
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 7

3 Color of Designation/Reservation/Zone: Wrongly shown Cases नामननरे्दशन/ आरक्षण/ क्षेत्र याांच ेरांग चकुीची र्दशशववलेली प्रकरणे 1

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 12

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

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

8 Village Boundary/CTS no.s : Wrongly shown cases गाव सीमा/ नगर भूमापन क्र. चकुीची र्दशशववलेली प्रकरणे 0

9 SRDP 1991 Designation/ Reservation/Road pull back: Cases मांजूर ववकास आराखडा १९९१ मधील नामननरे्दशन/ आरक्षणे/ रस्तत ेपुनश्चः र्दशशववणे 1

10
Modify/Delete Reservation/Designations as per Govt/Court orders: Cases शासन/मा. न्यायालयाच्या आरे्दशावरून नामननरे्दशन/ आरक्षणे फेरबर्दल/ वगळणे: प्रकरणे 3

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

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

13 Corrections as per approved layout: Cases मांजूर अभभन्यासानुसार र्दरुुस्तती केलेली प्रकरणे 7

14 Road realignment/ deletion/ width change: Cases रस्तता पुनरेखाांकन/ वगळणे/ रुां र्दी बर्दलेली प्रकरणे 3

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 37

17 New reservation/ designation : Cases नवीन नामननरे्दशन/ आरक्षण र्दशशववलेली प्रकरणे 14

18 New Legends नवीन सूची 0

19 Earmarked Religious structures in heritage list वारसा जतन सूचीमधील धाभमशक स्त्ळे र्दाखववलेली प्रकरणे 3

20 Similar modifications in entire ward सवश ववभागातली एकसमान होणारे फेरबर्दल
21 P सुनावणी प्रक्रीयेनांतर शासन मांजुरीनुसार फेरबर्दल 0

स्तवीकृत प्रकरणे 93

22 Needs no consideration: Cases ववचारात घेण्यास गरज नाही: प्रकरणे 144

TOTAL ACCEPTED CASES

एम / पश्श्चम ववभाग / M WEST Ward

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

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

_ _ _



अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

निरंक Nil

1 MMW1 SME13 चेंबुर 662 pt ES 21
ROS 1.2  याचा  संकेतांक ROS 1.5 उद्याि/ 

बाग करण्यात यावा.

ववहारपथाचे आरक्षण ह्या पररसरामध्ये संभाव्य 
िसल्यामुळे सदर आरक्षक्षत मोकळ्या जागेचा  
(ROS 1.2 ) संकेतांक  ROS 1.5 (उद्याि/ बाग) 

असा दरुुस्त करण्यात आला आहे.

1 MMW1 SME13 Chembur 662 pt ES 21
Legend shall be ROS 1.5 Garden / Park instead 

of ROS 1.2.

Since the reservation of Promenade ( ROS 1.2) not 

feasible in this area, the Legend of Open Space 

corrected  as ROS 1.5 Garden / Park instead of 

ROS 1.2  ( Promenade).

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

बहृनमुांबई मह नगरप मलक  'एम / पश्चचम' ववभ ग

Municipal Corporation of Greater Mumbai ' M/West ' Ward

महाराष्ट्र प्रादेशिक व िगर रचिा अधिनियम 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 अधिनियम १९६६ च्या कलम २८(३) अन्वये नियोजि सशमतीचा अहवाल

Planning committee Report u/s 28(3) of M.R.T.P. Act 1966 on suggestions/objections for Revised Draft Development Plan 2034 published on 27.05.2016 u/s 26(1) of M.R.T.P. 

Act 1966

न मननदेशन/आरक्षण/टी.वप.एस/क्षेत्र/ग व /ववभ ग : प्रवगग , लेबल, मजकूर : गह ळ प्रकरणे 
Designation/Reservation/ TPS/Zone/Village/Division: Code, Label, Text: Missing Cases

_ _

 

1



अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

2 MMW2 SME14 चेंबुर 661 pt ES 21
RSA 1.1  याचा  संकेतांक (RSA 2.1) 

बहूउद्देिीय कल्याण कें द्र असा करण्यात यावा.

बहूउद्देिीय कल्याण कें द्राच े (RSA 2.1)  आरक्षण 
प्रारूप  ववकास.आराखड्या मध्ये  टंकलेखिातील 
चकुीमुळे महापाशलका मंडई 
(RSA 1.1)  असे चकुीचे  आरक्षण दिशववण्यात 
आले होत.े  सदर च ेआरक्षण दरुुस्त करूि 
बहूउद्देिीय कल्याण कें द्राच े (RSA 2.1)  असे 
आरक्षण  दिशववण्यात आले आहे.

