 
ददिांक २२.०५.२००२ रोजीच्या प्रअ/५०३/ववनि(पउप) एच 
व के  मंजूरीिुसार पुिवस्थावपत करण्यात आले. सदर 
मंजूरी िुसार िभुक्र. १६६ (भाग) वरील RE 1.2 या 
ऐवजी RR 2.1 चे आरक्षण दिवववण्यात आले. आणण 
उववररत जशमिीवर RSA 2.1 चे आरक्षणदिवववले.

20 MKE20
000175

SMW
Majas

166/A/1(

PT)
WS -24

Objection to the reservation of RE 1.2 & RR 

2.1 on CTS 166/A/1(PT) of village Majas and 

requesting to restore DP 1991 situation.

The reservations of PH (Public Housing) & SAS 

(Secondary School) are relocated (interchanged) 

as per Relocation approved vide CHE/503/DP(WS) 

H&K dated 22.05.2002. As per approved relocation 

of the  SRDP 1991, reservation on CTS No. 

166(Pt) is shown as RR2.1 by deleting RE 1.2 and 

remaining portion of RE 1.2 (Primery and 

Secondary school ) being too small, the said 

reservation is merged with adjoining 

RSA2.1(Welfare Center)

आधी संित केलेल्या पुनस्त्ाववपत नकाश्यानुसार दरुुस्तती केलेली प्रकरणे
Corrections as per earlier approved relocation: Cases
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

२१ MKE21 २५४ मजास १७६ ए/५ WS-29

िभुक्र. १७६ ए / ५ माजस या अशभव्यासातील 
आरक्षणे यापूवीच महािगरपाशलकेस हस्तातरीत 
केली आहेत. असे असूिही अदयाप जशमिीचा 
काही भाग ''मिोरंजि मैदािासाठी'' आरक्षक्षत 
करण्यात आला आहे. सदर आरक्षण वगळावे.

मौजे मजास ि.भू.क्र. 176/A/5 मिील िामनिदेिि 
काढूि सदर आरक्षण मंजूर पुिवववस्थावपत 
अशभन्यासािुसार िभुक्र.176/A/2 या भुखडंावर DOS 1.5 

(उद्याि/ बगीचा ) असे िामनिदेशित करण्यात आले.

21 MKE21 000254 Majas 176A/5 WS-29

Reservation of the layout are already handed 

over to MCGM at CTS 176A/5 of village 

Majas. Despite that some area of the 

property still showing reservation for RG to 

delete the said reservation.

Boundaries of DOS1.5 are corrected as per 

approved relocation by deleting the DOS 1.5 ( 

Garden/Park) from  C.T.S. No. 176A/5 of village 

Majas and designating C.T.S. No.176A/2 as DOS 

1.5  ( Garden/Park).

२२ MKE22

३०८ 
७३० 

SMW KE 

38

चकाला ३८६  
(भाग)

WS-16

िभुक्र. ३८६ (भाग) चकाला या जशमिीवरील आर 
ओ एस १.५ या आरक्ष्ज्ञणात योग्य ती दरुुस्ती 
करावी. सदर आरक्षण सुिाररत मंजूर ववकास 
आराखडा १९९१ प्रमाणे िभुक्र. ३७९ (भाग) आणण 
३७९ / २ या जशमिीवर पुिवस्स्थावपत करण्यात 
आलेले आहे.

मौजे चकाला िभुक्र. ३८६ (भाग) या भूखडंावरील 
आरक्षण रदद करुि िभुक्र. ३६९ (भाग)  व ३७९/२ या 
भुखडंावर ददिांक 03.12.11 रोजी च्या मंजूर पुिवस्थापि 
क्र. प्रअ/1639नि(पउप)/एच व के च्या अन्वये दिवववले 
आहे.

22 MKE22

000308

000730

SMW KE 

38

Chakala 386(Pt) WS-16

Objection of reservation ROS 1.5 on CTS 

386 (Part) of village Chakala. Requesting to 

necessary rectification of proposing the said 

reservation ROS 1.5 on CTS 379(Pt) & 379/2 

as resevation of DP RG as per SRDP 1991 

is relocated on the mentioned CTS Number.

As per Relocation approved vide 

CHE/16396/DP(WS) H&K dated 03.12.2011, 

Reservation (ROS1.5) is  relocated from CTS No. 

386(Pt) to CTS Nos. 379(Pt) & 379/2 of village 

Chakala. The Reservation (ROS1.5) from CTS 

Nos. 386(Pt) is deleted. 
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

२३ MKE23 ६६८ चकाला
४३२ ए 
आणण
४३७

WS-16

िभुक्र. ४३२ ए आणण ४३७ वरील आर ओ एस 
१.५ हे आरक्षण वगळावे (इमारत प्रस्ताव फाईल 
क्र सीई / ९०२४ / डब्लूएस / एके  दद. ०९.०८.२००७)

मौजे चकाला िभुक्र. ३८६ (भाग) व 432 (भाग) या 
भूखडंावरील आरक्षण  ROS 1.5 (उदयाि) हे वगळूि 
मंजूर पुिवस्थावपत आराखडयािुसार िभूक्र.459(भाग) व 
453 (भाग) या भुखडंावर ROS 1.5 (उदयाि) आरक्षक्षत 
केले.

23 MKE23 000668 Chakala
432A  & 

437
WS-16

To delete the reservation ROS 1.5 from 

property 432A and 437 (BP File No. 

CE/9024/WS/AK Dtd. 09/08/2007)

 The reservation ROS1.5 (Garden/Park) is  deleted 

as the same is relocated from CTS No. 386(Pt), 

432(pt) to CTS Nos.459(Pt) & 453(pt) of village 

Chakala. As per Relocation approved vide 

CHE/647/DP(WS) H&K dated 12.06.2009.

निरंक निरंक

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

Corrections in DAM/RAM as per I to C/R permissions: Cases
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

२४ MKE24 २८३८ कोंडीवीटा
३७६, ३७५ 
ए , ३६०, 

३५७, ३५८
WS-16

 १.  जागेवर मुलांसाठी उदयाि असूिही निवासी 
पटटा दाखवला आहे त्यासाठी हरकत. 

२. िभूक्र. ३७६, ३७५ ए , ३६०, ३५७, ३५८ मििू 
जाणारा तसेच श्री निवास बागारका मागव 
महापाशलका रस्त्यास जोडणारा पॅसेज रस्ता 
दाखववलेला िाही त्यास हरकत.

 मंजूर अशभन्यासाप्रमाणे 'Layout RG' असा मजकूर 
दिवववण्यात आला आहे.

24 MKE24 2838 Kondivita 

376, 

375/A , 

360, 

357,358 

WS-16

Applicant has submitted 2 objections but only 

1 case is Accepted which are as follows

1) Objection that the plot is shown as 

Residence, whereas it is childrens park.

The layout RG is shown as per approved layout 

with label text as “Layout RG”.

Corrections as per approved layout: Cases

िंजूर अमभनयासानुसार दरुूस्तती केलेली प्रकरणे
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

२५ MKE25 ८१३ मोगरा
३६८ , 

३६८/१ ते 
३६८ / ३२२

WS-24

अजवदारािे दोि हरकती घेतल्या त्यापैकी एकच 
मान्य केली ती खालीलप्रामाणे आहे.

२. मंजूर अशभियामिील १५ टक्के Layout RG हा 
DOS २.६ (मिोरंजि मैदाि)िामनिदेिीत 
केल्यामुळे अशभिसातील क्षेत्रफळात समतोल 
राहणार िाही.

मौजे मोगरा येथील िभुक्र. ३६८ / २ बी , ३६८ / २ अ व 
३६८ / ५ अ वरील DOS २.६  (मिोरंजि मैदाि) चे 
िामनिदेिि मंजूर पुिवस्थापिेिुसार दिवववण्यात आले 
आहे. उववररत भूखडं हा DOS 2.6  (मिोरंजि मैदाि) या 
िामनिदेििातूि वगळण्यात आला आणण Layout RG 

असे दिवववण्यात आले आहे.

25 MKE25 000813 Mogra

368, 

368/1 to 

368/322

WS-24

Applicant has submitted 2 objection but only 

1 case in Accepted which is as follows-

2. DOS 2.6 Recreation Garden (RG) 

from the layout sub division CTS no. 368, 

368/1 to 368/322, as they are part of 

approved layout and will cause imbalance 

area of 15% Layout RG.

2. Designation of DOS 2.6 (RG)  is continued as 

per approved reloction in SRDP 1991 on CTS 

no.368/2B and 368/2A and pt of 368/5A and the 

remaining portion of designation of DOS 2.6 (RG) 

being lay out RG  is deleted  by labeling it as 

"layout RG".
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

२६ MKE26

११६२ 
११६३ 
२३५१ 
२३५४

मरोळ

१३८ /१ , 

१३८ /२ , 

ते १३ , 

२८४ / ९ , 

१२, १४, 

१६, २१ 
ते २५

WS-19

ROS  1.4 चे आरक्षण वगळावे हे अशभन्यासातील 
मिोरंजि मैदाि आहे. अशभन्यसातील ''मिोरंजि 
मैदाि'' आरक्षण म्हणूि ठेवता येणार िाही.

मौजे मरोळ येथील िभूक्र. 13८/1 ते 33 या भूखडंावरील 
ROS  1.5 (उद्याि/बगीचा) हे आरक्षण मंजूर ववकास 
आराखडा १९९१ िुसार कायम ठेऊि उववरीत आरक्षण 
वगळूि 'Layout RG' असा मजकूर दिवववण्यात आला 
आहे.

26 MKE26

001162

001163

002351

002354

Marol

138/1 ( 

138/2 to 

13, 

284/9, 

12,14, 

16, 21 to 

25, 29 

32 to 34, 

36, 37, 

40 to 42

WS-19

Delete the reservation of ROS 1.4. It is a 

layout RG. No layout RG can be placed 

under reservation.

 ROS 1.5 (Garden/Park) retained on CTS no. 

138/1 to 33  as per SRDP 1991 and remaining 

ROS 1.5 is deleted by labelling Text of "layout RG".
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

२७ MKE27 १३५३ मजास

१७५ / ए 
, १७६ / 

ए/७ , 

१७९ /डी , 

१९० / ए 
/ ५

WS -24

अजवदारािे दोि हरकती घेतल्या त्यापैकी एकच 
मान्य केली.                                                १.  

िभुक्र. १७५ / ए  वरील ''मोकळी जागा'' म्हणूि 
दिवववलेल्या DOS १.५ या आरक्षणा ववषयी      
      .

मंजूर अशभन्यास क्र.  u/n CE/635/BS-II/LOKEN 

प्रमाणे उद्याि आणण अस्तीत्वातील रस्त्याबाबत दरुुस्ती 
केली.

27 MKE27 001353 Majas

175/A, 

176/A/7, 

179/D, 

190/A/5

WS -24

Applicant has submitted 2 objections but only 

1 case is Accepted which are as follows

1) Objection for the reservation designated 

open space marked as DOS 1.5 on the 

portion of CTS no. 175/A

1)The reservation and existing road is corrected as 

per approved layout and as per IOD & CC 

submitted by applicant u/n CE/635/BS-II/LOKEN 
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस
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tion No.

Inward 

No.
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CTS /
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RDDP 
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NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

२८ MKE28 १११ मजास ३७५/ ९८१ WS -29

अजवदारािे दोि हरकती घेतल्या त्यापैकी एकच 
मान्य केली. 
१. िभुक्र. ३७५/९८१ मजास या जशमिीवरि रस्ता 
दिवववलेला आहे व त्यामूळे िाळेच ेक्षेत्र कमी होत 
आहे सबब, िाळेच्या हददीप्रमाणे रस्तारेषेत बदल 
करावा. 

 १. िाळेच्या िामनिदेििामििू जाण-या १३.४० मी रंुद 
रस्त्याची रस्तोरेषा बदलूि िाळेच्या िामनिदेििाला 
लागूि पूिवस्थापीत केलेली आहे  अश्याप्रकारे ववकास 
नियोजि रस्ता मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
दिवववण्यात आले आहे.

28 MKE28 000111 Majas 375/981 WS -29

Applicant has submitted 2 objections but only 

1 case is Accepted which are as follows

1) Road Shown Passing through C.T.S. 

375/981 of village Majas, thereby reducing 

the area of school. Hence, request to align 

the road at boundary of School.

1) The 13.40 mt DP road is passing through the 

designation of School plot is realigned  abutting the 

school designation and designation is shown as 

per SRDP 1991 as it is now not affected by DP 

road.

Road realignment/ deletion/width change: Cases

रस्तता पुनरेखांकन / वगळणे / रंुदी बदललेली प्रकरणे
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२९ MKE29 ४६९ मुळगांव /

कोंडीवीटा

१७९ ए 
/१ , ए / 

२ , बी, 
सी,इ,  

एफ, जी , 

२३०/ए 
/१ए, १ 
बी , १ 

सी , २३८ 
/ बी , 

२४३ / ए 
, २४३ ए 

/ १

WS -19

१. िभुक्र. १७९ ए /१ , ए / २ , बी, सी,इ,  एफ, जी , 

२३०/ए /१ए, १ बी , १ सी , २३८ / बी , २४३ / ए , 

२४३ ए / १ मुळगांव व कोंडीववटा गावातील भुखडं 
निवासी पटटयात दाखववलेला आहे त्याबददल 
हरकत. हा भुखडं वाणणज्य पटटयात दाखवला 
(पत्र क्र. प्र.अ. / ५०३१ / ववनि पउप/एच व के 
एमसी दद. २३.०५.१६ अन्वये या वविोष 
औदयोधगक पटटयातील भुखडंास वाणणज्य 
वापराचा परवािा ददलेला आहे. 

२. अतंगवत रस्त्याला अस्तीत्वातील रस्ता 
दाखववलेला आहे त्याबाबत हरकत. बाहयरेषा 
दिवववलेली आहे ती वगळूि भूंखडं वाणणज्य 
वापरासाठी अतंभृवत करावा.

१. सुवविेची जागा महापशलकेस हस्तांतरीत केलेली 
िसल्यामुळे सुिाररत मंजूर ववकास आराखडयािुसार 
औदयौधगक पटटयामध्ये दाखववलेली आहे. ROS 1.5 हा 
वापर पटटयामिील बदल्यामुळे शमळणारी सुवविोची 
जागा आहे. म्हणूि RAM चे आरक्षण दिवववण्यात आले. 

२. पोहोच रस्त्याला अस्तीत्वातील रस्ता दिवववलेला आहे 
तो सुवविेच्या जागेपयतं दाखवूि त्यापुढील भाग 
वगळलेला आहे.

29 MKE29 000469
Mulgaon/

Kondivita

179A/1, 

A/2, B, 

C, E, F, 

G

230A/1A, 

 1B, 1C, 

238/B, 

243/A, 

243/A1

WS -19

1) Objection on plot showing as Residential 

Zone, at CTS 179A/1, A/2, B, C, E, F, G

230A/1A, 1B, 1C, 238/B, 243/A, 243/A1 of 

village Mulgaon & Kondivita. Error shall be 

rectified showing the plot as Commercial 

Zone (Plot Converted from I -3 to C under 

No. CHE/5031/DPWS/H&K/MC Dtd. 

23/05/2016)

2) Objection on showing internal road as 

existing road. Outline marked shall be 

deleted and included in Commercial Zone.

1.)  The Industrial zone as per SRDP1991 is 

continued as the Amenity is not handed over to 

M.C.G.M. The ROS 1.5(Garden/Park) is shown as 

reservation of RAM

2)Right of way which is shown as existing road is 

curtailed up to amenity.  However, portion of 

existing road beyond amenity is deleted.
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३० MKE30 १२८१
चकाला 

बामिवाडा 
सहार

१ (भाग) 

११८ 
(भाग) 

६३२ 
(भाग)

WS -15,16

 १. १८.३० मी रंुदीच्या रस्तारेषेत ए ते बी ऐवजी 
सी -बी  असा बदल करणे. 

२. १८.३० मी रंुद रस्तारेषेत जागेवरील 
सदयस्स्थतीप्रमाणे ववचार करणे.

झोपडपटटी पूिववसि योजिा यापूवीच मंजूर झालेली 
असल्यामुळे के/पूवव ववभागाच्या सुिाररत मंजूर ववकास 
आराखडा १९९१ प्रमाणे िभुक्र. ६३२  मौजे बामणवाडा 
येथील रस्तारेषा कायम ठेवली आहे.

30 MKE30

1281

OL3198

OL3268

04640035

0

000465

Chakala 

Bamanwada

Sahar

1 (pt), 

118 (pt), 

632 (pt)

WS -15,16

Industrial zone reservation part of CTS 632 

Village Chakala should be cancelled & white 

colour patch on part of CTS 632 which was 

earlier shown as 18.30 mt wide DP road 

should be cancelled as there is new DP road 

proposed on southern part of connecting 

justice chhagala road.\012As there is existing 

slum fully encroached & proposed DP road, 

so there is no sense of of keeping industrial 

reservation in balanced plot. 

Since SRS is  already approved for CTS 632 of 

village Brahmanwada,  road alignment as per  

SRDP 1991 is retained by  deleting the proposed 

D.P.Road alignment shown in RDDP 2034 .
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३१ MKE31 १४१२ मोगरा

३५४ (भाग) 

त े३४८ 
(भाग), 

३५०(भाग) , 

३५२ (भाग) 

त े३५७ 
(भाग)्, ३५८ 

(भाग) , 

३५९ (भाग), 

३६० (भाग), 

३६१ , ३६२ 
(भाग), ३६३ 
(भाग), ३६४ 
- बी (भाग) 

आ॥णण३७१ 
(भाग)

WS -23

अजवदारािे सादर केलेल्या ३ हरकतींपैकी २ मंजूर 
केल्या त्या खालील प्रमाणे आहेत. 

१. A ते B  असा दिववीलेल्या िभुक्र. ३५४ (भाग) ते 
३४८ (भाग), ३५०(भाग) , ३५२ (भाग) ते ३५७ 
(भाग)्, ३५८ (भाग) , ३५९ (भाग), ३६० (भाग), ३६१ 
, ३६२ (भाग), ३६३ (भाग), ३६४ - बी (भाग) 

आणण३७१ (भाग) या जशमिीवरील १३.४० मी. 
ववकास नियंत्रण रस्त्या ववषयी हरकत.

२. सदरहू रस्त्याची पूिरवस्थापिा ही सीडीइएफजी  
प्रमाणे  दिववविे.

 झपेडपटटी पूिववसि प्राधिकरणािे क्र. 

SRA/ENG/2232/KE/ML/AP/OCC Dtd. 10.04.2013 

अन्वये मंजूर केलेल्या अशभन्यासाप्रामणे प्रस्ताववत 
ववकास नियोजि रस्त्याची रस्तारेषा दिवववली.

31 MKE31 001412 Mogra

345(pt) to 

348 (pt), 

350(pt), 

352 (pt) to 

357 (pt), 

358, 359 

(pt), 

360(pt), 

361, 362 

(pt), 363 

(pt), 364-B 

(pt) & 371 

(pt)

WS -23

Applicant has submitted 3 objections but only 

2 cases are Accepted which are as follows

1) Objection to 13.40 mt DP road shown on 

plot CTS no. 345(pt) to 348(pt),350(pt), 

352(pt) to 357(pt), 358, 359(pt), 360(pt), 361, 

362(pt), 363(pt),364-B(pt) and 371(pt) 

marked as A-B

2) Realignment of Road marked as C-D-E-F-

G

The alignment of proposed DP road is shown as 

per approved layout of SRA u/no. 

SRA/ENG/2232/KE/ML/AP/OCC Dtd. 10.04.2013.
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३२ MKE32 १४१४ मोगरा 330 

(भाग)
WS -23

िभुक्र. 330 वरील ROS 1.4 या आरक्षणाची 
हरकत.

मौजे मोगरा येथील िभूक्र. 330 वर झोपडपटटी 
पुिववसि योजिा राबववण्यात येत असल्यािे सदर रस्ते 
झोपडपटटी पुिववसि योजिा प्रमाणे दाखववण्यात आले.

32 MKE32 001414 Mogra 330 (pt) WS -23

Objection regarding the reservation of ROS 

1.4 Playground on CTS no. 330 (pt).
Road alignment is corrected as per SRA Layout

३३ MKE33 १४८० मोगरा ११६ / ए WS -19

िभुक्र. ११६ / ए कड ेजाणा-या  हत्यारबंदर 
पोशलस मुवयालयाकडूि निघणा-या तसेच 
सभोवतालच्या रहीवाश्यांकडूि वापरल्या जाणा-या 
ववकास नियोजि रस्ते/ पेहेल मागव / अस्तीत्वातील 
रस्ते दिवववण्यात यावेत ही वविंती.

िभुक्र. १०९ / २३ मििू जाणा-या अस्तीत्वातील 
रस्त्याची रस्तारेषा जागेवरील सदयस्स्थती िुसार 
ववसतारीत करण्यात आली आहे.

33 MKE33 001480 Marol 116/A WS -19

Requesting to consider the objection and 

show the DP roads/right of way /existing road 

originating from the property of Armed Police 

Head Quarters and is being used by the 

owners of the neighbouring properties 

leading to the  CTS no 116/A.

Existing Road passing through CTS 109/23 as per 

SRDP 1991 is extended as per site condition.
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३४ MKE34 २४७० ववलेपाले 
(पूवव)

१७१ ते 
१७२ WS-12

सभोवतालच्या ववकासासाठी वतुवळाकार रस्ता 
म्हणूि ववकास नियोजि रस्त्याचे अस्तीत्व 
कायम ठेवावे अिी सूचिा

अस्तीत्वात असलेला ९.१५ मी. रंुद रस्ता मंजूर 
पुिरवधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे दिवववण्यात 
आला आहे.

34 MKE34 002470
Vile Parle - 

East

171 & 

172
WS -12

Suggestion to recommend that the DP road 

status should be retained thus forming a ring 

road for the development around.

9.15 mtr. existing road is shown  as per the 

aligment of SRDP 1991.

३५ MKE35
००२५८७
००२६१७ मजास

१७५ ए 
/१ , १७५ 

ए/८
WS -24

अजवदारािे २ हरकती सादर केल्या त्यापैकी १ 
प्रकरण मान्य करण्यात आले ते खालप्रमाणे-

२. िभुक्र. १७५ ए /१ ला दोि बाजंूिी लागूि 
असलेला १३.४० मी. रस्ता जागेवर यापूवीच 
ववकसीत झाला आहे. प्रारुप ववकास आराखडयात 
आवश्यक दरुुस्ती करावी.

जागेवरील सध्यस्स्थतीप्रमाणे रस्ता दाखवण्यात आला 
आहे.

35 MKE35
002587

2617

Majas 175A/1, 

176A/8
WS -24

Applicant has submitted 2 objections but only 

1 cases are Accepted which is as follows

2)  The 13.40m road abutting CTS no. 

175A/1 on two sides has already been 

developed on site. Necessary correction to 

draft DP to be done

The  existing road is shown as per site condition.
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३६ MKE36 २८९६ गुंदवली ८६, ८६ 
/१ ते ७६ WS -18

अस्स्तत्वातील रस्तारेषेसाठी हरकत. कारण 
गुंदवली गावठांण रस्ता व िभुंक्र. ८६, ८६ /१ ते 
७६ या भुखडंांमध्ये मोकळी जागा आहे.

सुिारीत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे रस्तारेषा 
दिवववली.

36 MKE36 002896 Gundavali
86, 86/1 

to 76
WS -18

Objection to existing road alignment as there 

is Gap shown between Gundavli Gaothan 

road and plot bearing CTS No. 86, 86/1 to 76 

of Village Gundavali

The alignment of road is shown as per SRDP1991

३७ MKE37 २९६५ मोगरा
१५३ ,

१५३ / १ 
ते ५९

WS -18 भुखडंावरील ववकास नियोजि रस्ता कायम ठेवावा. सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे १३.४० 
मी. ववकास नियोजि रस्त्याची रस्तारेषा दिवववली.

37 MKE37 002965 Mogra

153, 

153/1 to 

59

WS -18
To retain the DP Road proposed through the 

plot

The alignment of 13.40 mt DP road is shown as 

per SRDP 1991 

३८ MKE38 २९७२ चकाला ५२५ / १ 
ए २ WS -18

भुंखडंामििू जाणारा १३.४० मी. रंुदीचा ववकास 
नियोजि रस्ता वगळावा.

१३.४० मी रंुद ववकास नियोजि रस्ता खाजगी 
अशभन्यासामििू आणण स्मिािभुमीच्या 
िामनिदेििामििू जातो. १३.४० मी रंुद ववकास 
नियोजि रस्ता वगळला व िभुक्र. ५२५ चकाला गाव या 
भूखडंावरील अतंगवत रस्ता सुिाररत मंजूर ववकास 
आराखडा १९९१ प्रमाणे कायम ठेवला.

38 MKE38 002972 Chakala 525/1A2 WS -18
Objection to remove proposed 13.4 mt DP 

road passing from our Plot.

The proposed 13.40 mt DP road is passing trhough 

pvt layout and desigated cemetry. The 13.40 mt 

DP road deleted and the existing internal road from 

CTS no. 525 of Chakala is retained as per SRDP 

1991.
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GIST Planning Committee's Recommendation

३९ MKE39
३१७२ 
३१९० बांदीवली

२५५ , 

२५५ / १ 
ते ३ , 

२५९ 
(भाग) 

आ॥णण२५
९ / १ ते 

WS- 23

१०० मी. लांबीचा अस्तीत्वात अलेल्या रस्ता 
अस्तीत्वातील रस्त्याचे रंुदीकरण म्हणूि 
दिवववण्याऐवजी ववकास आराखडा रस्ता म्हणूि 
दिवववला आहे त्यास हरकत.

सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
अस्तीत्वात असलेला रस्ता १३.४० मी च्या 
रंूदीकरणासहीत दिवववला आहे.

39 MKE39
003172

3190
Bandivali

255, 

255/1 to 

3, 259 

(pt) & 

259/1 to 

25

WS- 23

Objection for the deletion of existing road of 

about 100 meter long strip and same is 

shown as proposed DP road instead of 

widening of existing DP road.

The  existing road  is shown as per SRDP 1991 

with road widening of 13.40 mt.

४० MKE40 ३५९६ मरोळ

१६२८ / 

ए , 

१६२८ / 

बी , 

१६२८ / सी

WS -16 

सदर भुखडंावरील रस्ता यापूवीच महापाशलकेस 
हस्तांतरीत केला आहे व जागेवर पूणवपणे 
ववकासीत झाला आहे म्हणूि भूखडंाला ववभागूि 
जाणारा १८.३० मी अस्तीत्वातील रस्ता वगळावा.

जागेवरील १८.३० मी रंुद रस्त्याचा ववस्तारासाठी बाधित 
भाग यापूवीच महािगरपाशलकेस हस्तांतरीत करण्यात 
आला आहे. सबब रस्त्याचे १८.३० मी रंुदीकरण वगळले 
आहे आणण १८.३० मी रंुदीचा ववकसीत रस्ता 
दाखववलेला आहे.

40 MKE40 003596 MAROL 

1628/A 

,1628 /B 

,1628/ C 

WS -16 

To delete the existing 18.30 mt road cutting 

through the property as already handed over 

the said road widening to MCGM and road is 

fully widened on site.

The portion of 18.30 MT road affected due to 

widening is already handed over to MCGM, hence 

the widening is deleted and road is shown as 18.30 

mt.
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क्र.
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NO  
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४१ MKE41 ३६५८ गुंदवली ३०६ WS -18

परेरा हील रोडच्या रसतारेषेबाबत हरकत . या 
रस्ता रेषेत बदल करावा कारण प्रस्ताववत 
रस्तारेषा अस्तीत्वातील इमारती, पस्श्चम द्रतुगती 
मागाववरील RCC कॉलम्स, मेरो रेल्वे स्टाि व 
त्याच्या फायर इस्केपच्या स्जियावरुि जाते 
आणण जागेवर त्याप्रमाणे रस्ता बांिणे िक्य िाही.

 भुखडंावरील दाखववण्यात आलेला रस्ता वगळण्यात 
आला. कारण जागेवर रस्ता अस्तीत्वात िाही.

41 MKE41 003658 Gundavali 306 WS -18

Objection over the alignment of Pareira Hile 

Road as it is passing through the existing 

building and RCC columns of Western 

Express Highway, Metro Railway Station and 

its Fire escape staircase which is not 

possible to construct on site, hence shall be 

realign.

 There is no existing road on site and hence the 

said road is deleted.

_ _ 34



अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
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CS . 
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NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

४२ MKE42

4222

४४ 
७११ 
२०९९

मरोळ
१३०५ , 

१३०६, 

१३०७ए
1308

WS-19

अजवदाराच्या ३ हरकतींपैकी 2 प्रकरण मान्य केले 
ते खालीलप्रमाणे आहे. 

२. िभुक्र. १३०५ , १३०६, १३०७ मििू जाणारा 
९.१५ मी ववकास नियोजि रस्ता वगळावा. 
३. िभुक्र. १३०६ वरी रस्त्याचे १३.४० मी रंुदीकरण 
वगळावे.

२) भूभगाच्या शसमा रेषे अतंगवत असलेल्या 
अस्तीत्वातील रस्ता लगतच्या िामनिदेििात समाववष्ट्ट 
आलेले आहे.

३)फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रकािीत प्रारुप ववकास 
आराखडया मिील दिववीलेला रस्ता कायम ठेवण्यात 
आला असूि भुखडंावरील बंगला अबािीत ठेवण्यात 
अला आहे.

42 MKE42

004222

000044

000711

002099

Marol 

1305, 

1306 , 

1307 

WS -19

Applicant has submitted 3 objections but only 

2 cases are Accepted which are as follows

2) Delete 9.15 mt D.P Road passing through 

CTS 1308 , 1306, 1307

3) Remove Road widening of 13.4 mt on 

CTS 1306 

2) The road shown within the plot boundary is 

merged in adjoining designations being gated 

property.

3) EDDP alignment of the road is pulled back 

keeping the portion of bunglow plot intact.

४३ MKE43

४४९९ 
४५०१ 
४५१२ 
४५९४ 
४६१६

जोगेश्वरी WS -29

अजवदारािे २ हाकती सादर केल्या त्यापैकी १ 
प्रकरण मान्य करण्यात आले ते खालप्रमाणे-

१. शिवटेकडीवरील प्रस्ताववत ववकास नियोजि 
रस्त्याची आवश्यकता िाही कारण सध्याची 
लोकसंवया व वाहिांचे प्रमाण जास्त अहे.

ववकास नियोजि रस्त्याचे अनतरीक्त जाळे िकािावर 
प्रस्ताववत केले आहे. १३.४० मी ववकास नियोजि रस्ता  
िामनिदेिीत िाळेच्या भुखडंाला लागूि उत्तर- दक्षक्षण 
असा पूिवस्थावपत केला आहे व अगोदर प्रस्तावीत  पूवव-
पस्श्चम १३.४०मी. वगळण्यात आला आहे.

43 MKE43

004499

4501

4512

4594

4616

Jogeshwari Nil WS -29

Applicant has submitted 2 objections but only 

1 cases are Accepted which are as follows

1) The proposed DP Roads in Shiv Tekdi 

area are not necessary as per the existing 

population and Number of Vehicle are more.

The network of DP road is proposed in order to 

have Better connectivity. The North-South 13.4 m 

DP road is realigned touching the plot designated 

for School by deleting earlier proposed 13.40 m DP 

road alignment.
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RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

४४ MKE44 २३६ मोगरा १५१ WS -18

प्रारुप ववकास आराखडा २०१६ मध्ये अस्तीत्वात 
असलेल्या रस्त्याचे रंुदीकरण दिवववले िाही, 
१३.४० मी रंुदी दाखववलेली आहे हे बरोबर िाही 
शमळालेलया शसमांकिाप्रमाणे िभुक्र. १५१ च्या 
दक्षक्षणेकडील रस्ता ९.१५ मी ववकास नियाजि 
रस्ता (सुिारीत मंजूर ववकास आराखडा १९९१) 

असूि ववकास नियोजि रस्त्यािे बाधित क्षेत्र 
(िभुक्र. १५१ बी) यापूवीच महापाशलकेस 
हस्तांतरीत करण्याल आलेले आहे. परंतु, िकािा 
क्र. प्रअ/ ३२४ / ववनि पउप / एच व के दद. 

२८.०६.२००२ च्या शसमांकिाप्रमाणे दिववत िाही 
व ९.१५ मी रंुद रस्त्याऐवजी १३.४० तर रंुद 
रस्ता दिवववलेला आहे . जागेवर इमारत आसूि 
पुढील मोकळी जागा १.९९ मी आहे व क्र. सीई/ 

७८२६ / इप्र (पउप) एच व के अन्वये भोगवटा 
प्रमाणपत्र ददलेल आहे.

शसमांकि िकािा क्र. प्रअ/ ३२४ / ववनि पउप / एच व के 
दद. २८.०६.२००२ प्रमाणे रस्त्याबाबत दरुुस्ती केली आहे.

44 MKE44 236 Mogra 151 WS -18

As per DDP-2016 no Widening is shown on 

existing road, width shown as 13.40mt. which 

is not correct. As per demarcation obtained, 

South side road to CTS No. 151 is 9.15mt. 

DP Road(SRDP1991) & area under DP Road 

(CTS No.151B) is already handed over to 

MCGM & PRC is transferred in name of 

MCGM. However plan is not showing as per 

demarcation issued 

u/no.CHE/324/DP(WS)/H&K DT. 28/6/02 & 

width is shown as 13.40mt. instead of 

existing 9.15mt. road. Bldg. existing with FOS 

1.99mt. OC issued u/no CE/7826/BP(WS)/AK

The Road is corrected as per Demarcation plan 

Under No CHE/324/DP(WS)/H&K dtd. 28.06.2002.
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४५ MKE45 ८३२ मरोळ

३४५ ए/१ 
ते 

३४५अ/३ 
आणण 
३४५अ/५ 

ते 
३४५अ/७ 
०१२१

WS-19

अजवदारािे ३ हरकती सादर केल्या त्यापैकी १ 
प्रकरण मान्य करण्यात आले ते खालप्रमाणे- 

२. १२.२० मी रंुदीचा रस्ता हा मंजूर पूिवप्रस्थावपत 
िकािा प्रामणे दिवववलेला िाही. 

२) १२.२० मी रंुदीचा  ववकास  नियोजि रस्ता हा मंजूर 
पूिवप्रस्थावपत िकािा प्रमाणे व महापाशलकेच्या ताब्यात 
असल्यािे अस्स्तत्वातील रस्ता दाखववण्यात आला आहे. 

45 MKE45 832 Marol

345A/1 

to 

345A/3 

& 

345A/5 

to 

345A/7\0

121

WS -19

   Applicant has submitted 3 objections but 

only 1 cases are Accepted which are as 

follows    

 2) Alignment of 12.20m wide DP road is 

wrongly indicated and shall be corrected as 

per realigned road as per D.P remarks as per 

1991 DP.            

2) The 12.20 mt. wide D.P. road is shown as per 

approved realignment and existing road is in 

MCGM possession.
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NO  
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४६ MKE46
OL१७७०
OL२३७९ मरोळ

१३५९अ
१३५९बी
१३५९सी 
१३५९ डी
१३५९ई

WS-16

 मौजे मरोळ िभुक्र. १३५९ अ ते ई हया १३.४० 
मी  रंुद ववकास  नियोस्जत रस्ता १९९१ च्या 
आराखडया प्रमाणे दाखववण्यात यावा.

 मंजूर पूिरवधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे १३.४0 

मी रंुद रस्ता रेषा मौजे मरोळच्या िभूक. १३६३, १३६५, 

१३७० मििू कायम ठेवली.

46 MKE46
OL1770

OL2379
Marol

1359A, 

1359B, 

1359C, 

1359D & 

1359E

WS -16

We are concerned with our land bearing CTS 

No.1359A, 1359B, 1359C, 1359D & 1359E 

(Old CTS No.1359, 1360A & 1366) of village 

Marol situated at Andheri Kurla Road, 

Andheri  (East), Mumbai which is partly 

affected by 13.40 mt. wide D.P. road as per 

the draft DP published on 27th May  2016. 

Reinstate the Alignmnent of DP Road as per 

SRDP 1991  & sanctioned RL. In this regard, 

we are filing our objections as attached 

herewith.

The alignment of 13.40 mt DP road is shown as 

per SRDP 1991 passing through CTS no. 1363, 

1364, 1365, 1370 of village Marol.
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NO  
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४७ MKE47 २१५७ मोगरा २५१ WS-23

जागेवरील अस्तीत्वात असलेली इमारत 
असल्याकारणािे ९.१५ मी रंुदीचा रस्ता कृपया 
रद्द करण्यात यावा.

सदरचा रस्ता हा मंजूर पूिरवधचत ववकास आराखडा 
१९९१ प्रमाणे दाखववण्यात आला आहे.

47 MKE47 2157 Mogra 251 WS -23

Kindly delete the proposed road of 9.15 m as 

there is existing building on site and there is 

sufficient access of road to the property.It is a 

dead end and proposed road would create 

more chaos and traffic to the locality.

D.P. road is shown as per SRDP 1991
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४८ MKE48

४६३ 
३५०५ 
४६१ 
४६२

चकाला
५३८ 

५३९ सी-
१ (भाग)

WS-15

झोपडपट्टी पूिववसि योजिे अतंगवत िस्ती 
क्र.(CE/1394/WSAK Dtd. 23/06/2008, 

CE/4989/BSII Dtd. 23/02/1974, 

CHE/1874/DPWS/H&K Dtd. 19/03/2011, 

CE/SRA/29/AK Dtd. 21/08/1997, 

CE/SRA/227/AK Dtd. 10/11/1997, 

CE/1365/BSII/MISE Dtd. 07/02/1975.) िुसार 
िकािा मंजूर झाला असल्या कारणािे मौजे 
चकाला येथील िभुक्र. ५३८ व ५३९ सी-१ मििू 
िवीि प्रस्ताववत १३.४० मी रंुदीचा रस्ता 
वगळण्यात यावा.

झोपडपट्टी पूिववसि प्राधिकरणािे क्र.(CE/1394/WSAK 

Dtd. 23/06/2008, CE/4989/BSII Dtd. 23/02/1974, 

CHE/1874/DPWS/H&K Dtd. 19/03/2011, 

CE/SRA/29/AK Dtd. 21/08/1997, CE/SRA/227/AK 

Dtd. 10/11/1997, CE/1365/BSII/MISE Dtd. 

07/02/1975.) िुसार िकािा मंजूर झाला असल्या 
कारणािे मौजे चकाला येथील िभुक्र. ५३८ व ५३९ सी-१ 
मििू िवीि प्रस्ताववत १३.४० मी रंुदीचा रस्ता 
वगळयात आला.

48 MKE48

000463

003505

000461

000462

Chakala

538

539 C-1 

pt

WS-15

To delete the proposed road on CTS No. 538 

& 539/K-1(Pt) of village Chakala as plans are 

already approved under No. CE/1394/WSAK 

Dtd. 23/06/2008, CE/4989/BSII Dtd. 

23/02/1974, CHE/1874/DPWS/H&K Dtd. 

19/03/2011, CE/SRA/29/AK Dtd. 21/08/1997, 

CE/SRA/227/AK Dtd. 10/11/1997, 

CE/1365/BSII/MISE Dtd. 07/02/1975.

As the layout is approved by SRA,  under No. 

CE/1394/WSAK Dtd. 23/06/2008, CE/4989/BSII 

Dtd. 23/02/1974, CHE/1874/DPWS/H&K Dtd. 