2 MMW2 SME14 Chembur 661 pt ES 21
Legend shall Reservation of Multipurpose 

Community Center (RSA 2.1) instead of RSA 1.1

Reservation of Multipurpose Community Center 

(RSA 2.1) is continued in RDDP 34 as Municipal 

Market (  RSA 1.1 ) was wrongly shown due to 

typographical error of code. The same shall be 

shown as RSA 2.1 ( Multipurpose Community 

Center)

3 MMW3
SME16

000242
माहुल 465 & 466 ES 05

औद्योधगक  व अिंत: िा ववकास क्षेत्र  ऐवजी  
मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
निवासी क्षेत्र दिशववण्यात यावे.

मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 मध्ये सदर 
भूखडं हा  निवासी क्षेत्रात आहे. सदर  ि. भ.ू कं्र. 465 , 

466 मौजे माहुल हा  औद्योधगक व अिंत: िा ववकास 
क्षेत्रा  ऐवजी मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 

प्रमाणे, सदर भूखडं निवासी क्षेत्रामध्ये दिशववण्यात आला 
आहे (जसे मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 परत 
दिशववण्यात आले )

3 MMW3 SME18 Mahul 465 & 466 ES 05
R Zone  shall be shown  as per SRDP 91   

instead of I and Parlty NDZ 

In SRDP 1991 the said plot in R zone. In RDDP 

2034 the said plot is shown Partly R zone, Partly I 

Zone and  NDZ. This is corrected on entire plot 

bearing CTS no. 465 and 466 of village Mahul are 

placed in R Zone, instead of I and NDZ, as per  

SRDP 1991 i.e. Pulled back of SRDP 1991. 

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

4 MMW4
000062

आणणक 6 A 
ES 09, ES 

12

जमीि एम-पश्चचम ववभागातील ि. भ.ू क्र.  6A मौजे 
आणणक येथे असलेल्या भूखडंाच ेिामनिदेिि 
औद्योधगक जमीि असे करण्यात यावे.

घातक उद्योगाजवळ  निवासी वापर ि  करु देि 
अनिवायश असल्यािे व सदर दिकाणी निवासी वापरास 
परवािगी देणे योग्य िसल्यामुळे,  ि. भ.ू क्र.  6A मौजे 
आणणक येथे असलेल्या भूखडं औद्योधगक क्षेत्रात 
दिशववण्यात आला आहे.

4 MMW4
000062

Anik 6 A 
ES 09, ES 

12

Suggestion that the land (M-West, CTS no. 

6A(pt) of anik Village ) to be designated as 

Industrial Land.

It is mandatory,  not to permit residential use close 

to hazardous industries hence,  CTS No.6A(pt) of 

Anik Village is placed in I zone.

5 MMW5 000531 आणणक 6 A ES 08
आरसीएफ मिील खते वगैरे करतािा वापरला 
जाणारा उग्र वासाचा वायूच्या टाकी जवळ निवासी 
क्षेत्र दाखववण्यात हरकत आहे.

घातक उद्योगा जवळ  निवासी वापर ि  करु देि 
अनिवायश असल्यािे व सदर दिकाणी निवासी वापरास 
परवािगी देणे योग्य िसल्यामुळे,  ि. भ.ू क्र.  6A मौजे 
आणणक येथे असलेल्या भूखडं औद्योधगक क्षेत्रात 
दिशववण्यात आला आहे.

5 MMW5 000531 Anik 6 A ES 08
Objection to residential zone near ammonia 

tank of RCF (ES 08).

It is mandatory not to permit residential use close 

to hazardous industries hence,  CTS No.6A  of 

Anik Village is placed in I zone.

6 MMW6 000959 आणणक 231,& 400 ES 12

सदर भूखडं ि. भ.ू क्र.  231 व ि. भ.ू क्र.  400 मौजे 
आणणक हा ववववि उपक्रम जसे  जहाज याडश, पक्की 
कोिारे, गोदाम ेआणण पोलाद संचय ह्याच्या 
ववस्ताराकररता महाराष्ट्र िासिाि ेमाझगाव डॉक शल. 