19/03/2011, CE/SRA/29/AK Dtd. 21/08/1997, 

CE/SRA/227/AK Dtd. 10/11/1997, 

CE/1365/BSII/MISE Dtd. 07/02/1975 the road 

passing through CTS no. 538, 539 C-1 pt is of 

village chakala is deleted.
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४९ MKE49

२९४४ 
३९९ 
६०९ 
६१० 
२७७३ 
२७७६

002769

3201

3227

3272

3287

4603

4609

मरोळ

१३०६
१३०७
१३०८
१०२अ
१०२सी
७२
७३
७४

१. िभुक्र. १३०५ , १३०६, १३०७ मििू जाणारा 
९.१५ मी ववकास नियोजि रस्ता वगळावा. 
२. िभुक्र. १३०६ वरी रस्त्याचे १३.४० मी रंुदीकरण 
वगळावे. 
४. मौजे मरोळ १०२ बी, १०२ सी येथील कल्याण 
कें द्राचे आरक्षण रद्द करावे. (कल्याण कें द्राचा 
भाग हा अस्स्तत्वात असलेल्या २० टक्के 
मिोरंजि मैदािाचा भाग आहे. 

५. मौजे मरोळ िभूक्र. ७२,७३,७४ DMS 5.5 

(महापाशलका भंडार) हया िाम॥निदेििात RAS 

1.1(महापाशलका मंडई ववक्री क्षेत्र) आरक्षक्षत करावे.

१) भूभगाच्या शसमा रेषे अतंगवत असलेल्या 
अस्तीत्वातील रस्ता लगतच्या िामनिदेििात समाववष्ट्ट 
आलेले आहे.

२)फेब्रुवारी २०१५ रोजी प्रकािीत प्रारुप ववकास 
आराखडया मिील दिववीलेला रस्ता कायम ठेवण्यात 
आला असूि भुखडंावरील बंगला अबािीत ठेवण्यात 
अला आहे. 

४) मौजे मरोळ िभुक्र. १०२ अ मिील कल्याि कें द्र 
वापरात असलेल्या भागसा DSA 2.5  (कल्याण कें द्र) 

असे िामनिदेिि करण्यात आले व उववरीत भागावरील 
िामनिदेिि रद्द करयात आले. 

५) मौजे मरोळ िभूक्र. ७२,७३,७४ DMS 5.5 (महापाशलका 
भंडार) हया िामनिदेििात सुमारे १००० चौ.मी. इतक्या 
क्षेत्रफळाचे RSA 1.1(महापाशलका मंडई ववक्री क्षेत्र) 

आरक्षक्षत करण्यात आले.
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49 MKE49

002944 

000399

001609

001610

002773

002776

002769

3201

3227

3272

3287

4603

4609

3256

Marol

102A, 

102B, 

72, 73, 

74, 

1308, 

1307, 

1306

Applicant has submitted 6 objections but only 

4 cases are Accepted which are as follows

1) Objection regarding the 9.15 meter DP 

road passing through the property of CTS 

No. 1308 and adjacent playground CTS No. 

1307 similalry 9.15 meter DP road passing 

through Heritage Stucture CTS No. 1306 and 

adjacent Playground CTS No. 1307.

2) Objection to the road widening affecting 

CTS No. 1306 of Village Marol, since the 

road widening would be more than the 

proposed 13.4 meter wide near the church 

property.

4) Objection to the land bearing CTS No. 

102B of Village Marol belonging to St. 

Vincent Pallotti Church, Marol, Mumbai being 

designated as Welfare Centre DSA 2.5.

5) Suggestion that plot bearing CTS Nos. 72, 

73, 74 of Village Marol, which are presently 

designated as DMS 5.5 (BMC STORE) be re-

designated as RSA 1.1 (Municipal Market 

with Vending Zone)

1) The road shown within the plot boundary is 

merged in adjoining designations being gated 

property.

2) EDDP alignment of the road is pulled back 

keeping the portion of bunglow plot intact.

4)  Only the portion of plot which is being used for 

Welfare Centre DSA 2.5 (Welfare Centre) is 

designated as per SRDP1991 and balance 

designation deleted.

5)  Part portion of DMS5.5 (BMC Store) is reserved 

as RSA1.1 (Municipal Market with Vending Zone) 

admeasuring  area about 1000 Sq.Mt.
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५० MKE50 ११३१
अजवदारािे ३ हरकती सादर केल्या त्यापैकी १ 
प्रकरण मान्य करण्यात आले ते खालप्रमाणे- 

२. १८ मी. रोड बेस्ट डपेो ते महापा॥शलका शसमेंट 
गोडाउि प्रसताववत करण्यात बाबत.

२.  ९.१५ मी. रंुद ववकास नियोजि रस्ता मरोळ बस 
स्थािकाच्या उत्तर शसमेवर प्रस्ताववत केला आहे.

50 MKE50 001131

Applicant has submitted 3 objections but only 

1 cases are Accepted which are as follows

2) To propose 18m wide road passing 

through BEST depot and MCGM cement 

godown to access Shivaji Nagar, Panchshil 

Nagar, etc.

2)  9.15M Proposed DP Road shown at north 

boundary of Marol Bus Depot.

५१ MKE51 SMW २६ ववलेपाले १४७२
अजवदारािे ३ हाकती सादर केल्या त्यापैकी १ 
प्रकरण मान्य करण्यात आले ते खालप्रमाणे- 

 ९.१५ मी रंुदीचा रस्ता दाखववण्यात आलेला िाही.

९.१५ मी रंुदी रस्ता हा ववले पाले गावठाण मििू 
जाणारा अस्स्तत्वातील रस्ता असूि तो मंजूर पूिवरधचत 
ववकास आराखडा १९९१ प्रामणे ९.१५ मी चा 
अस्स्तत्वातील रस्ता दिवववला आहे.

51 MKE51 SMW 26 Vile Parle 1472

Applicant has submitted 3 objections but only 

1 cases are Accepted which are as follows

9.15 mt wide D.P road not shown

9.15mt road passing through Vile Parle East 

Gaothan is existing on site as per the alignment 

shown in SRDP 1991. Hence, 9.15mt existing road 

is shown as per the alignment of SRDP 1991.
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५२ MKE52 SMW २८ गुंदवली

२६५ 
(भाग) 

२६६
(भाग), 

२६८ 
(भाग)

१८.३० मी प्रस्ताववत ववकास नियोस्जत रस्ता 
जागेवर अस्स्तत्वात असलेल्या दठकाणी त्यास 
रस्ता रंुदीकरण दाखववण्यात आले िाही.

१८.३० मी ववकास नियोजि रस्ता स्जतका अस्स्तत्वात 
आहे तेवढा भाग अस्स्तत्वातील रस्ता दाखवूि त्यास 
रस्ता रंुदीकरण रेषा दाखवली.

52 MKE52 SMW 28 Gundavali

265 (Pt), 

266 (Pt), 

268 (Pt)

Existing Road part of 18.30mt Proposed 

Road Widening not seen

Existing Road part of the 18.30mt Proposed Road 

Widening is shown.

५३ MKE53 SMW ३० मोगरा

१७८ 
(भाग)

१८१/बी 
(भाग)

१८० 
(भाग)

अस्स्तत्वातील रस्त्याची रंुदी १८.३० मी पेक्षा 
कमी दिवववण्यात आली आहे.

१८.३० मी रस्ता स्जतका अस्स्तत्वात आहे तेवढा भाग 
अस्स्तत्वातील रस्ता दाखवूि त्यास रस्ता रंुदीकरण रेषा 
दाखवली.

53 MKE53 SMW 30 Mogra

178 (Pt), 

181/B 

(Pt), 180 

(Pt)

Existing Road part of 18.30mt Proposed 

Road Widening not seen

Part of existing 18.30mt road is shown and 

proposed Road widening is shown.
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५४ MKE54 SMW ३१ गुंदवली

४०२ 
(भाग)

४०३
(भाग)

५२२ 
(भाग)

५२३ 
(भाग)

५२४ 
(भाग)

अस्स्तत्वातील रस्त्याची रंुदी १८.३० मी पेक्षा 
कमी दिवववण्यात आली आहे.

अस्स्तत्वातील रस्ता राजषी िाहू महाराज रस्ता हयाची 
रंुदी व रस्ता रेषा मंजूर पूिरवधचत ववकास आराखडा 
१९९१ प्रमाणे दिवववली आहे.

54 MKE54 SMW 31 Gundavali

402(Pt), 

403(Pt), 

522(Pt), 

523(Pt), 

524(Pt)

Width of Existing Road is less then 18.30mt

Existing Rajshri Shahu Maharaj Road is shown as 

per width & alignment reflected in SRDP 1991.
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५५ MKE55 १३४७ मजास १७३ WS -23

अस्तीत्वातील इमारतीला बािीत करणारी 
िाल्याची बफर काढावी आणण सुिारीत मंजूर 
ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे ६.०० मी. 
पोहोचमागव कायम ठेवावा.

 सुिारीत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे िभुक्र. 

१७३ करीता पोहोच मागव दाखवण्यात आला आहे.

55 MKE55 1347 Majas 173 WS -23

Suggestion to remove the overlapping nalla 

buffer line on our existing building and to 

retain the 6.00 mt. wide access to the 

property u/r as per SRDP 1991

The access to CTS No.173 is shown as reflected in 

SRDP 1991.

५६ MKE56 ३९८७ ववलेपाले
४०४

(भाग), 

४००, ४०३
WS-15

पाले कंपिी व अिेंरी रेल्वे स्थािक मिील 
वाहतूकीची कोंडी कमी करण्याकरीता व शिवाजी 
िगर संकुल व पाले ब्रीज च्या जोडणीकरीता 
िवीि १३.४० मी रंुदीचा रस्ता मौजे ववलेपाले 
िभूक्र. ४०० मििू) दाखवावा.

िववि १३.४० रंुद ववकास नियोजीत रस्ता रेल्वे लाईि 
लगतवाहतूकीची कोंडी कमी करण्याकरीता दाखववण्यात 
आला आहे.

New Roads/ New Road widening cases

नवीन रस्तता / नवीन रस्तता रंुदीकरण केलेली प्रकरणे:
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56 MKE56 3987 Vile Parle
404 (Pt), 

400, 403
WS -15

To propose at least 13.40mt wide DP road to 

connect parle & andheri station on east side 

which may help to reduce the traffic 

congestion in Parle vicinity, parallel to 

Railway line up to Andheri Station and 

connectivity in Shivaji Nagar Area & Parle fly 

over to Andheri Station.

New 13.40 wide DP road is proposed as the land 

parallel to Railway Line will give relief to traffic.

57 MKE57 ३९८ कोंडीवते, 
चाकाला

471A, 

459, 

458, 

472, 

475, 

474, 

473, 

454, 

452, 

453, 

WS 16

 मौजे चाकाला येथील अकाल सोसायटीच्या उत्तर 
ददिचे्या मलानिसावरण वादहिीचा उपभोग 
घेण्याकररता, अकाल सोसायटीच्या अशभन्यासातील 
अतगवत रस्ता ववकास नियोजि रस्ता घोवषत 
करूि अस्स्तत्वात असलेल्या रस्त्याला 
जोडण्याबाबत.

मलानिसावरण ववभागाव्दारे १५५७ मी. लांबी ब ८०० 
शममी व्यासाचे RCNP३ वगावची वादहिी ६३ K अतंगवत 
रस्त्यावर प्रस्ताववत केले आहे. जल ववभागाद्वारे ६३K 

अतंगवत रस्त्यावर जलवादहिी टाकण्यात आली आहे, 

यास्तव ९.15 मी. रंुद ववकास नियोजि रस्ता प्रारूप 
ववकास आराखडा २०१५ मध्ये दिवववलेल्या रेषेप्रमाणे 
ठेवण्यात आला आहे.

57 MKE57 398
Kondivata, 

Chakala

471A, 

459, 

458, 

472, 

475, 

474, 

473, 

454, 

452, 

453, 

WS 16

To declare Akal Society Internal Layout Road 

as DP Road with futher extension upto 

existing road as per EDDP Plan shown to 

avail sewerage facility to the upstream 

Society located in Chakala Village.

9.15 M Proposed DP Road is shown as per EDDP 

2034 alignment as, the sewer lines are required to 

be laid for the area. SP department has proposed 

800 mm dia RCNP3 class pipe sewer on 63K Road 

and the length of sewer proposed is about 1557 M. 

Further, HE department has already laid watermain 

on the same 63K road. 

_ _ 47



अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

५८ MKE58

१७३ 
३९२ 
४९३ 
२५५४

३२९,

३३०,

३३१,

३३२,

३७६,

३७७
३७८
३७९
४१४
४१९
४२४
४२५
४२९

WS-18

१) मौजे गुंदवली येथील िभूक्र. ३३०,३३१ येथील 
दिवववलेल्या साववजनिक मोकळी जागा बद्दल हरकत. 

२) िभुक्र. ३२९,३३० व ४१९ मिील ववकास नियेाजि 
रस्ता व िभुक्र ३२९ मिील एि. एस. फडके आणण 
१२.२० मी ववकास नियोस्जत रस्ता रद्द करण्यात 
यावा.

१. पंथकीबाग अशभन्यास जागेवर ववकाशसत झाला आहे. िवीि 
उद्यािाच ेआरक्षण व रस्ते त्या अशभन्यासात टाकण्यात 
आले आहे. त्यामुळे िभूक्र. ३३० मिील अधिक आरक्षण ROS 

1.5 (उद्याि) हे वगळूि मंजूर पूिरवधचत ववकास आराखडयाच े
क्षेत्रफळ कायम ठेवले. वविवस्त यांिी कामकरणा-या 
मदहलांकरीता सदर जागा ववकसीत करण्याची इच्छा व्यक्त 
केल्याि ेिभुक्र. ३२९ मिील ROS 5.2 (कमवचारी मदहलांसाठी 
बहुउद्देिीय वसतीगहृ) असे बदलण्यात आले. 

२. सदर रस्ते मंजूर पुिवस्थापीत रेषे प्रमाणे दिवववले आहे.

58 MKE58

000173

000392

000493

002554

Gundavali

329, 

330, 

331, 

332, 

376, 

377, 

378, 

379, 

414, 

419, 

424, 

425, 429

WS -18

1) Objection on additional reservation of Public 

Open Space on CTS 330, 331 of village 

Gundavali.

2) Road on C.T.S. 329, 330 & 419 should be 

deleted and DP Road between N.S. Phadke 

Road & 12.20 proposed DP Road on CTS 329 

should be deleted.

1) Panthaki Baug layout exists on site. Additional 

placed reservation of open space & proposed roads are 

continued. Hence it is proposed to delete the part of the 

additional reservation of ROS 1.5(Garden/Park) which 

is falling on CTS No. 330 . The remaining part of 

reservation retained as per SRDP 1991.

 The reservation of ROS1.5(Garden/Park)  on CTS no. 

329 which is continued from SRDP 1991 is changed is 

RSA 5.2 (Multipurpose Housing for working women) as 

the Trust have shown intention to develop this 

exclusively for working women hostel. 

2) The roads are shown as per the approved 

realignment.

Change of Reservation/Designation/ Zone: Cases

 नािननदेशन / आरक्षण /  क्षेत्रात बदल / वगळलेली प्रकरणे :
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

५९ MKE59 ३०६  बापिासा व 
सहारा

४१ इ व 
१४५ WS-16

िभुक्र. १४५ बी/८ मौजे बापिाला या जशमिीवरील 
उदयाि / बगीचाचे आरक्षण वगळावे. या 
जशमिीचा चटई क्षेत्र निदेिांक यापूवीच 
वापरण्यात आला आहे.

मैाजे बापिाला येथील िभूक्र. १४५ बी/८ हया 
भूखडंावरील चटई क्षेत्र निदेिांक अशभन्यासात यापूवीच 
वापरण्यात आला आसल्यािे िव्यािे टाकलेले ROS 1.5 

(उद्याि) हे आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे

59 MKE59 000306
Bapnala &

Sahar

41 E & 

145 B/8
WS-16

To delete reservation of Garden/Park (ROS 

1.5) on the plot bearing CTS No. 145 B/8 of 

village Bapnala, FSI over this area is already 

consumed.

The ROS1.5 shown newly in RDDP on the plot 

bearing CTS No. 145 B/8 of village Bapnala is  

deleted as FSI of the said plot has already been 

consumed in the Lay out.

६० MKE60 ३२९ सहार ८ WS-16

मौजे सहार िभुक्र.८ मिील आरक्षक्षत खेळाच े
मैदाि ची शसमा १९९१ च्या िाकिा प्रमाणे 
दाखवूि दरुुस्ती करावी.

मौजे सहार िभुक्र.८ मिील DOS 1.4 (खेळाचे मैदाि) 

ची शसमा ही मंजूर पूिरवधचत ववकास आराखडा १९९१ 
प्रामणे व शसमांकिाप्रामणे शसमाकीत केली.

60 MKE60 000329 Sahar 8 WS -16

The boundary of the Play Ground reservation 

at CTS 8 of village Sahar shown in RDDP 

2034 is not in conjunction to the boundary of 

the said Play Ground as per SRDP 1991. 

Please make the due correction/Rectification.

The shape of DOS1.4 (Play Ground) on CTS no. 8 

of village Sahar  is retained as per SRDP1991 and 

demarcation is retained.

६१ MKE61 ५०८ मोगरा ३३७ व 
३३८ WS -23

स्िेह सदि अिाथाश्रम या १९६४ पासूि 
साववजनिक चॅररटेबल रस्ट माफव त बेिर व 
रस्त्यावरील मुलांसाठी सध्या जशमिीचा वापर 
होत आहे. िभुक्र. ३३७ व ३३८ मोगरा या संपूणव 
भुखडंावरील ROS 1.4 हे आरक्षण वगळावे.




मौजे मोगरा िभुक्र. ३३८ येथील आरक्षण ROS 1.4 

(खेळाचे मैदाि) या जागेवर अिाथ आश्रम असल्यािे 
सदर भूखडं DSA 2.3 (अिाथ आश्रम) असे िामनिदेशित 
करण्यात आले.
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क्र.
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CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

61 MKE61 000508 Mogra
337 & 

338
WS -23

Plot is presently used by Sneha Sadan 

Orphanage, a Public Charitable Trust Since 

1964 for Deprive Homeless and Street 

Children. Requesting to delete the 

reservation ROS 1.4 on the entire plot, at 

CTS 337 & 338 of village Mogra.

The reservation ROS1.4 (Play Ground) on C.T.S. 

No. 338 of village Mogra is changed to DSA 2.3 

(Orphanage) as the land is being used as 

Orphanage.

६२ MKE62
५५४ ५५५ 

५५६ मजास

१६६ ए / 

२, १६६ 
ए / २/ ए 
, १६६ ए 
/ ३, १६६ 
ए / ४, 

१६६ ए / 

१, १६७ 
ए / १ / 

ए 
आणण१६७
 / ए / २

WS-29

िभुक्र. १६६ ए / २, १६६ ए / २/ ए , १६६ ए / ३, 

१६६ ए / ४, १६६ ए / १, १६७ ए / १ / ए आणण१६७ 
/ ए / २ मौजे मजास या जशमिीच्या पटटयात 
ववकास आराखडयात िा ववकास पटटा'' ऐवजी  '' 

निवासी पटटा'' असा बदल करणे. (िगर ववकास 
ववभागाचे आदेि क्र.  दटपीबी ४३१२ / ५९२ / सी 
आर- १७६ / २०१३ /ि॥वव- ११   दद. ०२.०७.२०१५ )

 िगर ववकास ववभागाचे आदेि क्र.  दटपीबी ४३१२ / 

५९२ / सी आर- १७६ / २०१३ /िवव- ११   दद. 

०२.०७.२०१५ ) अन्वये ''िा ववकास क्षेत्रात'' बदल 
करण्यात आला असूि, '' निवासी `क्षेत्रात'' समाववष्ट्ट 
करण्यात आला आहे.

62 MKE62

000554

000555

000556

Majas

166A/2, 

166A/2/A

, 

166A/3, 

166A/3/A

,

166A/4, 

167A/1, 

167A/1/A 

 & 

167A/2

WS -29

To correct the DP plan by a changing Zone 

from NDZ to Residential Zone (Directive of 

UD  no. TPB 4312/592/CR-176/2013/UD-11 

Dtd. 02/07/2015, at CTS 166A/2, 166A/2/A, 

166A/3, 166A/3/A, 166A/4, 167A/1, 167A/1/A 

& 167A/2 of village Majas

 The zone from "No Development Zone" is change 

to "Residential Zone" since N.D. Zone is converted 

to Residential Zone as per Govt. in UDD directives 

U/No.TPB-4312/592/CR-176/2013/UD-11 

dtd.2.7.2015.
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फेरबदल 

क्र.
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RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

६३ MKE63 ६४४ मरोळ ७५८/अ
७५८/बी WS-16 वहाितळाचे आरक्षण रद्द करण्यात यावे.

महािगरपाशलकेिे LOI रद्द केल्यािे सदर िामनिदेिि 
DT 1.6 (pt) वाहितळ (भाग) हे वगळूि त्यास RT 1.6 

(वाहितळ) असे आरक्षक्षत केले.

63 MKE63 000644 Marol

758/A, 

758/B, 

759/A, 

759/B, 

WS 16
Objection for reservation of Parking lot  shall 

be deleted.

MCGM has cancelled the LOI, hence  DT1.6(pt) is 

deleted and reserved for RT1.6.

६४ MKE64
६६३
३४४५ वरावली २४ ई, 

२४/१/बी WS-19 आरक्षण RH 1.3 रद्द करण्याबाबत.

मंजूर पुिरवधचत ववकास आराखडा १९९१ चे आरक्षण RH 

1.3 (प्रसुती गहृ) कायम ठेवूि RMS 3.1 (घि कचरा 
व्यवस्थापि ) वगळण्यात आले.

64 MKE64
000663

3445
Vyaravali

24E, 

24/1/B
WS -19

To delete the reservation of RH 1.3 

earmarked for the portion of said land

The reservation of RMS 3.1 is deleted and 

reservation of RH 1.3 is continued  as the same 

was in Sanctioned Revised Development 

Plan,1991 of K/E ward 
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NO  
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६५ MKE65
७४७ 
१११७

चकाला, 
मुळगांव, 

गूंदवली

४,४६ / 

४१ ए , 

४६ / ४१ 
बी , २४१ 

/ ए , 

२४२, 

२४३, २४४ 
, १९ / 

१६६ , १९ 
/ १६६ / १

WS -18

 १.  िभुक्र. ४ चकाला व िभुक्र. २८४ , २८४ / १ , 

२८५, २८५ / १ , २८५ / २ ,गुंदवली वरील आर ओ 
एस १.४ चे आरक्षण वगळावे. 
२.  उववरीत भूभागावर ''औदयोधगक पटटा'' ऐवजी 
निवासी पटटा असा बदल करावा.

१) जागेवर अस्स्तत्वात असल्याप्रमाणे DOS 1.4 (खेळाच े
मैदाि) िामनिदेिीत करुि उववररत आरक्षण रद्द केले.

२) "ओैद्योधगक क्षेत्र" हा "निवासी क्षेत्रात" बदल करण्यात 
आले.

65 MKE65
000747

001117

Chakala 

Mulgaon

Gundavali

4, 

46/41A, 

46/41B, 

241/A, 

241/B, 

242, 

243, 244

19/166, 

19/166/1, 

 167/19, 

WS -18

1) To delete reservation of ROS 1.4 

at CTS 4 of village Chakala & CTS 284, 

284/1, 285, 285/1, 285/2 of village Gundavali.

2) Industrial zone to replace to residential 

zone on rest of the property

1)The P.G is designated as per site condition as 

DOS 1.4 (Play Ground)  & remaining portion of 

reservation is deleted.

2) The Industrial Zone is changed to Residential 

zone.

६६ MKE66

७९२
७९३
९७६
१४०४

मरोळ ६५७ व 
६५८ WS -19

िभूक्र. ६५७ व ६५८ यांिा बाधित करणा-या 
१२.२० मी. रंुद ववकास नियोजि रस्ता व उदयाि/ 

बधगचा ROS १.५ या आरक्षणािा हरकत घेतली 
आहे.

सुिाररत मंजूर ववकास आराखडयाप्रमाणे िभूक्र. ६५७ व 
६५८ यावरील  ROS 1.5 आरक्षण कायम ठेवण्यात 
आले आहे आणण उववररत क्षेत्र RR 2.2 (परवडणारे  
गहृनिमावण) मध्ये अतंवभूत केले आहे.

66 MKE66

000792

000793

000976

001404

Marol
657 & 

658
WS -19

Objection regarding reservation of 12.2 meter 

proposed DP Road and Garden/Park ROS 

1.5 on plot bearing CTS no. 657 & 658

The ROS1.5 is maintained as per Sanctioned 

Revised Development Plan,1991 of K/E ward on 

CTS no. 657 & 658 and the remaining area  

included in RR 2.2 (Affordable Housing)
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६७ MKE67

९५०
११८०
१९९४

मोगरा
३६४ - ए 
/ ४ , ३७१ 
- सी, ३७२-

 ए
WS -24

१.  िाळेच्या आरक्षणाचे (RE १.२) महापाशलकेिे 
भूसंपादि देले िाही म्हणूि सदर आरक्षण 
वगळावे.  
२.   १३.४० मी. रंुद ववकास नियोजि रस्त्याच्या 
रस्तारेषेिे जमीि झोपडपटटी पूिववसि 
प्रकल्पाखालील बािीत होत आहे म्हणूि सुिाररत 
मंजूर ववका सआराखडा १९९१ िुसार प्रस्ताववत 
रस्त्याची रंुदी ९.१५ मी. इतकी ठेवावी.

 १. सभोवतालच्या पररसरात ब-याच िाळा आहेत. सबब 
सदर आरक्षणात RSA ३.३ (सांस्कृती/िाट्यगहृ) असा 
बदल केला 
२. रस्त्याच्या रंुदीमध्ये ९.१५ मी. असा बदल केला.

67 MKE67

000950

001180

001994

Mogra 

364-A/4, 

371-C & 

372-A

WS -24

1) Reservation of secondary school (RE 1.2) 

is not acquired by MCGM hence delete the 

said reservation

2) Proposed 13.40 mtr. DP road affecting the 

land (SRA). Hence retain 9.15 mtr. Width of 

proposed road as per SRDP 91 

1) The neighbourhood has large no. of schools, 

hence, the reservation (Secondary school) RE 

1.2is modified to RSA 3.3 (Cultural Center/ Drama 

Theatre) 

2) the road is modified from 13.40 mt to 9.15 mt.
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६८ MKE68 ९९० मरोळ 
(अिेंरी)

३०८ , 

३०८ / १ 
ते ३

WS -19

भूखडंाच्या बहुताि भागावर बेस्ट बअस सुवविोचे 
आरक्षण आहे आ॥णणसदर भूखडं कोणत्याही 
मोठया रस्त्याला लागूि िाही. पयावयािे या 
आरक्षणाच्या ववरुध्द ददिला मक्वािा रोवर 
साववजनिक वाहितळ तसचे सुवविा भूखडंाचे 
आरक्षण असूि त्या १८.३० मी. रंुद रस्त्यावरूि 
पोहोचमागव उपलब्ि आहे. सबब, या पररसरासाठी 
उपरोक्त जागांवर मोठा बस डपेो ववकसीत करत 
येईल.

 RT 1.4 (बेस्ट बस सुवविा) चा आकार व क्षेत्रफळ 
सुिाररत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे ठेवले व 
अनतररक्त आरक्षण वगळण्यात आले आहे.

68 MKE68 000990
Marol 

(Andheri)

308, 

308/1 to 

3

WS -19

The plot is having reservation of BEST Bus 

Facility for very large area and is not abutting 

to any major road. 

Alternatively, huge plot on Makwana Road 

oppisite of the said reservation havaing 

facility of Public Parking and Amenity RAM 

with access from 18.30 meter wide road, and 

hence this can be major Bus Depot for the 

area. Also, second plot opposite to this is 

also vacant and shown as RE 1.1 and also 

access on 18.30 meter road. Requesting that 

these two locations shall be verified for 

proposal of BEST bus Facility reservation

The shape and area of RT1.4 (Best Bus Facilities) 

retained as per SRDP 1991 by deleting excess 

portion.
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६९ MKE69

१०५९ 
१७८४ 
१८३७

मरोळ
४८ , ५१, 

५२, ५३, 

५४ , ५५, 

५६
WS-19

 १.   मरोळ मरोिी रोड पासूि शिवाजीिगर कड े
जाणा-या रस्त्याचे १८ मी. इतके रंुदीकरण करावे. 
२.   सदर जशमिीवर झपेडया असल्यामुळे या 
िभुक्र. वरील पाईपलाईिचे आरक्षण वगळावे.

जागेवर अस्स्तत्वातील रस्ता हा ६ ते ८ मी रंुद आहे. 

सदर रस्ता हा मरोळ मरोिी व सेव्हि दहल्स 
रुग्णालयला जोडणारा महत्वाचा रस्ता ठरणार आहे. 

याकररता अस्स्तत्वातील रस्त्याला १८.३० मी. इतके 
रंुदीकरण दिवववले आहे.

69 MKE69

001059

001784

001837

Marol

48, 51, 

52, 53, 

54, 55, 

56

WS -19

Applicant has submitted 3 objections but only 

2 cases are Accepted which are as follows

1) Suggestion of Widening of existing road 

from Marol Maroshi road to Shivaji Nagar to 

18 meter.

2) To propose 18 meter wide road connecting 

the above existing road through the Marol 

BEST Depot.

The widening of existing road to 18.30 mt. wide 

through the Marol Bus Depot is shown. The 

existing road is 6-8 mt wide on site. The road 

serves as  major connectivity between Marol 

Maroshi road and Seven Hills Hospital. Hence in 

order to boost the connectivity the road is proposed 

for widening to 18.30 mt. 

७० MKE70 १०६९ अिेंरी-पूवव
१८०अ,

१८०बी,
१५२ बी

WS-16

रुग्णालय हया आरक्षणाला हरकत आहे. िभुक्र. 

१८०अ,१८०बी,१५२ बी मिील आरक्षण वगळण्यात 
यावे.

सदर  भूखडंावर निवासी इमारत मंजूर करण्यात आली 
असूि भोगवटा प्रमाणपत्र (भाग) १९९६ साली मंजूर 
करण्यात आले असल्या कारणास्तव RH 1.2 (रुग्णालय) 

आरक्षण वगळण्यात आले आहे.

70 MKE70 001069
Andheri - 

East

180A, 

180B & 

152B

WS -16

Objection to proposed reservation of Hospital 

RH 1.2 and requested to remove the 

reservation proposed in the PLU in the Draft 

DP on CTS No. 180A, 180B and 152B.

As plans are already approved on the plot for 

residential building and part occupation is given in 

the year 1996 the proposed reservation of Hospital 

RH 1.2 is deleted.

_ _ 55



अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

७१ MKE71 १०७० कोंडीवीटा ३३८ WS-16

महापाशलका दवाखािा / आरोग्य कें द्राच्या RH 1.1 

आरखणाववषयी हरकत. सदर आरक्षण वगळूि 
जमीि निवासी आ॥णण वाणणज्य वापरासाठी 
आरक्षक्षत करावी.

 रस्ट च्या जागेवरील RH 1.1 (महापाशलका दवाखािा / 

आरोग्य कें द्र) चे आरक्षण वगळण्यात आले आहे व त्या 
जागी  RH 1.2 (रुग्णालय) आरक्षण दिवववण्यात आले 
आहे.

71 MKE71 001070 Kondivita 338 WS -16

Objection regarding the reservation of 

Municipal Dispensary/Health Post RH 1.1.

Requested to remove the said reservation 

and reserved for Residential and Commercial 

Purposes.

 As the land is donated to Trust for Hospital 

purpose, reservation of RH1.1 (Municipal 

Dispensary/Health Post) is deleted  and reserved 

for RH 1.2 (Hospital).

७२ MKE72 १११६ चकाला ०१ व ०२ WS-19
औदयोधगक वापरचे आरक्षण वगळूि सदर जमीि 
निवासी वापर / चचव साठी दिववण्यात यावी.

 होली फॅशमली चचव भूखडंावर अस्स्तत्वात असल्यािे 
सुिारीत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे निवासी 
पटटयात दिवववले.

72 MKE72 001116 Chakala 01 & 02 WS -19

Remove the reservation of industrial user 

from the said plot and replace by residential 

user/ church and also mark the building as 

Church.

  The Residential Zone as per SRDP 1991 retained 

instead of I zone as Holy Family Church exists on 

site.

७३ MKE73
११९५ 
१५८२ गुंदवली २७६ ए 

(भाग) २८० WS-18
सदर जमीि औदयाधगक वापरासाठी दिवववलेली 
आहे त्यास हरकत.

सदर जागेवर रदहवािी इमारत असल्यािे सुिारीत मंजूर 
ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे निवासी पटटयात 
दिववण्यात आले आहे.
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73 MKE73

001195

001582 Gundavali
276A 

(Pt), 280
WS -18

Objection to proposed zoning of industrial 

user for our plot. Request you to change the 

zoning from industrial user to residential (R) 

user.

As a residential building is  existing on the said 

portion of the land, hence as per SRDP 1991 the 

same is shown in Residential zone.

७४ MKE74

१४१३
१४२२
१४३५
१४४०
१४४१
२५६३

गुंदवली २ WS-18

िभुक्र. २ या जशमिीवरील क्रीडांगण ROS १.४ 
च्या आरक्षणाला हरकत तसेच िभुक्र. ३ व ४ या 
जशमिीवरील अस्तीत्वात असलेला रस्ता कायम 
ठेवावा.

 ROS  1.4 हे िभुक्र. २ व ४ मौजे गुंदवली या 
जशमिीवरील आरक्षण वगळूि व DOS  1.4 या 
आरक्षणाचा आकार कायम ठेवण्यात आले आहे.

74 MKE74

001413

1422

1435

1440

1441

2563

Gundavali 2 WS-18

Objection to the reservation of Playground 

ROS 1.4 on CTS no. 2 Village Gundavli and 

maintain existing road passing along side 

CTS 3 & 4

ROS1.4 on CTS No.2 & 4 of Village Gundavali is 

deleted and the shape of DOS1.4 (play ground)is 

retained.
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७५ MKE75
१४७५ 
१८१९ मरोळ

३४५ /ए 
/१ ते 
३४५ 
/ए/३ 

आणण३४५
ए/ ५ ते 
३४५ए/ ७

WS -19

अजवदारािे एकूण ३ हरकती दाखल केल्या पैकी २ 
हरकती मंजूर करण्यात आल्या आहेत. 

१. वाहितळाचे िामनिदेिि (DT १.६) चकुीिे 
दाखववले असूि ते कारण्यात यावे (नतथे 
साववजनिक वाहितळ िसूि सदर नियमावली ३३ 
(२४ ) अतंगवत प्रस्ताववत केले आहे व ते ववकास 
आराखडयात आरक्षक्षत केलेले िाही. 
२. ववकास आराखडयात रस्त्यांची १२.२० मी ची 
संरेखत चकुीची दाखववली असूि ती 
पुिवसरणखकरण रस्त्या दद. २३.०१.२०१५ िुसार 
दरुुस्त करावी.

 १. साववजनिक वाहितळ ववकास नियमावली ३३(२४) 

अन्वये ववकासीत करण्यात येत असूि सदयास्स्थतीत 
जागेवर बांिकाम झाले िसल्यामुळे  िामनिदेिि (DT 

1.6 भाग) हटवूि सदर भूभाग हा वाहितळ म्हणूि (RT  

1.6) आरक्षक्षत करण्यात आला आहे. 

२. मंजूर पुिवसंरेणखकरणा िुसार रस्त्याच्या संरेखणात 
सुिारणा करण्यात आली आहे.

75 MKE75
001475

1819
Marol

345/A/1 

to 

345A/3 

& 

345A/5 

to 

345A/7

WS -19

Applicant has submitted 3 objections but only 

2 cases are Accepted which are as follows

1) Designated public parking lot (DT 1.6) part 

is wrongly shown and shall be removed. 

(There is no PPL on site. It is proposed as 

per 33(24) and same cannot be implemented 

as mandatory reservation in DP.

2) Alignment of 12.20m wide DP road is 

wrongly shown and shall be corrected as per 

realligned road dt. 23/01/2015 DP remark

1.Since the PPL is to be developed as per 

regulation 33(24) and at present not constructed on 

site, the Designation of DT1.6(pt) is deleted and 

the plot is reserved as RT1.6

2.Alignment of road is corrected as per approved 

realignment
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७६ MKE76 १६१९ ववलेपाले ३५२ ए 
व ३५२ बी WS -18

अजवदारािे २ हरकती दाखल केल्या होत्या. 
त्यापैकी १ हरकत मंजूर करण्यात आली आहे. 

२. िभुक्र. ३५२ डी वरील आरक्षण िभुक्र. ३५२ बी 
पयतं वाढववले पादहजे आणण िभुक्र. ३५२ बी 
वरील RH 1.1 चे आरक्षण काढूि टाकण्याबाबत.

 २. RH 1.1  च्या आरक्षणाची सीमा वाढवूि िभुक्र. ३५२ 
डी पयतं करण्यात आली आहे आणण िभुक्र. ३५२ बी 
वरील आरक्षण हटववण्यात आले आहे.

76 MKE76 001619 Vile parle 
352A & 

352B
WS -18

Applicant has submitted 2 objections but only 

1 cases are Accepted which are as follows

2) Reservation defined by MCGM in CTS no 

352D. Needs to be exteded in CTS no 352B 

& Reservation of RH 1.1 should be deleted 

from CTS no. 352B

2) Boundaries of reservation of Hospital RH1.1 is 

extended in CTS no 352D & Reservation of RH 

1.1is deleted from CTS no. 352B.

७७ MKE77 १६९८ चकाला
१२६
१२९
१३०

WS-19

िहर भुक्र. १२६, १२९ व १३० च्या भुवापरात बदल 
करुि निवासी ऐवजी वाणणस्ज्यक  वापर 
दाखववण्यात यावा.

िामनिदेशित सुवविा (DAM/RAM) महापाशलकेस 
हस्तांतरीत ि झाल्यामुळे सदर भूभाग मंजूर पूिरवरधचत 
ववकास आराखडा १९९१ िुसार औद्योधगक क्षेत्रात  
दाखववण्यात आला आहे.

77 MKE77 1698 Chakala

126

129

130

Objection is for Land use to be corrected as 

Commercial instead of Residential on CTS 

126

129, 130

Continued as per SRDP 1991 as 'I' (Industiral) 

Zone. Since, RAM / DAM is not handed over.
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७८ MKE78 १६९७ चकाला

४७२ , 

४६३ ,

४६४,

४६५,

४६७,

४७४ ते
४७६

WS -18

िहर भुक्र. ४७२ , ४६३, ४६४,४६५,४६७, ४७४, ४७५, 

४७६ च्या भुवापरात बदल करुि निवासी ऐवजी 
वाणणस्ज्यक  वापर दाखववण्यात यावा.

िामनिदेशित सुवविा (DAM/RAM) महापाशलकेस 
हस्तांतरीत ि झाल्यामुळे सदर भूभाग मंजूर पूिरवरधचत 
ववकास आराखडा १९९१ िुसार औद्योधगक क्षेत्रात  
दाखववण्यात आला आहे.

78 MKE78 001697 Chakala

472, 

463, 

464, 

465, 

467, 

474, 

475, 476

WS -18

Objection is for Land use to be corrected as 

Commercial instead of Residential on CTS 

472, 463, 464, 465, 467, 474, 475, 476

Continued as per SRDP 1991 as 'I' (Industiral) 

Zone. Since, RAM / DAM is not handed over.
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७९ MKE79 १७९० मजास

११, २३० 
(भाग) , 

231 

(भाग), 

232 

(भाग) व 
234 

(भाग)

WS -28

सदर भूभागावर स्मिाि भूशमचे िामनिदेिि 
प्रारुप ववकास आराखडा २०३४ मध्ये दाखववण्यात 
आले. िामनिदेििाच्या शसमा आणण मंददर च्या 
शसमा वेगवेगळया दाखववण्याची वविंती आहे.