ह्यांिा प्रदाि केला असल्यािे िा ववकास क्षेत्रातूि 
औद्योधगक क्षेत्रात बदलण्यात यावे.

भूखडंावर औद्योधगक  बांिकामे असल्यािे सदर भूखडं 
औद्योधगक क्षेत्रात दिशववण्यात आला आहे.

6 MMW6 000959 Anik 231,& 400 ES 12

Suggestion to convert the land from NDZ to I 

zone (I 2) as the said land is granted by Govt. of 

Maharashtra to Mazagon Dock ltd. For 

expension of various activities like ship yard , 

pucca warehouse, stores and steel storage.CTS 

No.231 and  CTS No.400 Village Anik.

Shown as I zone since industrial structures are 

existing on site. 

_ _

 

3



अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

7 MMW7

001599

000328

1960

'000128

001021

चेंबुर 661 & 823 ES 21

सादर केलेल्या िऊ हरकतीपैकी दोि हरकती 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आल्या.
 खालील आरक्षणास हरकती आहेत,

1)  मंजुर अशभन्यासातील क्षेत्र क्र. 5 व  क्षेत्र क्र 
7  मध्ये िैसधगशक क्षेत्र दिशववण्यास हरकत.

2) मंजुर अशभन्यासातील प्लॉट क्र. 17 व 20 

18.30 मी. रंुद रस््यािे बाधित होत असल्यािे 
सदर 18.30 मी. रंुद रस््याचे पुिशसंरेणखकरण 
करण्याची सुचिा.
प्रस्ताववत रस््यास जोडणारा ववद्यमाि रस्ता 
प्लॉट क्र. 20 ला ववभागत आहे. 

मंजुर अशभन्यासातील प्लॉट क्र. 17 स पोहोच 
दिशववणारा ववद्यमाि रस्ता प्लॉट क्र. 20 ला ि 
ववभागता वळण घेऊि जातो, ्यामुळे प्रारूप 
ववकास आराखड्यात आवचयक दरुुस्ती करण्यात 
यावी.

1) िैसधगशक क्षेत्र चकुीचे दाखववण्यात आले होत.े 

िैसधगशक क्षेत्र वगळण्यात आले.

मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
महापाशलका मंडई, पोलीस िाणे, उच्च शिक्षण 
क्रक्रडांगण यांची आरक्षणे  दिशववण्यात आलेली 
आहेत 
2) मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१  प्रमाणे 
ववकास रस्त ेदिशववण्यात आली आहेत.

7 MMW7

001599

000328

1960

'000128

001021

CHEMBUR 661 & 823 ES 21

Out of nine objections two are accepted 

Objection to the reservation of 

1) Natural Area in sector 5 and 7

2) Suggestion to realign the  18.30 m  wide 

DP road on the plots 17 to 22 of Layout ). 

Existing Road of 9.15 mtr which connected 

to the proposed road bifurcating plot no. 20. 

This existing layout road takes a turn to 

provide access to plot 17 of the approved 

layout without bifurcating plot 20 hence 

necessary correction may be made in 

RDDP as per site conditions. 


1) Natural Area wrongly shown. Natural Area is 

deleted and reservations of Municipal Market, 

Police Station, Higher Education & Play 

Ground as per SRDP 1991are pulled back.

2) DP roads are pulled back as per SRDP 91. 


_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.
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SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

8 MMW8 000638 बोलाश
418B, 

419(pt), 

420(pt)

ES 17

बहुतांिी उदयोग कंपन्या चेंबूर मििू 
स्थलांतररत झाल्यामुळे ववद्यमाि आणण 
प्रस्ताववत औद्योधगक क्षेत्रास हरकत आहे 

सदर भूखडं हा आिीच औिोधगक क्षेत्रातूि निवासी 
क्षेत्रामध्ये सुवविे ( आरक्षण ) सदहत  रूपांतररत झाला 
असल्यामुळे ्यास निवासी क्षेत्र म्हणूि दिशववले आहे

8 MMW8 000638 Borla

418B, 

419(pt), 

420(pt)

ES 17

Objection for existing & proposed Industrial 

Zone as Industrial Business are almost 

migrated from Chembur
As the said plot has already converted in R 

Zone from I zone ( I to R) with amenity. The 

same is shown as R Zone. 