 िभुक्र. २३२ मंददराच्या शसमा आखिू वेगळया करण्यात 
आल्या आहे. जागेवर मंददर असल्यािे ''Temple" असे 
शलहूि निवासी पटटयात दिवववले.

79 MKE79 001790 Majas

11, 230  

(pt), 231 

(pt), 232 

(pt) & 

234 (pt)

WS -28

Objected to the plot being put under the 

designation of Cemetery in the draft 

Development Plan 2034.

Requested to show the  boundaries of the 

designation separately from the Temple 

marked.

 Temple is carved out from C.T.S. No. 232 from 

DSA 4.1 and shown as the Temple with text in 

Residential Zone as shown in SRDP.

८० MKE80 १८२७ गुंदवली
४०९ बी 
आणण 
४१०

WS -18

सदर भूभागावर महापाशलका चौकी मंजूर 
करण्यात आली आहे त्यास सदर जागेचा मालक 
म्हणूि माझी हरकत आहे तीथे खाजगी वसाहत 
आहे.

गुंदवली गावातील िभुक्र. ४०९ बी आणण ४१० येथील 
आरक्षण हटवूि ववलेपाले गावातील िभुक्र. 7 वर 
महापाशलका िाळेच्या आरक्षणाचे तेवढेच क्षेत्रफळ कमी 
करुि त्या जागी महापशलका ''चौकी आरक्षण'' 

गरजेिुसार टाकण्यात आले आहे.

80 MKE80 001827 Gundavali
409B & 

410
WS -18

Objection for sanctioning of "Municipal 

Chowky" on the said plot as it is a society 

private property being the owners of the said 

private property

The reservation of RMS 1.2 (Municipal Chowky) on 

CTS 409/B & 410 of village Gundavali is deleted 

and placed on CTS 7 of Village Vileparle by 

reducing an equavalent area of RE 1.1 (Municiapal 

School) as the RMS 1.2 (Municipal Chowky) is 

required in this area.
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८१ MKE81

२०६८ 
ओएल४८ 
ओएल५१ 
ओएल४७

चकाला

५१७, 

५२०, ५२० 
/ १ ते २ 
, ५२१, 

५२१ 
ते१७ , 

५२३

WS -18

िभुक्र. ५१७, ५२०, ५२० / १ ते २ , ५२१, ५२१ ते१७ 
, ५२३ ते ३८ हे अिंत औदयोधगक पटटा व अिंत 
वाणणज्य पटटा असे आरक्षक्षत करण्यास हरकत 
घेतली आहे.

सदर भूभागावर झोपडपटटी पुिववसि योजिा मंजूर 
झाली असल्यािे (R) रदहवािी पट्टा दाखवण्यात आला 
आहे.

81 MKE81

002068

OL48

OL51

OL47

Chakala

517, 

520, 

520/1 to 

2, 521, 

521/1 to 

17, 523, 

523/1 to 

38 

WS -18

Objection for the reservation on plot bearing 

CTS No. 517, 520, 520/1 to 2, 521, 521/1 to 

17, 523, 523/1 to 38 of Village Chakala 

shown as partly Industrial Zone and party 

Commerical Zone.

Residential Zone is shown as the S.R. Scheme has 

been approved on the plot  under reference.

८२ MKE82 २१०९ सहार /चकाला ९ WS -16

क्रीडांगणाचे आरक्षण ठेवण्यास तीव्र हरकत घेतली 
आहे आणण रदहवािी पटटा सदर भूभागावर 
ठेवण्याची सूचिा केली आहे.

सहार ववभागातील िभुक्र. ९ चा महापाशलकेस 
हस्तांतरीत  ि झालेला भाग(ROS 1.4 )क्रीडांगणासाठी 
आरक्षक्षत करण्यात आला आहे.

82 MKE82 002109
Sahar/Chak

ala
9 WS -16

Strong objection cum suggestion of the 

undersigned and remove  the property of the 

undersigned from reservation as play ground 

and the same should be shown under the 

residential zone and / or commercial zone

The  portion of DOS1.4 on C.T.S. No. 9 of Sahar   

is reserved as ROS1.4 (Play ground) which is  not 

handed over to MCGM.
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फेरबदल 

क्र.
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CS . 
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NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

८३ MKE83

२१४६
२२३६
२२४६
२१५८
२२३५
२२३८
२२३९

मुळगांव - 

अिेंरी पूवव
५७ , 

S.No. 

५८/१२ pt

WS -19

अजवदारािे ३ हरकती दाखल केल्या आहे त्यापैकी 
१ हरकत मंजूर करण्यात आली आहे. 

ब-याच दठकाणी DE १.२ िामनिदेिि चकुीचे 
दाखववले आहे त्यास हरकत आहे. तरी िभुक्र. ५७ 
, िुक्र. ५८ / १२ (भाग) वरील DE १.२ प्राथशमक व 
माध्यशमक िाळेच ेिामनिदेिि हटवविे.

सदर भूभागाचा काही भाग DH ३.३ (पूिववसि कें द्र) 

म्हणूि िामनिदेिि करण्यात आला आहे व मदहलांच्या 
पुिववसिासाठी उपयोगात आहे.

काही भाग हा DSA 2.6 (मदहला वसतीगहृ) म्हणूि 
िामनिदेिीत करण्यात अला आहे  व उववररत भाग हा 
DE 1.2 (प्राथशमक व माध्यशमक िाळा ) साठी 
िामनिदेिीत व ROS 1.5 (उदयाि/बगीच्या) यासाठी 
आरक्षक्षत करण्यात आला आहे.

83 MKE83

2146

2236

2246

2258

2235

2238

2239

Mulgaon, 

Andheri

57, 

58/12, 

16, 60, 

63, 64, 

65

WS -19

Objection regarding the designation of DE 

1.2+ spread over adjoining existing Building. 

Playground is marked as ROS 1.5.

Kindly correct the area of DE 1.2 + and 

delete ROS 1.5 from CTS No. 60, 63, 64 & 65

Part of the land is designated for DH3.3 

(Rehabilitation centre) which is being used for 

Rehabilitation of Woman

Part of the land is desgnated for DSA2.6 (Women 

Hostel) which is being used for woman's Hostel 

and remaining land is reserved for designation of 

DE1.2 (Primery and Secondary School) & 

reservation of ROS1.5 (Garden/Park)

2) ROS1.5 is deleted and shown as Text of layout 

RG/ Private RG.
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CS . 
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NO  
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८४ MKE84 २३२७ मरोळ

५०० ते 
५०४ , 

५२३ ते 
५२५ , 

५३१ ते 
५३५ , 

५३६, 

५४३, ५४५ 
ते ५६८

WS -19

अजवदारािे २ हरकती सादर केल्या त्यापैकी १ 
प्रकरण मान्य करण्यात आले ते खालप्रमाणे-  

१.  िभूक्र. ५४३/१ , ५४४, ५८८ वरील RT १.४ च्या 
आरक्षणणववषयी हरकत हे िभुक्र. सेवा औदयाधगक 
पटटयात समाववषट करावे.     २. स.िं. ६१ (भाग) 

ते ६५ (भाग), िभुक्र. ५०० ते ५०४ , ५२३ ते ५२५ , 

५३१ ते ५३५ , ५३६, ५४३, ५४५ ते ५६८ या 
जनिमिीवरील DAM च्या आरक्षणाबाबत वगळणे 
आ॥णणसदर जशमि जड औउदयाधगक इस्टेट 
म्हणूि समाववष्ट्ट करावी.

 १.  मरोळ िंदिाम इंडस्रीस या अस्तीत्वातील 
रस्त्याला बािीत करणारा RT 1.4 (Best Bus Facilities) 

या आरक्षणाचा भाग वगळूण  या  आरक्षणाचे नततके 
क्षेत्र िभुक्र. ५८९ , ५९४/२ या जशमिीवर पूिवस्थावपत 
केले.   

84 MKE84 002327 Marol

500 to 

504, 523 

to 525, 

531, 

535, 

536, 

543, 545 

to 568

WS -19

Applicant has submitted 2 objections but only 

1 cases are Accepted which are as follows

1)  Objection regarding the reservation of RT 

1.4 on CTS No. 543/1, 544, 588 and 

requested to include the same for Service 

Industrial Estate.

1)  Part portion of RT 1.4 (Best Bus Facilities) 

which is affecting the existing road of Marol 

Nanddham Industries Premises is deleted and 

equivalent area is relocated on CTS No 589, 594/2 

and 586 (PT) of village Marol
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आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 
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NO  
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८५ MKE85 २३३९ मजास ३६८ WS -29

प्रथशमक िाळेकरता यापूवी IOD देण्यात 
असल्यामुळे िैक्षणणक कें द्र दाखववण्यात यावे 
जेणेकरुि कॉलेज चालवता येईल.

RE 1.1(महापाशलका िाळा) हे आरक्षण RE 2.1 (उच्च 
शिक्षण) असे बदलले.

85 MKE85 002339 Majas 368 WS -29

Earlier development permission in IOD 

issued as Secondary School. Suggestion that 

Educational Institute is mentioned in DP 

sheet so we can plan for College activities

The reservation of RE1.1(Municipal School) is 

changed to  RE2.1(Higher Education).
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८६ MKE86
२५८३
२६१२ कोंडीवीटा १९५ ए, 

१९५ बी WS-19

 १. वायव्य (South-West) ददिलेा िामनिदेिीत 
केलेली सूवविेची जागा चकूूि दिवववलेली आहे. 

अस्तीत्वात असलेली सूवविा िैत्र त्य (North-

West) ददलेला आहे. सुवविेच्या जागेच े
िामनिदेिि वगळावे व योग्य प्रकारे पूिवस्थावपत 
करावे.
२. औदयोधगक पटटयातील भूखडंास वाणणज्य 
वापराची परवािगी महािगरपाशलकेिे ददलेली आहे. 

ववकास आराखडयात चकूूि सदर भूंखडं वाणणज्य 
पटअयाऐवजी औदयोधगक पटटयात दिवववलेला 
आहे.

 DOS 1.3 (महापाशलका कायावलय) ची जागा मंजूर 
िकािाप्रमाणे भुखडंाच्या वायव्य (South-West) 

ददिकेडील कोप-याऐवजी िैऋत्य (North-West) 

ददिकेडील कोप-यात दिवववली तसेच मंजूर 
िकािाप्रमाणे ChE/3449/DP/WS/H&K Dtd. 

21.02.2006 सदर भुभागाचा प्रवगव वाणणस्ज्यक पटटा 
दिवववला.

86 MKE86
002583

2612
Kondivate 

195A, 

195B
WS -19

1)The designated amenity earmarked in the 

south-west corner is erroneous. The existing 

amenity is on north-west corner of the plot. 

The existing designated plot to be deleted 

and to be relocated correctly

2) The I to C permission was granted by 

MCGM and the plot has been developed for 

commercial user . The DP erroneously shows 

the plot in "I" zone instead by 'C' zone

 The location of DO1.3 (Municipal Office) is  

marked  on north-west corner of the plot instead of  

in the south-west corner location as per the 

approved plan. The zone is changed  ''C" Zone as 

per approved  plan u/no ChE/3449/DP/WS/H&K 

Dtd. 21.02.2006
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८७ MKE87
२६०९ 
२६१६ मजास ३३ ए , 

७६, ६२ WS-24

 १. DT १.६ (भाग) चे िामनिदेिि िकािावर 
चकुीचे दाखवले आहे ते वगळावे.
२. िभुक्र. ३३ ए (भाग) वरील प्रस्तावलेले 
िामनिदेिि वगळावे. अनतक्रमीत जागेचा काही 
भाग जर २०३४ च्या मंजूर ववकास आराखडयातही 
ववकास नियोजि रस्ता म्हणूि दिवववण्यात आला 
तर अनतक्रमणे हटववण्याची जबाबतदारी 
मािकावर राहणार िाही. 
३. िाल्याची प्रवाहरेषा जागेवरील स्स्थतीिूसार 
दिवववलेली िाही.
४. िभुक्र. ३३ ए, ७६ , ६२ वरील ROS १.५ चे 
प्रस्ताववत आरक्षण वगळावे.

साववजनिक वाहितळासाठी इरादापत्र निगवमीत केले 
असल्यािे DT १.६ (भाग) व ROS१.५ (उद्याि/बगीचा) 
हे िामनिदेिि RT 1.6 असे बदलले. साववजनिक 
वाहितळ असूि महापाशलकेस हस्तांतरीत झलेले िाही.

87 MKE87
002609

2616
Majas

33A, 76, 

62
WS -24

Applicant has submitted 4 objections but only 

1 cases are Accepted which are as follows

1) The Designation DT 1.6 (pt) shown on 

plan is erroneous and should be deleted.

The designation of DT1.6(pt) (Public Parking Lot) & 

ROS 1.5 (Garden/Park) changed to Reservation of 

RT 1.6 (Parking Lot) as LOI is issued for PPL. The 

public parking is not yet handed over to MCGM.
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८८ MKE88
२६१९
२६१८ मजास

२३७ , 

१८५, 

१७२, 

३६८, 

२६२, २२४ 
, १३९

WS 23 & 28

अजवदारािे ५ हरकती सादर केल्या त्यापैकी ३ 
प्रकरण मान्य करण्यात आले ते खालप्रमाणे- 

 १.  िभुक्र. १८५ वरील वाहितळाचे आरक्षण 
िुभुक्र. २३७ वर बदलावे व रहीवाश्यांच्या 
सोयीसाठी िभुक्र. १८५ ववदयुत वाहि व वाटप 
सुवविेसाठी आरक्षक्षत ठेवावा.
२. िभुक्र. १७२ महापाशलका प्रसुनतगूहासाठी 
आरक्षक्षत केला आहे त्याऐवजी पोस्ट ऑफीस 
ककंवा रेिनिगं ऑफीससाठी आरक्षक्षत करावा.
४. िभुक्र. २६२ ते २८८ वर रस्ता दिवववला आहे. 

तो िभूक्र. २९० पयतं दिववल्यास जोगेश्वरी 
ववक्रोळी शलकंरोडला जोडला जाईल.

 १.  पस्श्चम द्रतुगतीमागाव लगतचे RPU ५.२ (ववद्युत 
पारेषि आणण ववतरण सुवविा) आरक्षणातील  अिाव भाग 
व RT 1.6 (साववजनिक वाहितळ) साठी आरक्ष्रीत केला 
आहे व  उववरीत भागावर  RPU 5.2 चे आरक्षण कायम 
ठेवले.

२.  महापाशलका प्रसूतीग्रुह RH 1.3 चे  आरक्षण बदलूि  
ROS 1.4 (खेळाच ेमैदाि) असे करण्यात आलेले आहे.

४. वविंती केल्याप्रमाणे १२.२० मी चा ववकास नियोजि 
रस्ता प्रस्ताववत करण्यात आला आहे.

88 MKE88
002619

2618
Majas

237, 

185, 

172, 

368, 

262, 

224, 139

WS 23 & 28

Applicant has submitted 5 objections but only 

3 cases are Accepted which are as follows

1) To change the proposed Parking Plot from 

CTS No. 185 to CTS No. 237 and proposed 

Electric Transmission and Distrubution 

Facility on CTS No. 185. for the convenince 

of Residence.

2) Municipal Maternity Home proposed on 

CTS No. 172 instead of that proposed Post 

Office or Rationing Office on said CTS.

3) The road is shown partly from CTS No. 

262 to 288 if it connected upto CTS No. 290 

Jogeshwari -Vikhroli Connecting road.

1.  Half of reservation for RPU5.2 (Eletricity 

Transmission and Distribution Facilities) adjoning 

to Western Express Highway is reserved as 

Parking Lot (RT1.6) and remaining reservation 

kept as it is as RPU5.2.

2. The reservation of RH1.3 (Municipal Maternity 

Home) changed to ROS1.4 (Play Ground).

3. As per the request the 12.20 mt DP road is 

proposed.
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८९ MKE89 २८४८ ववलेपाले ५८० , ५८१ WS -15

के/पूवव ववभागाच्या सुिाररत मंजूर ववकास 
आराखडया िुसार ववषयांकीत जमीि 
ववत्रपटगहृासाठी पूणवपणे िामनिदेशित केली आहे 
पण वस्तूत जागेच्या काही भागावर कॅसाब्लँका 
को. ओ.है. सोसायटी आहे. ही हरकत. सदर भाग 
निवासी पटटयात स्स्थत आहे हा भाग िहाजीराजे 
रस्ता या १८.३० मी रंुदीचा रस्ता व एम. जी. 
रस्त्याच्या जंक्िििे बाधित आहे.

िामनिदेिि DSA ३.२ (धचत्रपट गहृ ) ऐवजी DSA ३.२ 
(भाग) (धचत्रपटगहृ भाग) असे दिवववले.

89 MKE89 002848 Vile Parle 580, 581 WS -15

Objection that under the SRDP of K/E ward, 

the subject land is entirely designated for 

Cinema but part is occupied by Casablanca 

CHS. It is situated in R zone. It is affected by 

existing 18.30 meter wide road known as 

Shahji Raje Road & M.G. Road & their 

junction

The designation of DSA 3.2(Cinema Theatre) is 

changed as  DSA3.2(pt) (Cinema Theatre in Part)

९० MKE90 ३०११ मरोळ ९६६ बी 
व ९६६ सी WS -19

 १. भुखडंाला बाधित करणा-या िाल्याला 
प्रनतबंिक पटटा दिवववला आहे त्यासाठी हरकत. 

२. उदयािाच्या आक्षाणाऐवजी निवासी पटटा 
दाखवण्यात यावा.

सदर भूखडं िाल्याच्या प्रनतबंिक पटटयािे व रस्त्यािे 
बाधित आहे शिल्लक भुखडं ROS 1.5 असा आरक्षक्षत 
आहे. परंतु  ROS 1.5चे क्षेत्र अत्यल्प असल्यामुळे सदर 
भुखडं ROS 1.5 (उदयाि / बाग) म्हणूि वारात आणणे 
िक्य िसल्यामुळे सदर आरक्षण वगळले.

90 MKE90 003011 Marol
966B & 

966C
WS -19

1. Objection on buffer zone marked for Nalla 

affecting the property.

2. To convert reservation of garden to 

residential zone.

 The plot is affected by road and nallah buffer. The 

remaining plot is reserved for ROS 1.5 which is 

having very meagre area and as such cannot be 

utilised as ROS1.5(Garden/Park) considering the 

small size of plot for  ROS1.5(Garden/Park), the 

reservation is deleted.

_ _ 69



अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

९१ MKE91 ३०१८ मजास १ बी व 
१ सी WS -29

 १. जेथे इमारत क्र. ३ व ४ चे बांिकाम चालू 
आहे नतथे साववजनिक वाहितळाची दोि 
िामनिदेििे दाख॥लशलआहेत त्यासाठी हरकत.

२. पोहोच मागावच्या  रस्तारेषेवर दोन्ही बाजूला 
चकूूि िाल्याची प्रवाहरेषा दिवववलेली आहे. 

३. सुिारीत मंजूर ववकास आराखडयािूसार िभुक्र. 

१ / सी ही जमीि प्राथशमक व माध्यमीक 
िाळेसाठी आरक्षक्षत आहे. आय.ओ.डी. व सी.सी. 
देण्यात आलेली असूि काम चालू  आहे. 

प्रारुप सुिारीत ववकास आराखडयात सदर 
आरक्षण महापाशलका िाळा म्हणूि चकूूि 
दाखवले आहे ते प्राथशमक व माध्यमीक िाळा 
म्हणूि दाखवावे. मागवदिवक तत्तवांप्रमाणे १९९१ 
च्या सुिारीत मंजूर ववकास आराखडयातील 
आरक्षण कायम ठेवावीत.

  १. साववजनिक वाहितळ ववकास नियमावली ३३(२४) 

अन्वये ववकासीत करण्यात येत असूि अदयाप 
महापाशलकेस हस्तांतरीत करण्यात आले िाही. 
िामनिदेिि (DT 1.6 भाग) (साववजिीक वाहितळ) 

हटवूि सदर भूभाग हा वाहितळ म्हणूि RT 1.6 

(वाहितळ)  आरक्षक्षत करण्यात आला आहे.

२. िाल्याची पुिरवस्थापीत प्रवाहरेषा ववकास  
आराखडयात अचकू दिवववली आहे.

३. अजवदारािे प्राथशमक व माध्यशमक िळेसाठी 
परवािगी ददलेल्या मंजूर िकाि ेसादर केले आहेत. 

त्यामुळे   RE 1.2 (प्राथशमक / माध्यमीक) असे दिवववले 
आहे.

91 MKE91 003018 Majas
1/B & 

1/C
WS -29

1.Objection on showing designation of 2 nos. 

of Public parking lots where construction 

work of Proposed Bldg no. 3 & 4 is in 

progress. 

2. The alignment of Nalla is erroneously 

shown with the alignment of access from 

both the sides. 

3)  As per SRDP, CTS 1/C land is reserved 

for primary and secondary school. IOD and 

CC have already been granted and Work is 

in Progress . 

In RDDP the said reservation is erroneously 

shown as municipal school instead of 

Primary and Seconadary school. As per 

policy guideline, the reservation of SRDP 91 

1.Since the PPL is to be developed as per 

regulation 33(24) and at present not constructed on 

site, the Designation of DT1.6(pt) (Public Parking 

Lot) is deleted and the plot is reserved as RT1.6 

(Parking Lot) as the same is yet to be handed over 

to MCGM.

2.Nallah realignment is  shown correctly on DP 

Sheet. 

3.As permission for Primary & Secondary School 

has been granted, it is  shown as RE1.2 (Primary 

Secondary School)
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९२ MKE92 ३०८९ चकाला ४३३ ए WS -16
िभूक्र. ४३३ ए वरील उदयाि / बधगचाचे चकूूि 
दास्ववलेले आरक्षण वगळावे.

 मंजूर पूिरवरचीत ववकास आराखडया िुसार व िस्ती 
क्र. CE/9034/WS/AK Dtd.-22.11.10 अन्वये िभुक्र. 

४३३ अ मौजे चकाला वरील ROS 1.5 (उद्याि/बगीचा) 
हे आरक्षण वगळण्यात आले आहे.

92 MKE92 003089 Chakala 433A WS -16

To delete the reservation of ROS 1.5 

Garden/Park shown erroneously on CTS No 

433A

As per SRDP 1991 and approved Building 

Proposal File No.CE/9034/WS/AK Dtd.-22.11.10 

the reservation of ROS 1.5 (Garden/Park) from 

CTS no. 433A of Village Chakala is deleted.

९३ MKE93

३२३३
३२३४
३२३५
३२३६
३२३७

मरोळ १०८
(भाग)

WS-19
मैजे मरोळ िभूक्र. १०८(भाग) यावरील DPU 3.4 

(पोशलस सुवविा) हे आरक्षण रद्द करण्यात यावे.

 मौजे मरोळ िभूक्र. १०८(भाग) भूसंपादि क्र. 

LAQ/SR/116/M/8A मििू वगळण्यात आल्यामुळे,  

DPU 3.4 (पोशलस सुवविा) हे आरक्षण बदलूि RR 2.2 

(परवडणारे गहृनिमावण) असे आरक्षक्षत केले आहे.

93 MKE93

003233

3234

3235

3236

3237

Marol 108 (Pt) WS -19
To delete the designation of DPU 3.4 from 

the plot no. 108 (pt) of village Marol

Reservation of DPU 3.4 (Police Facilities) is 

changed to RR 2.2 (Affordable Housing) as the 

said plot is dropped from acquisition u/no. 

LAQ/SR/116/M/8A 
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९४ MKE94
३२५८
४२४३ मोगरा

३६८ 
आणण

३६८ / १ 
ते ३२१

 WS -24

 १. उपरोक्त िगर भुमापि क्रमाकावरील ROS 

१.५ उदयाि / बगीचा चे आरक्षण व DOS २.६ 
मिोरंजि मैदािाचे िामनिदेिि वगळावे कारण 
सदर िामनिदेिि / आरक्षण यापूवीच मंजूर 
झालेल्या १५ टक्के अशभवव्यास मिोरंजि 
मैदािाचा भाग आहे सबब १५ टक्के मिोरंजि 
मैदािाचे क्षेत्र कमी होते आहे. 

२. िभुक्र. ३६८ / ९ वरील महापाशलका मंडईचे 
आरक्षण RSA २.१ वगळावे.

 १. अशभन्यासातील ROS 1.5 (उद्याि/बगीचा) आरक्षण 
वगळूि ''Layout RG''असे दिवववले आहे.

२. सदर भुखडं निवासी वापराकरीताच्या मंजूर 
अशभन्यसाचा भाग असल्यामुळे RSA 2.1(बहुउद्देिीय 
समाज कें द्र ) आरक्षण वगळले.

३.  १९९१ च्या  मंजूर पूिवववकास आराखडयाप्रमाणे RR 

2.2(परवडणारे गहृनिमावण) आरक्षण दाखवावे. 

94 MKE94
3258

4243
Mogra

368 & 

368/1 to 

321

 WS -24

Applicant has submitted 3 objections but only 

2 cases are Accepted which are as follows

1) To remove reservation of ROS 1.5 

Garden/Park and Designation DOS 2.6 RG 

on the mentioned CTS since both have part 

of 15% physical RG of the already approved 

layout does causing in balance in layout RG 

area.

2) To delete reservation RSA 2.1 Municipal 

Market over the mentioned CTS 368/9

1) The layout RG is marked with  “ layout RG" as 

per the approved layout by deleting ROS 1.5 

(Garden/Park)

2) The reservation of RSA 2.1(Multipurpose 

Community Centre) is deleted as the plot is part of 

approved layout for residential purpose. 

3) The reservation of RR 2.2 (Affordable Housing) 

is shown as per pull back of SRDP 1991.
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९५ MKE95

३४२६ 
३४८० 
४०३८ 
५५८
२८००
१९०
१४९
५२७
६३९
७३७
३५१९

मजास
मजास 
१८० व 
१८१

WS -29

सदर भूभाग िा ववकास पटटयात समाववष्ट्ट 
केल्याबदल हरकत. सदर भुभाग निवासी पटटयात 
समाववष्ट्ट करावा

फेरबदल क्र. TPB 4312/592/CR-176/2013/UD-11 Dtd-

02.07.2015अन्वये 'िा ववकास पटटयाचे' रुपांतर  
'निवासी पटटयात'  करण्यात आले. तथावप िा ववकास 
पटटा रद्द करुि रदहवािी क्षेत्र दिवववण्यात आले आहे.

95 MKE95

003426

3480

4038

558

2800

190

149

527

639

737

3519

Majas
180 & 

181
WS -29

Objection to the plot under reference placed 

in NDZ and suggest that the same should be 

placed in the residential zone

 No Developent Zone (NDZ) is converted to 

Residential R Zone as per modification under 

no.TPB 4312/592/CR-176/2013/UD-11 Dtd-

02.07.201.Hence NDZ deleted and shown as 

Residential R Zone.
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९६ MKE96 ३६७१ सहार १२९ WS -13

गावठाणचा ग असलेल्या सदर भूभागवारील 
महापशलका िाळेच ेRE १.१ आरक्षण काढूि 
टाकण्याची सूचिा केलेली आहे.

िाळा म्हणूि ववकसीत करण्यासाठी सदर भुखडं 
अनतिय लहाि आहे . RE 1.1 ( महापाशलका िाळा) 
आरक्षणाचा बहुतांि भाग हा वविषे नियोजि 
प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत असलेल्या भुभागात स्स्थत 
असल्यामुळे आरक्षण पूणवपणे ववकसीत होणे िक्य िाही. 
 त्यामुळे  RSA 6.2 (आिार कें द्र व कौिल्य ववकास) 

असा बदल ९.१५ मी. पोहोच मागव राखिू करण्यात आला 
आहे.

96 MKE96 003671 Sahar 129 WS -13

To delete reservation of Municipal School RE 

1.1 over the mentioned CTS which is a part 

of Gaothan land.

The plot is very small to be developed as school. 

The major portion of the reservation of RE 1.1 

(Muncipal School) is situated in SPA area.  Since 

the  RE 1.1 reservation cannot be developed fully, 

the  reservation is changed to RSA 6.2 (Aadhar 

Kendra with Skill development) with 9.15 mtr wide 

proposed access. 

९७ MKE97 ४४४४ गुंदवली ३६ WS -18
मंजूर अशभन्यासाची दखल घेण्यात यावी आणण 
आरक्षण हटवावे व रस्ता देण्यात यावा.

सदर भूभागात मंजूर अशभन्यासान्वये इमारती  बांिल्या 
आहेत म्हणूि DSA 3.8  सभागहृ (भाग) असे 
िामनिदेिीत करण्यात आले आहे.

97 MKE97 004444 Gundavali 36 WS -18

Request to take cognizance of approved 

layout and delete the reservation and access 

to it accordingly.

Since the buildings are already constructed on site 

as per approved layout. Hence the designation is 

shown as DSA3.8(PT)(Public Hall)
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९८ MKE98

००४४७८ 
४५१३ 
४५८३ 
४५८५

जोगेश्वरी -पूवव

159, 131, 164, 

60, 59, 65, 1, 3, 

255, 256, 258, 

259, 66 to 71, 

74, 75, 330, 

349, 350, 431, 

360, 368/2B, 

368/2A, 368/3, 

142, 141, 142, 

139, 206, 139, 

172, 173, 174, 

175, 160A/1, 

172, 160A/1, 

162 (Pt), 

160A/2, 126 to 

132, 155A, 81, 

82, 84, 95 to 

124, 132, 78, 

80, 81, 166, 

169/7A, 166, 

165 (Pt), 

167A/11, 168, 2, 

180, 181, 190, 

33A, 70, 74, 

73/A, 45 to 49, 

52, 224, 227, 

235/16, 235/96, 

235/76, 

235/107, 

235/134, 

235/145, 

235/163, 237, 

233, 236, 177, 

375A, 368, 16A, 

32A, 203, 324 to 

327, 344, 351 to 

353, 355, 358 to 

364, 368/26 to 

368/32, 149, 

133, 134, 149 to 

153, 154A, 

154B, 155A, 

156B, 156A, 

160A/1, 162 

(Pt), 160A/1, 

WS -23

अजवदारािे एकूण ५१ हरकती दाखल केल्या 
त्यापैकी
६ हरकतींिा मंजूर देण्यात आली आहे मंजूर 
केलेल्या हरकती खाली प्रमाणे-

१४. िभुक्र. ३६८ / २ अ DOS १.६ नतथे मोकळी 
जागा आिीच उपलब्ि आहे. 

२७. िभुक्र. १२६ ते १३२ १५५ अ अदंाजे २५०० 
घरिारक आज त्या जागेवर उपलब्ि आहे. मजास 
बस डपेो हा १ मी च्या पररसरात आहे.

१४. सदर भुभाग हा मोकळा असुि आजूबाजूच्या १ 
ककमी पररसरात भरपूर िाळा आहे . वविंती मान्य करुि 
ROS 1.4 असे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे. 

२७. जागेवर वापरात असलेल्या सवव िाळा हया प्रारुप 
ववकास आराखडा २०१५ मध्ये िामनिदेशित म्हणूि 
पूवववत दाखववण्यात आलेल्या होत्या.
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९८ MKE98

004478

4513

4583

4585

Jogeshwari - 

 East

159, 131, 164, 

60, 59, 65, 1, 3, 

255, 256, 258, 

259, 66 to 71, 

74, 75, 330, 

349, 350, 431, 

360, 368/2B, 

368/2A, 368/3, 

142, 141, 142, 

139, 206, 139, 

172, 173, 174, 

175, 160A/1, 

172, 160A/1, 

162 (Pt), 

160A/2, 126 to 

132, 155A, 81, 

82, 84, 95 to 

124, 132, 78, 

80, 81, 166, 

169/7A, 166, 

165 (Pt), 

167A/11, 168, 2, 

180, 181, 190, 

33A, 70, 74, 

73/A, 45 to 49, 

52, 224, 227, 

235/16, 235/96, 

235/76, 

235/107, 

235/134, 

235/145, 

235/163, 237, 

233, 236, 177, 

375A, 368, 16A, 

32A, 203, 324 to 

327, 344, 351 to 

353, 355, 358 to 

364, 368/26 to 

368/32, 149, 

133, 134, 149 to 

153, 154A, 

154B, 155A, 

156B, 156A, 

160A/1, 162 

(Pt), 160A/1, 

WS -23

Applicant has submitted 51 objections but 

only 06 cases are Accepted which are as 

follows

14)  For CTS No. 368/2A - DOS 1.6 - Already 

open space is available.

27) For CTS No. 126 to 132 & 155A - Around 

2500 household are currently available on 

the same land. Majas Bus Depot is already 

available within 1 km of distance.

14)Applicant has requested to propose DOS1.6. 

However, plot is entirely vacant and since there are 

number of Municipal Schools within 1 Km. 

periphery, the request felt to be accepted  and 

place ROS1.4.

27) All schools shown as designation in EDDP are 

pulled back.
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९९ MKE99 ४४७८ जोगेश्वरी -पूवव

१५९ , 

१३१ १६४, 

६० 
५९, ६५ 
१ , ३, 

२५५ २५६, 

२५८ २५९, 

६६

WS -23

३२. िभुक्र. १६९/ ७ए RPU 3.2 दोि ककमी मिील 
पररसरा मध्ये मेघवाडी पोलीस स्टेिि 
अस्स्तत्वात आहे. 

३६. िभुक्र. १६६ ROS 1.5, RH 1.1, RE 1.1 200 

मीटर पररसरामध्ये भव्य बगीचा आणण एक 
ककमी पररसरात महापा॥शलका िाळा अस्स्तत्वात 
आहे.

३७. िभुक्र. १६७ए/११ आ॥णण १६८ RE 1.1- 250 

मीटर पररसरामध्ये महापाशलका िाळा अस्स्तत्वात 
आहे.

५०. िभुक्र. १७७- RH 1.3 200 मी पररसरामध्ये 
प्रसुती गहृ (संजय गांिी िगर) अस्स्तत्वात आहे.

३२. सदर भुभागावर RPU 3.1 (Police Station) ऐवजी 
RPU 3.1 (Police Station)  + RSA 6.2  (Aadhar 

Kendra with Skill Development Centre)असे आरक्षण 
ठेवण्यात आले आहे . 

३६. सदर भुभागावर RE 1.1 (Municipal School) च्या 
ऐवजी RE 1.3 (Special School) चे आरक्षण ठेवण्यात 
आले आहे. 

३७. सदर भुभागाच्या पररसरात ब-याच महापाशलका 
िाळा अस्स्तत्वात आहे म्हणूि RE 1.1 (Municipal 

School) या आरक्षणा ऐवजी RSA 4.9 (Old Age 

Home) चे आरक्षण ठेवण्यात आले आहे.

५०. सदर भुभाग हा जोगेश्वरी गुंफाच्या100 मी. 
प्रनतबंिीत पटटयाच्या अतंगवत येतो, त्यामुळे ववकसिाला 
मयावदा निमावण होतात. तथावप सदर कारणामुळे 
उपरोक्त जागेवरील RH 1.3 (Municipal Maternity 

Home) चे आरक्षण बदलूि सदर जागा ROS 1.4 (Play 

Gorund) आरक्षक्षत करण्यात  आलेली आहे.
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९९ MKE99 004478
Jogeshwari - 

 East

159, 

131, 

164, 60, 

59, 65, 

1, 3, 

255, 

256, 

258, 

259, 66 

to 71, 

74, 75, 

330, 

349, 

350, 

431, 

360, 

368/2B, 

368/2A, 

368/3, 

142, 

141, 

142, 

139, 

206, 

139, 

172, 

173, 

174, 

WS -23

32) For CTS No. 169/7 A 

36) For CTS No. 166ROS1.5,RH-1.1& 

RE1.1within 20 mtrs already having huge 

garden & other side which show white in 

colour is not required.Already 1BMC school 

is proposed in 1km

37) For CTS No. 167A/11 & 168 RE1.1 within 

250mtr already having another BMC school

50) For CTS No.177 RH1.3within 200 mtrs 

already having Maternity Hospital ( sanjay 

Gandhi Nagar)

32) CTS No. 169/7A of Village Majas - It is 

proposed to reserve the said plot for 

RPU3.1(Police Station) + RSA 6.2 (Aadhar Kendra 

with Skill Development Centre) instead of RPU 3.1.

36) CTS No. 166A/1 of Village Majas - It is 

proposed to reserve for RE1.3 (Special School) 

instead of RE 1.1 (Municipal School).

37) CTS No. 167A/11 of Village Majas - There are 

so many Municipal School within the periphery of 1 

Km.  Hence  the plot is reserved for RSA4.9 (Old 

Age Home) instead of RE1.1  (Municipal School).

50) CTS No. 177 of Village Majas - The said plot is 

reserved for ROS 1.4 (Play Ground)  instead of 

RH1.3 ((Municipal Maternity Home) as there is 

restriction on development as within 100 mt. buffer 

zone of Joshwari Caves.
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१०० MKE100
OL४५
OL९४६ चकाला ५१७ WS-18

सदर भूखडंावर झोपडपट्टी पिववसि योजिा 
अतंगवत निवासी इमारत ववकसीत केल्या 
असल्यामुळे सदर भूखडंावरील औद्योधगक क्षेत्र 
बदलण्यात यावे.

सदर भूखडंावर झोपडपट्टी पिववसि योजिा अतंगवत 
निवासी इमारत ववकसीत केल्या असल्यामुळे सदर 
भूखडंावरील औद्योधगक क्षेत्र वगळूि रदहवािी क्षेत्रात 
बदल करण्यात आला आहे.

100 MKE100
OL45

OL946
Chakala 517 WS -18

kindly delete industrial zone as the plot is 

already developed in SRA as residential 

building under LOI No. SRA/ENG/2638 

/KE/PL/STGL/LOI dated 07/12/2012. building 

is ready for occupation. 

The Building under SRA is Developed on the Land 

and is ready for occupation Hence the Industrial 

zone is deleted and land is shown in Residential 

Zone.

१०१ MKE101 ३२२ गुंदवली ३३० WS -18

प्रस्ताववत उदयाि/बगीचा ROS १.५ चे आरक्षण 
काढूि टाकण्यात यावे, तसेच प्रस्ताववत रस्ता 
देणखल रदद करण्यात यावा, अस्स्तत्वात असलेला 
जवळचा समांतर रस्ता दिवववण्यात यावा.

मंजूर पुिवरधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे असलेले 
 ROS 1.5 (उदयाि/बगीचा) चे आरक्षण  RSA 5.2 

(िोकरदार मदहलांकरीता बहुउददेशिय गहृनिमावण) असा 
सुिारण करुि  बदल करण्यात आलेला आहे.    तसेच 
प्रारुप ववकास आराखडा २०३४ मध्ये िव्यािे समाववष्ट्ट 
केलेल्या  आरक्षणाच्या समतुल्य क्षेत्रफळ टाकण्यात 
आले आहे.

101 MKE101 322 Gundavali 330 WS -18

PROPOSED ROS 1.5 SHALL BE 

CANCELLED. PROPOSED ROAD ALSO 

SHALL BE CANCELLED. Existing Road 

NEAR BY PARALLEL SHALL BE SHOWN

The reservation of ROS1.5 which is a pull back of 

1991 is modified to reservation of RSA 5.2 

(Multipurpose Housing for Working Women) . The 

equivalent area of ROS 1.5 which is newly included 

in RDDP 2034 is changed as per ROS1.5  (1991 

Pull back) by deleting excess ROS 1.5 area.
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१०२ MKE102 H-६९७ चकाला ४९७ WS-18
मौजे गुंदवली िभुक्र. २१४ व मौजे चकाला िभुक्र. 

४९७ हयािा जोडणारा रस्ता दाखववण्यात यावा.

मौजे गुंदवली, िभुक्र. २९४ मििू कल-ड-ेसॅक काढूि 
सदर रस्ता DOS 2.6 ( मिोरंजि मैदाि) च्या लगत 
9.15 मी रंुद इतका िभुक्र. ४९७ चकाला याला जोडण्यात 
आला. 
मौजे चकाला िभूक्र. ४९८ या भूखडंावरील ROS 1.5 

(उद्याि/ बगीचा) हे आरक्षण १९९१ प्रमाणे कायम ठेवले 
व िवीि आरक्षण RE 1.1 (महापाशलका िाळा) हे 
वगळण्यात आले.

102 MKE102 H-697 Chakala 497 WS-18
Required access by connecting the dead end 

road of 294 Gundavali & 497 Chakala.

The 9.15 mt wide D.P road is Proposed along 

DOS2.6 (Recreation Ground) for thorough 

connectivity by removing cul-de-sac.

The reservation of RE1.1 (Municipal School) is 

deleted and reservation of ROS 1.5 (Garden/Park) 

is retained as per Sanctioned Revised 

Development Plan,1991 
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१०३ MKE103 3262 Majas 191/2 WS24

ROS 1.4 (खेळाच ेमैदाि) हा बहुतांि भूखडंावर 
दिवववण्यात आला असूि त्यामिील छोटा भाग 
वगळण्यात यावे कारण सदर छोटा भागात 
बांिकाम करणे िक्य िाही. तसेच रस्ता 
रंुदीकरणात बहुतांि भाग बाधित आहे.

सदर भाग हा महािगरपाशलकेच्या ताब्यात िसल्यािे 
DOS 1.5 (िामनिदेशित उद्याि/बगीचा) हा ROS 1.5 

(उद्याि/बगीचा) कररता आरक्षक्षत करण्यात आला.

103 MKE103 3262 Majas 191/2 WS24

Objection over reservation ROS 1.4 

Playground over the major chunk of the 

mentioned CTS while releasing the small 

portion under the same, which is non-

buildable since a biger part of the mentioned 

portion already been lost to the road widening

DOS1.5 is shown as ROS1.5, as it is not in 

possession of MCGM.

१०४ MKE104

६५१
९९५
७९१

मरोळ २८० WS 19

मौजे मरोळ िभुक्र. २८० येथील प्राथशमक व 
माध्यशमक िाळा DE 1.2 दरुुस्त करुि िाळा 
िभुक्र. २८१ वर दिवववण्यात यावे.

मौजे मरोळ िभुक्र. २८० येथील (प्राथशमक व माध्यशमक 
िाळा) DE 1.2 दरुुस्त करुि जागेवरील वापरा िुसार  
वापरात असलेली िाळा िभुक्र. २८१ िामनिदेिि 
करण्यात आले आहे.

104 MKE104

000651

000995

000791

Marol 280 WS 19

To delete the designation of Primary & 

Secondary School (DE1.2) from CTS No. 

280 of village Marol and reinstate it as Slum - 

'R' Zone.  (On adjoining CTS No. 281, Prime 

Academy International School is Running)

 Designation of Primary & Secondary School 

(DE1.2) from CTS No. 280 of village Marol  is 

corrected as per site condition and designated on 

CTS no. 281
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१०५ MKE105 ३४५७ मरोळ ३७२, ४२५

१) मौजे मरोळ येथील िभुक्र. ३७२, ४२५ हे RSA 

2.9 ROS 1.5 व ९.१५ रंुद रस्त्याची रकत.

२) ववकास नियोजीत रस्ता साववजनिक 
रस्त्यापासूि सुरु होऊि मध्येच संपतो व त्याल 
कस-ड-ेसॅक ददली िाही. तसेच औद्योधगक क्षेत्र 
दाखववल्यामुळे सदर भूखडं अववकसीत झाले.

RSA 2.9 (बेघरांकरीता निवारा) हे आरक्षण वगळयात 
आले आहे. 

रस्त्या लगतच्या ROS 1.5 (उद्याि/ बगीचा ) भूभाग हा 
RSA 2.9 करीता आरक्षक्षत केला. उववरीत मागील बाजूचा 
ROS 1.5 कायम ठेवण्यात आला. ९.१५ मी रंुदीचा रस्ता 
ROS 1.5 (उद्याि/ बगीचा) करीता पोहोच मागव 
दाखववण्यात आला.

105 MKE105 003457 Marol  372, 425

1) Objection regarding the reservation of 

RSA 2.9 Homeless Shelter, ROS 1.5 

Garden/Park partly & 9.15m wide DP road on 

CTS No. 372, 425 village Marol.

2) The DP road proposed starts from a public 

road and ends abruptly within the plot. No cul 

de sac has been proposed if the road is 

planned with a dead end. Plot is situated in 

Industrial Zone & by keeping segregation 

distance plot bcomes unbuildable.

  The reservation of RSA 2.9 (Homeless Shelter) is 

deleted.          

The portion of ROS 1.5  (Garden/Park) is 

separately reserved as RSA 2.9 (Homeless 

Shelter) abutting to the road and the remaining 

portion on rear side is reserved as ROS 1.5  

(Garden/Park).  The 9.15m wide D. P. Road is 

shown as an access up to area ROS1.5 

(Garden/Park)
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१०६ MKE106

SMW ३३ 
000027

000028
कोंडीवाटा

५३५ 
(भाग)

५३६ 
५३७ 
५२२ 
५२४ 

५२५ ए , 

५२५ बी 
५२९

WS 24

मिोरंजि मैदािाचे (DOS २.६ ) िामनिदेिि 
ताब्यात असलेल्या जागेच्या तुलिेत आकारािे 
कमी दाखववण्यात आले आहे. 

२. मंजूर पुिरवधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
उदयाि/बगीचा (ROS १.५) आरक्षण जिास तसे 
ठेवण्यात आले आहे.

३. उदयाि/बगीचा (ROS १.५) आरक्षण ि.भू.क्र. 

५२८ वरूि रद्द करणे

1.ताब्यात असलेल्या जागेचा आकार संदशभवत फाईल 
ACQ/WS/2236 मध्ये दाखववल्यािुसार मिोरंजि 
मैदाि DOS २.६ चे िामनिदेि दिवववण्यात आले आहे. 

2.िभूक्र. ५३५ व ५३६ वरील उदयाि/बगीचा चे आरक्षण 
काढूि टाकण्यात आले आहे. सदर बाबतीत म प्रा नि व 
िा र अधिनियम १९६६ च्या कलम ४९(७) अन्वये व पत्र 
क्र. TPB-4398/781/VD-II दद. २८.०८.२००२ िुसार िभुक्र. 

५२९ (भाग) ५३५ व ५३६ या कोंडीवीटा गावातील 
भुभागावरील उदयाि/बगीचा चे आरक्षण व्यपगत झाले 
आहे.

3.मौजे कोंडीववटा ि.भू.क्र. ५२८ हा भूखडं िस्ती क्र. 

ACQ/WS/2236, 2111 िुसार ROS 1.5 

(उद्याि/बगीचा) कररता आरक्षक्षत करण्यात आला असूि 
सदर भूखडंास ९.१५ मी रंुदीचा ववकास नियोस्जत रस्ता 
  ि.भू.क्र. ५२७ व ५२९ मििु दिवववण्यात आला आहे.

106 MKE106

SMW 33 

27 

28

Kondivata

535 (Pt), 

536, 

537, 

522, 

524, 

525A, 

525B, 

529

WS 24

1. Designation (DOS2.6- Recreational 

Ground) size is shown smaller compared to 

the Acquisition size. 

2. Reservation (ROS1.5- Garden/Park) has 

been pulled back from SRDP 1991.

3. Reservation (ROS1.5- Garden/Park) is 

deleted from CTS No. 528.

1. Size of designation (DOS2.6- Recreational 

Ground) is shown as per Acquisition vide File No. 

ACQ/WS/2236.

2. Reservation of ROS1.5 is deleted from CTS 

Nos. 535 & 536 as UD Department has confirmed 

the lapsing of Recreation Ground reservation on 

the land bearing CTS Nos. 529(Pt), 535, & 536 of 

village Kondivata as per provision of Section 49 (7) 

of M. R. & T. P. Act 1966, vide their letter u/no. 

TPB-4398/781/UD-11 dated 28.08.2002.

3. Reservation of ROS1.5 is shown on CTS no. 

528 as per Acquisition vide File No. 

ACQ/WS/2236, 2111 with an access of 9.15 m DP 

road passing through CTS no. 527, 529. 
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१०७ MKE107 SMW ३४ मजास ८५ पुिववसि व पुिवप्रस्थापण RR २.१ चे आरक्षण 
दाखवणे

मजास गावातील िभुक्र. ८५ हा फाईल क्र. 

ACQ/WS/2286 िूसार भूसंपादि प्रक्रीयेत प्रगनतपथावर 
आहे यास्तव मंजूर पुिवरधचत ववकास आराखडा १९९१ 
प्रमाणे  ROS 1.5 (उदयाि/बगीचा)चे आरक्षण जिास 
तसे दिवववण्यात आले.

107 MKE107 SMW 34 Majas 85
Reservation (RR2.1- Rahbilitation and 

Resettlement) is shown

Land bearing CTS No. 85 of village Majas is under 

Acquisition (in process) vide File No. 

ACQ/WS/2286, hence the reservation of ROS1.5 

(Garden/Park) shown as per SRDP 1991.

१०८ MKE108

SMW ३५ 
३८९० 
५१९ 
२१३
२०५
७५८

मजास
४९ (भाग) 

५० (भाग) 

५१ (भाग)

के/पूवव प्रभाग कायौरक्रमाचे अनतररक्त आरक्षण 
दिवववण्यात आले िाही.

सदर जागा मोकळी असूि महापाशलकेच्या ताब्यात आहे. 

यास्तव महापाशलका कायावलय RO 1.3 असे आरक्षण 
दिवववण्यात आले आहे.

108 MKE108

SMW 35

003890   

000519   

000213  

000205

758

Majas

49 (Pt), 

50 (Pt), 

51 (Pt)

Reservation for additional K East Ward 

Office not shown

As the reservation is proposed on vacant plot 

under MCGM ownership, the said plot is reserved 

as RO1.3 for additional ward office in K East.
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१०९ MKE109 ११२ मोगरा

२७० (बी) 
२६८८ 
(भाग) 

आणण 
२३१ 
(भाग)

WS -23

मौजे मोगरा गावातील िभुक्र. २७० बी २६८ (भाग) 

व २३१ (भाग) भूभागावर िाळा अस्स्तत्वात 
असल्यािे सदर जागा िाळेच्या वापरसाठी 
आरक्षक्षत करावी.

खाजगी ववश्वस्त संस्थादवारे िभुक्र २७० बी, २६८ (भाग) 

 व २३१ (भाग) या मोगरा गावातील अस्स्तत्वात 
असलेल्या िाळेचा भूभाग प्राथशमक व माध्यशमक 
िाळेसाठी DE 1.2 (प्राथशमक आणण माध्यशमक िाळा) 
असा िामनिदेिि करण्यात आला.

109 MKE109 000112 Mogra

270(B), 

268

(Part) & 

231 

(Part)

WS -23

To Reserve Land for Educational Facility at 

CTS 270(B), 268(Part) & 231 (Part) of village 

Mogra, as school is existing on site.

 The existing school is designated as 

DE1.2(Primary & Secondary school) which is being 

run by  Private Trust on C.T.S. No. 270(B), 

268(Part) & 231 (Part) of village Mogra

११० MKE110 ३१७ मजास ३७५ 
(भाग)

WS -29

प्रारूप ववकास आराखडा २०३४ मध्ये िभुक्र.  ३७५ 
मजास शिवकृपा ववदयामंदार िाळेची इमारत 
दिवववणे.

मजास गावातील िभुक्र. ३७५ , शिव टेकडी येथे िाळा 
अस्स्तत्वात असल्यािे DE 1.2 (प्राथशमक व माध्यशमक 
िाळा) असे िामनिदेिि करण्यात आले.

110 MKE110
000317

000495
Majas

 (Part) 

375
WS -29

To show Shivkrupa Vidyamandir School 

Building on Draft DP 2034, at CTS 375 of 

village Majas 

 The existing school is shown on CTS No.375 of 

Village Majas, Shiv Tekadi as DE1.2. (Primary & 

Secondary School)

नवीन नािननदेशन / आरक्षण दशवववलेली प्रकरणे :

New reservation/ designation : Cases
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१११ MKE111

१८४८
१९७५
२०२५
२०३७
३९८५

ववलेपाले- V ४८३ WS -12

३९.६ मी रंुदीच्या रस्ता व भारग्रस्त असल्यामुळे 
त्याच्या फेरववचार करण्यात यावा. जेणे करुि 
झोपडपटटी पूिववसि योजिा राबववण्यात येऊ 
िकेत.े

१. रेल्वे हद्दीमिील दिववीलेला ३९.६ मी ववकास नियोजीत 
रस्ता वगळला. 
२. वरील वगळण्यात आलेला रस्त्या ऐवजी दक्षक्षणेकड ेिवीि 
१२.२० मी रंुद ववकास नियोजि रस्ता अनंतम भूखडं क्र. ४८४ 
, ४८५, ४८६ करीता प्रस्ताववत करण्यात आली.
३. अनंतम भूखडं ५०८ व ५०७ च्या उत्तरे कडील रस्त्याचा 
भाग RMS 1.2 (महापाशलका सुवविा) करीता आरक्षक्षत केले व 
अनंतम भूखडं क्र. ४८३ च्या उत्तरेकडील रस्त्याचा भाग ROS 

1.5 (उद्याि/बगीचा) करीता आरक्षक्षत करण्यात आला. 
४. िव्याि ेप्रस्ताववत केले RMS 1.2 आणण ROS 1.5 च्या 
आरक्षणाच्या मिला पट्टा हा RR 2.1 (पूिववसि व 
पूिवस्थापि) करीता आरवषत केले.

५. अनंतम भूखडं क्र.५०९ च्या उत्तरेकडील रस्त्याचा भाग हा 
RR 2.2 (परवडणारी गहृनिमावण) कररता आरक्षक्षत करण्यात 
आला.

111 MKE111

001848

1975

2025

2037

3985

Vile Parle- V 483 WS -12

Requesting for review of the RDDP Proposal 

and work out an amicable solution where by 

the proposed 39.60m wide road be deleted 

and allow redevelopment of the existing slum 

dwellers which can be undertaken under the 

SRA scheme

1. 39.6mt wide Proposed DP road within railway 

boundary & upto Western Express Highway is deleted.

2. 12.20 mt wide DP road is proposed on South side of 

this deleted DP road for access to F.P. No. 484, 485, 

486.

3. Portion to the north of F.P. No. 507 is reserved for 

RMS1.2 & to the north of F.P. No. 483 is reserved for  

ROS 1.5.

4. Portion between proposed reservations of RMS1.2 

and ROS1.5 is reserved for RR 2.1 (Rehabilitation and 

Resettlement)

5. Portion of the road deleted to the north of F.P. No. 

509 is reserved for RR2.2 (Affordable Housing).
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११२ MKE112

३६९४
३६९६
३६९७
३६९८
३६९९
३७०१

गुंदवली
६५, १९९
आणण 
१९९/१,

२५
WS-18

अजवदारािे ५ हरकती सादर केल्या त्यापैकी १ 
प्रकरण मान्य करण्यात आले ते खालप्रमाणे- 

१) DE 1.2 (प्राथशमक व माध्यशमक िाळा)  आणण 
DE 3.1 (इतर शिक्षण) ि दिवववल्या बद्दल हरकत.

१. अस्स्तत्वात असलेली िाळा DE 1.2 (प्राथशमक व 
माध्यशमक िाळा) व DE 3.1 (इतर शिक्षण) असे वापरात 
असलेल्या जागेच्या क्षेत्रफळािुसार िामनिदेिीत 
करण्यात आले आहे.

112 MKE112

003694

3696

3697

3698

3699

3701

Gundavali

65, 199 

& 199/1, 

25

WS 18

Applicant has submitted 5 objections but only 

1 cases are Accepted which are as follows

1) Objection over not Marking the mentioned 

CTS as Primary and Secondary School DE 

1.2 and DE 3.1 Other Education.

1) The school existing on site and reflected 

correctly in EDDP is shown with DE 1.2 (Primery 

and Secondary School) & DE 3.1(Other Educaiton) 

as per their existing area.
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११३ MKE113

५५८
२८००
१९०

मजास

२७०बी 
२८६

(भाग), 

२३९
(भाग)

अजवदारािे २९ हरकती सादर केल्या त्यापैकी ६ 
खालील प्रकरण मान्य करण्यात आले ते 
खालप्रमाणे- 

६) िभूक्र. 180व 181-िा ववकास क्षेत्र बदलूि 
रदहवािी क्षेत्रात बदल करण्या बाबत.

२३) िभुक्र. २७०बी २८६(भाग), २३९(भाग) निवासी 
पटटा काढूि िैक्षणणक उपक्रमाचे आरक्षण ठेवण्या 
बाबत. 

२४) िभूक्र. 375/91- िासि ठराव क्र. 

PB/4308/3590/SR79/09/UP-11 अन्वये सदर 
भूभाग िाळेकरीता आरक्षीत आहे. प्रारुप ववकास 
आराखडा 2034 मध्ये दाखववण्यात आलेला रस्ता 
हा पुिरवरेखांकीत करण्यात यावा.
२५) िभुक्र. 50,51 येथे प्रभाग क्र. 

47,48,66,67,68,69 व 70 या करीता िवीि 
महापाशलका ववभाग कायावलय उभारण्याबाबत. 

२६) महाराज भवि िभूक्र. 177 हा खेळाच ेमैदाि 
म्हणूि  आरक्षक्षत करण्याबाबत.

६. महापाशलका ठराव क्र. 694 दद.26.09.13 च्या 
अिुषंगािे िभूक्र. 180 व 181 या भूभागावरील ववकास 
क्षेत्र बदलूि रदहवािी क्षेत्रात बदल करण्यात आलेले आहे.

 २३.  िभुक्र. २७०बी २८६(भाग), २३९(भाग)  भुभागावर 
िाळा असल्यािे िाळेच ेिामनिदेिि दिवववण्यात आले 
आहे. 

२४.प्रारुप ववकास आराखडा 2034 मध्ये दाखववण्यात 
आलेला  सदरहू रस्ता जागेवरील वापरात असलेल्या 
िभूक्र. 375/91- वरील िामनिदेशित िाळेमििू जात 
असल्यािे रस्त्याचे रेखांकि पस्श्चमेच्या बाजूला 
वळववण्यात आलेले आहे. तथावप िामनिदेशित िाळेचा 
आकार मंजूर फेरफार िूसार ठेवण्यात आलेला आहे.

२५. उपरोक्त िभूक्र. 50,51 हा RO 1.3 (महापाशलका 
कायावलय) या करीता आरक्षक्षत करण्यात आलेला आहे.

२६.िभूक्र. 177 हा ROS 1.4 (खेळाच ेमैदाि) म्हणूि  
आरक्षक्षत करण्यात आलेले आहे.
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113 MKE113

558

2800

190

Majas

 CTS 

270(B), 

286 

(Part), 

239 

(Part)

Applicant has submitted 29 objections out of 

which 21 to 29 are related to K/east ward, but 

only 6 cases are Accepted which are as 

follows

6) CTS 180&181-To change Zone from NDZ 

to R

23) CTS 270(B), 286 (Part), 239 (Part) -  To 

change reservation of R Zone to Educational 

Purpose. (In ELU plot is shown for 

Educational Facilities)

24) CTS no. 375/981- As per govt resolution 

no. TPB/4308/3590/SR79/09/UP-11 is 

reserved for schol. In RDDP 2034, road is 

shown passing through the plot which shall 

be realigned.

25) CTS no. 50 & 51- Proposed new ward 

office on the said plot for ward council 

47,48,66,67,68,69 and 70. 

26) Maharaj Bhavan- CTS no. 177- To 

reserve plot for PG.

6)   CTS 180&181- Zone changed as per C.R. no. 

694 Dtd. 26.09.13

23)  CTS 270(B), 286 (Part), 239 (Part) -  As the 

School facility exist on site designation of School is 

shown.

24)  CTS no. 375/981- The road passing through 

school designation is realigned towards west side 

and shape of school designation is mentained as 

per modification.

25) CTS no. 50 & 51-The plot is reserved for RO 

1.3 (Municipal Office).

26) CTS no. 177- The plot is reserved as ROS 

1.4(Play Ground)
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११४ MKE114 १९७६ मरोळ
मरोळ मरोिी पासूि झालेला शिवाजी िगर ते 
बारी वसाहत मििू जािा-या रस्त्याची रंुदी ६० 
फूटापयतं वाढववणे बाबत.

अस्स्तत्वात असलेल्या रस्त्याला जोडूि १८.३० मी. रंुद 
ववकास नियेाजि रस्ता दाखववणयात आला आहे 
म्हणजेच सैफी फांउडिेि अशभन्यासामििू जाणारा रस्ता.

114 MKE114 001976 Marol

To increase road width to 60ft of road starting 

from Marol Maroshi road and passing 

through Shivaji Nagar upto Bori colony 

(Saifee Society).

18.30 mt wide D.P.Road is shown connecting to 

existing road i.e. in between Saifee Foundation 

Layout.

११५ MKE115 ५१३ मजास १६२ 
(भाग)

िभुक्र. १६२(भाग) मजास गाव भुभाग DPU 5.2 

(ववदयुत प्रेषण व ववतरण सुवविा म्हणूि 
िामनिदेिीत करण्या यावा आणण RR 2.1 

पुिववसि व पुिवप्रस्थापि हे आरक्षण हटवावे 
कारण सदर भुभागावर MHADA यांिी R-INFRA 

यांिा हस्तातरीत केला आहे.

पुणवस्थापिे िुसार व सदयास्स्थतीत MHB वसाहतीतच्या 
जागेवर अस्स्तत्वात असल्यािे DPU 5.2 (ववदयुत 
पारेषण व ववतरण सुवविा) म्हणूि िामनिदेिीत 
करण्यात येत आहे.

115 MKE115 000513 Majas 162 (pt)

Plot bearing CTS no. 162(pt) of Majas 

village, (sheet no. WS24) shall be designated 

for DPU 5.2 (Electricity transmission and 

distribution facilities)and shall not be shown 

as reservation for RR 2.1 (Rehabilitation and 

Resettlement) As MHADA handed over the 

said plot to R-Infra.

Shown as designated DPU 5.2(Electricity 

Transmission and Distribution Facilities) as 

relocated sub station for MHB colony exists on site. 

_ _ 90



अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

११६ MKE116 SMW ३२ मरोळ ८७९,

१०२४
अस्स्तत्वात असलेल्या महापाशलका िाळा (दोि) 

ददसत िसल्या बाबत.

मरोळ गावठाण येथील दोि भूखडंावर भाडे तत्वावर 
ददलेली  मरोळ दहदंी महापाशलका िाळा िामनिदेिीत 
DE 1.1 करण्यात आली आहे. सदर िाळा मंजूर 
पुिरवचीत आराखडा १९९१ मध्ये दिवववली आहे.

116 MKE116 SMW 32 Marol
879, 

1024
Existing Municipal Schools (2 nos.) not seen

Two plots of Marol Hindi Municipal School rented 

by MCGM located within Marol Gaothan are shown 

as designated Municipal School (DE1.1-Municipal 

School) as the same are reflected in SRDP 1991.

११७ MKE117 SMW ३६ सहार ४२२
सशमश्र स्मािािभूमी (DSA ४.५ ) हे िामनिदेिि 
व हररत पटटयाचे आरक्षण स्मिािभूमीला लागूि 
दाखववण्याबाबत

मंजूर पुरवरधचत आराखडा १९९१  मध्ये दाखववलेली 
िामनिदेिीत स्मिाि भूमी ही SPA मुंबई अतंराष्ट्रीय 
हवाईअडडा चा भाग असल्यामुळे मा. आयुक्त यांच्या 
मंजूरी क्र. MCP/4237 OF 16.08.2016 अन्वये  RSA 

4.8 (स्मिािभूमी) आरक्षण लगतच्या भूभागावर 
टाकण्यात आले आहे.

117 MKE117 SMW 36 Sahar 422

Designation (DSA 4.5) & Reservation of 

Green Belt along Cemtery (ROS2.7) is 

shown.

Designated Cemetery shown in SRDP 1991 is part 

of SPA - Mumbai International Airport and has 

been exchanged on the adjoining plot, as per Hon. 

M.C. Approval under no. MCP/4237 of 16.08.2016. 

Hence, the reservation of RSA4.8 (Cemetery)is 

reflected.
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११८ MKE118

SMW ३७ 
१३४४
२४२६
४१३२
४१३४
४२०५

TPS V of 

Vile Parle

F.P १५२ 
अ, १५२ ब

पुिववसि व पुिवप्रस्थापि (DR २.१ ) या 
िामनिदेििचा आकार हा फक्त १५२ अ वर 
दाखववणे

मंजूर पुरवरधचत आराखडा १९९१  मध्ये सदर भूभाग हा 
बेघरासाठी घरे (HDH) साठी आरक्षक्षत होते िगर रचिा 
योजिा बी फोमव िुसार एफ पी १५२ ववलेपाले हा 
महापाशलकेिी गुंतलेला आहे. सदर भूभागाचे १५२ अ व 
१५२ ब असे उप ववभाग झाले आहे आणण मालकी हक्क 
ववश्वस्त वैश्य भजि मंडळ हा १५२ अ व वविदकला 
परमाथव सेवा संस्था हा १५२ ए यांिा हस्तांतरीत झाला 
आहे. म्हणूि एफ पी क्र. १५२ ब हा भुभाग RR 2.2 

(परवडणारी  घरे) म्हणूि आरक्षक्षत / िामनिदेिीत 
करण्यात आला आहे.

118 MKE118

SMW 37

1344

2426

4132

4134

TPS V of 

Vile Parle

F.P 

152A, 

152B

Designation (DR2.1- Rehabilitation and 

Resettlement) size is shown on only 152A. 

The plot is reserved for Housing for Dishoused in 

SRDP 1991 and is part of Town Planning Scheme 

No. V of Vile Parle East. As per the 'B Form' of TP 

Scheme, ownership of F.P. No. 152 of TPS V Vile 

Parle was originally vested with MCGM. The said 

plot is sub-divided into 152A & 152B, and the 

ownership is transferred to 'The Trustees - Vaishya 

Bhajan Mandal' for FP No. 152A & 'Siddhkala 

Parmartha Seva Sanstha' for FP No. 152B.

Shown as RR 2.2(Affordable Housing) on F.P. No. 

152A, 152B.
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119 MKE119
PC11

PC12
Prajapur 11 (Pt) WS24

सदर दोन्ही भूभाग हे राज्य िासिािे 
महापाशलकेस हस्तांतरीत करण्यात आले आहेत.

१. िभुक्र. ११ (भाग) परजापूर गाव हा स्मिािभूमी करीता 
(RSA ४.८) आरक्षक्षत केल्याि ेRH १.२ (इस्स्पताळ) च्या 
आरक्षणाचा भाग कमी करूि दिवववण्यात आले आहे.

२. िभुक्र. ११ (भाग) परजापूर गाव हा स्मिािभूमी करीता 
(RSA ४.८) आरक्षक्षत करण्यात आलेला भाग हा स्थळ 
स्स्थतीिूसार वविषे नियोजि प्राधिकरणाच्या महाराष्ट्र 
औद्योधगक ववकास महामंडळ चा भाग आहे.

119 MKE119
PC11

PC12
Prajapur 11 (Pt) WS24

Two plots are handed over to MCGM from 

State Govt in Aarey Colony for the 

reservations of - 

1. Muslim Cemetery 

2. Christian Cemetery

1. Land bearing CTS no.11 (Pt) of village Prajapur 

is reserved for RSA4.8 (Cemetery), is shown by 

reducing the Reservation of RH1.2 (Hospital).

2. Land bearing CTS no.11 (Pt) of village Prajapur 

is reserved for RSA4.8 (Cemetery),is shown within 

the SPA - MIDC boundary as per site conditions.

120 MKE120 PC13 Prajapur 11 (Pt) WS24
सदर भूभाग हा राज्य िासिािे महापाशलकेस 
हस्तांतरीत करण्यात आला आहे.

िभुक्र. ११ (भाग) परजापूर गाव हा स्मिािभूमी करीता 
(RSA ४.८) आरक्षक्षत करण्यात आला आहे.

120 MKE120 PC13 Prajapur 11 (Pt) WS24

A plot is handed over to MCGM from State 

Govt for the reservation of Bohri Cemetry in 

Aarey Colony.

Land bearing CTS no.11 (Pt) of village Prajapur is 

reserved for RSA4.8 (Cemetery)

121 MKE121 H-698 Marol

1388/A, 

1388/B, 

etc.

WS16, 

WS19

मंजूर पुिस्थाववपत मिोरंजि मैदािाचे  
आरक्षणाचे क्षेत्र वाढववण्यात आले असूि स्थळ 
बदलण्यात आले.

पुिप्रवस्थावपत मंजूर आराखडा दद. ०३.१०.२०१२ रोजीच्या 
क्र. CHE/20344/DP/WS/H&K अन्वये ROS 1.5 

(उद्याि/बगीचा) चे आरक्षणाचे आकार दिवववण्यात आला.

121 MKE121 H-698 Marol

1388/A, 

1388/B, 

etc.

WS16, 

WS19

Recolated RG reservation area has been 

increased and the location has been changed.

Garden/ Park Reservation (ROS1.5) as shown in 

RDDP 2034 is deleted. And, reservation of ROS1.5 

is shown as per approved relocation u/no. 

CHE/20344/DPWS/H&K of 3rd October, 2012.
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122 MKE122 PC14 Majas 134, 135 WS23
िभुक्र. १३४ , १३५ मजास गाव हे बालववकास 
म्हणूि िामनिदेिि करणे

सदर भूभागावार िाळा अस्तीत्वात असल्यािे प्राथशमक 
व माध्यशमक िाळेच ेिामनिदेिि टाकण्यात आजले 
आहे (DE १.२)

122 MKE122 PC14 Majas 134, 135 WS23
To designate BalVikas Mandir on C.T.S. No. 

o 134, 135 of village Majas

The Designation of DE 1.2 (Primary and 

Secondary School) shown as Primary School exist 

on site

123 MKE123 PC15 Majas 154 WS23
िभुक्र. १५४ मजास गाव हे स्वामी वववेकािंद 
हायस्कूल म्हणूि िामनिदेिि करणे

सदर भूभागावार िाळा अस्तीत्वात असल्यािे प्राथशमक 
व माध्यशमक िाळेच ेिामनिदेिि टाकण्यात आजले 
आहे (DE १.२)

123 MKE123 PC15 Majas 154 WS23 Swami Vivekanand High School

The Designation of DE 1.2 (Primary and 

Secondary School) shown as Primary School is 

exist on site

124 MKE124 PC16 Marol २४३ WS19
िभुक्र. २४३ मरोळ गाव हे मातोश्री सुंदराबाई 
सामंत मराठी मेडीअम म्हणूि िामनिदेिि करणे

सदर भूभागावार िाळा अस्तीत्वात असल्यािे प्राथशमक 
व माध्यशमक िाळेच ेिामनिदेिि टाकण्यात आजले 
आहे (DE १.२)

124 MKE124 PC16 Marol 243 WS19 Matoshri Sundarabai Samant Marathi Medium

The Designation of DE 1.2 (Primary and 

Secondary School) is Shown on DP sheet as 

Primary School is Exist on site
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125 MKE125 PC17 Vileparle F.P no7 WS19
अभंू ७ ववलेपाले गाव हे गे्रटर मुंबई इजूकेिि 
सोसायटी म्हणूि िामनिदेिि करणे

सदर भूभागावार िाळा अस्तीत्वात असल्यािे प्राथशमक 
व माध्यशमक िाळेच ेिामनिदेिि टाकण्यात आजले 
आहे (DE १.२)

125 MKE125 PC17 Vileparle F.P no7 WS19
Greater Mumbai Edu Society High School & 

Jr College

The Designation of DE 1.2 (Primary and 

Secondary School) is Shown on DP sheet as 

Primary School is Exist on site
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126 MKE126
१३३
१६६७ मरोळ

१४२६, 

१५९(भाग), 

१५४८ 
(भाग),१५८८(

भाग),१४६६(

भाग),१४७७,

१४५९,१४६२,

१४७८,१४८२,

१४९२,१४४९(

भाग),१४८१,

१४९४,१४९३,

१४५५,१४८डी,
१४८ 
डी,१४६५

WS -16

राजपत्र क्र.  TPB.43926/CR-181/92/UD-11 dtd 

26.11.1992  अन्वये भूभागाच्या उववररत ५० 
टक्के जागा आरक्षण रदहत करूि सदर जागा 
व्यावसायीक क्षेत्र (C-1) मध्ये फक्त हॉटेलच्या 
बांिकामा करीता समाववष्ट्ट करावी. असे करीत 
असतांिा पक्षकाराणे हॉटेलच्या बांिकामापूवी 
सदरहू जागेवर साववजनिक उद्याि (Park) 

ववकसीत करुि ते सामान्य जितेच्या 
वापराकरीता मायावदीत वेळेमध्ये सुरु ठेवावे. 
तथावप असे निदिविास येते की सदरहू जागेवर 
पक्षकारातफे हॉटेल बांिण्यात आलेले आहे व 
राजपत्रामध्ये िमूद केल्या प्रमाणे सामान्य 
जितेकरीता मयावदीत वेळेमध्ये वापराकरीताचे 
साववजनिक उद्याि(Park) च्या बाबतच्या अटीची 
पुतवता झालेली िाही. त्यामुळे प्रारुप ववकास 
आराखडा २०३४ मध्ये दाख॥ववण्यात आलेले 
आरक्षण मंजूर पिरवधचत ववकास आराखडा १९९१ 
च्या अिुषंगािे पुवववत ठेवण्यात आलेले आहे.

ववकास नियंत्रण नियमावलीच्या तळटीप मध्ये ''खलुी 
जागा'' या शे्रणी मध्ये असे समाववष्ट्ट करण्यात आले 
आहे की, राजपत्र क्र.  TPB.43926/CR-181/92/UD-11 

dtd 26.11.1992  अन्वये भूभागाच्या उववररत ५० टक्के 
जागा आरक्षण रदहत करूि सदर जागा व्यावसायीक 
क्षेत्र (C-1) मध्ये फक्त हॉटेलच्या बांिकामा करीता 
समाववष्ट्ट करावी. असे करीत असतांिा पक्षकाराणे 
हॉटेलच्या बांिकामापूवी सदरहू जागेवर साववजनिक 
उद्याि (Park) ववकसीत करुि ते सामान्य जितेच्या 
वापराकरीता मायावदीत वेळेमध्ये सुरु ठेवावे. सदर 
समावेि हा ववकास नियंत्रण नियमावलीच्या खडं क्र. 

१७(१) ची दटप तक्त क्र. ५ च्या खाली करण्यात आलेली 
आहे.

New Legends

नवीन सूची
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126 MKE126
000133

001657
Marol

1426,1590

PT,1548,1

588 

PT,1466 

PT,1477,

1459, 

1462,1478,

1482,1492,

1449 PT, 

1481,

1494,1493,

1455, 

1460,1480,

1465 PT, 

1474 PT,

1458,1432 

PT,1552 

PT, 

1549,1475,

1454,

1451,1461,

1429,1431, 

 

1476,1550,

1428,

1463,1456,

1453,1430, 

 

1452,1425 

PT,1464 

PT

WS -16

Gazette No. TPB.43926/CR-181/92/UD-11 

dtd 26.11.1992 states - 'remaining 50 percent 

of the land be deleted and included in C-1 

zone only for Hotel purpose subject to the 

condition that the parties should develop and 

maintain the parks and shall keep them open 

for general public during restricted hours 

before undertaking development of the 

Hotels.' The hotel on said plots has been 

developed without fulfilling the condition of 

'developing and maintaining the parks and 

keeping them open for general public during 

restricted hours' as mentioned in the Gazette. 

Hence, Reservation in RDDP 2034 is 

continued as per SRDP 1991. 

In DCR the footnote in Open Space category 

added  as (Gazette No. TPB.43926/CR-181/92/UD-

11 dtd 26.11.1992 states - 'remaining 50 percent of 

the land be deleted and included in C-1 zone only 

for Hotel purpose subject to the condition that the 

parties should develop and maintain the parks and 

shall keep them open for general public during 

restricted hours before undertaking development of 

the Hotels.') is added in DCR vide clause no.17 (1) 

note below table 5
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127 MKE127 अिेंरी 678 WS 18
रस्त्याच्या जंक्ििला असलेले उद्याि/बगीचा हे 

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

127 MKE127 PC9 Andheri 678 WS 18
To show Garden and Parks situated at the 

junction of roads as Traffic Islands 'TI'

Garden and Parks situated at the junction of roads 

is shown as 'Traffic Islands'

128 MKE128 मजास
32B(Pt), 

32C(Pt), 

33/C(Pt), 

 378(Pt)

WS 29
रस्त्याच्या जंक्ििला असलेले उद्याि/बगीचा हे 

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

128 MKE128 PC10 Majas

32B(Pt), 

32C(Pt), 

33/C(Pt), 

 378(Pt)

WS 29
To show Garden and Parks situated at the 

junction of roads as Traffic Islands 'TI'

Garden and Parks situated at the junction of roads 

is shown as 'Traffic Islands'

NIL निरंक

Earmarked Religious structures in heritage list

वारसा जतन  सूचीिधील धामिवक स्त्ळे दाखववलेली प्रकरणे 
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अनु.  क्र.
फेरबदल 

क्र.
आवक क्र. गाव न.भू.क्र सु.प्रा.वव. आ 

पत्रक नं सारांश ननयोजन समितीची मशफारस

Sr. No.         
Modifica

tion No.

Inward 

No.
VILLAGE   

CTS /

CS . 

RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

129 MGEN1

ज्या जमीनिवंर 25% गाळे महापाशलकेस देण्यात 
आले आहेत आणण ते प्रकल्प ग्रस्तांिा देण्यात 
आलेले आहेत अश्या जमीनिवंर सेवा औद्योधगग 
क्षेत्राचे िामनिदेिि (DPU6.1) 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 
(DPU6.1) दिवववण्यात आलेले आहे. सबब, हे धचन्ह 
संदभवहीि झालेले आहे. सदर क्षेत्र निवासी म्हणूि 
दिवववण्यात आले आहे.

129 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

सवव ववभागातली एकसिान होणारे फेरबदल
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RDDP 

SHEET 

NO  

GIST Planning Committee's Recommendation

130 MGEN2
अशभन्यासातील मिोरंजि मैदिवर दिवववलेले 
िामनिदेिि/आरक्षण वगळण्याबाबत

ज्या जशमिी मंजूर अशभन्यासामिील मिोरंजि मैदाि 
म्हणूि दिवववलेल्या आहेत ककंवा 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 मादहती वेगळ्या पररशिष्ट्ठामध्ये सूचीबध्द 
करण्यात आली आहे.

130 MGEN2
To delete the designations/reservation as 

ROS/DOS shown in layout RG

The land designated/reserved as DOS/ROS  but 

being part of Layout RG in approved layout or part 

of Garden in private possession ,are shown by text 

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

The details of Layout RG/Private G are listed 

seperately as Annexure
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131 MGEN3
िमावथव दवाखािा चे िामनिदेिि दवाखािे चे 
िामनिदेिि म्हणूि बदलण्यात यावे

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

131 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.

132 MGEN4
रेल्वे रुळांच्या सीमेपासूि 30 मी इतका सुिाररत 
रेल्वे प्रनतबंिक पट्टा दिववीिेबाबत

सवव प्रारूप ववकास आराखडयांमध्ये रेल्वे रुळांच्या 
सीमेपासूि 30 मी इतका सुिाररत रेल्वे प्रनतबंिक पट्टा 
दिवववलेला आहे.

132 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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