निरंक Nil

Road  : Label,Code,Text: Missing Cases

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

रस्त  : लेबल, प्रवगग, मजकूर: गह ळ प्रकरणे 

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

9 MMW9 चेंबुर

1635 to 

1639, 1650 

, 1645, 

1647 , 1641 

to 1645 , 

1653 and 

ES 17

संदशभशत रेषा ह्या ववद्यमाि रस्त ेक्रकंवा ि. भू. 
कं्र च्या सीमारेषांच्या िसूि टंकलेखिातील चकुा 
असल्यामुळे ह्या अधिकच्या रेषा वगळण्यात 
याव्यात 

टंकलेखिातील  चकुीमुळे अधिकच्या रेषा ववकास 
नियोजि िकाचयावर ि. भू. कं्र च्या सीमारेषां सलग 
ददसत आहेत ्यामुळे अधिकच्या रेषा वगळण्यात 
आल्या आहेत.

9 MMW9 SME1 Chembur 

1635 to 

1639, 1650 

, 1645, 

1647 , 1641 

to 1645 , 

1653 and 

1654 pt

ES 17

This lines neither  resembles to existing 

road nor  to the CTS boundaries, this is 

typographical error hence this extra lines 

shall be deleted. 

Due to typographical error extra lines are seen  

on DP sheet  along the CTS boundaries hence 

extra lines are deleted.

10 MMW10 चेंबुर
431,430,428

,429, 

431,432/1

ES 17

सदरचा रस्ता हा आरक्षणास बािक असल्यािे व 
मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ मध्ये  
 सदरचा रस्ता दिशववल्यात ि आल्यािे  
वगळण्यात यावा.

ववकास आराखड्याच्या िकािावर ददसत असलेला 
रस्ता  हा वाहतुकीचा रस्ता िाही आहे. सदरचा 
रस्ता हा आरक्षणास बािक असल्यािे व मंजूर 
पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ मध्ये   सदरचा 
रस्ता दिशववल्यात ि आल्यामुळे ववकास नियोजि 
िकािावर ददसणारा ववद्यमाि रस्ता  वगळण्यात 
आला आहे.

10 MMW10 SME6 Chembur 

431,430,428

,429, 

431,432/1

ES 17

The existing road shall be deleted as its 

affecting the reservation and not existing in 

SRDP 1991. 

The existing road which seen on DP sheet is 

not a vehicular road. It is  affecting the 

reservation and  not existing in SRDP 1991, 

hence existing road  shown on DP sheet is 

deleted.                    

रस्त  : लेबल, प्रवगग, मजकूर: चकुीची द खवलेली प्रकरणे
Road  : Label,Code,Text: Wrongly shown Cases

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

11 MMW11 चेंबुर 116,1835, 

123
ES 16

सदरचा रस्ता हा आरक्षणास बािक असल्यािे व 
मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ मध्ये  
 सदरचा रस्ता दिशववल्यात ि आल्यािे  
वगळण्यात यावा.

ववकास आराखड्याच्या िकािावर ददसत असलेला 
रस्ता  हा वाहतुकीचा रस्ता िाही आहे. सदरचा 
रस्ता हा आरक्षणास बािक असल्यािे व मंजूर 
पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ मध्ये   सदरचा 
रस्ता दिशववल्यात ि आल्यामुळे ववकास नियोजि 
िकािावर ददसणारा ववद्यमाि रस्ता वगळण्यात 
आला आहे.

11 MMW11 SME7 Chembur 
116,1835, 

123
ES 16

The existing road shall be deleted as its 

affecting the reservation and not existing in 

SRDP 1991. 

The existing road which seen on DP sheet is 

not a vehicular road. It is  affecting the 

reservation and  not existing in SRDP 1991, 

hence existing road  shown on DP sheet is 

deleted.                    

12 MMW12 चेंबुर
N. G 

Acharya 

Marg  

ES 21

अश्स्त्वात असलेल्या रस््याची रंुदी  मंजूर 
पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
दाखववल्यास सदरील रस्ता िजेारील / समांतर 
भूखडंास पोहोचले असा दाखववण्यात यावा 

जागेवर अश्स्त्वात असलेल्या एि जी आचायश 
मागाशवर वाणणज्य क्षेत्राचा रंग पसरलेला आहे. 

अश्स्त्वात असलेल्या एि जी आचायश मागाशची रंुदी 
 मंजूर  पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ िुसार 
िेवूि सदर रस््यावर पसरलेला रंग वगळण्यात 
आला आहे .

12 MMW12
SME8

000702
Chembur 

N. G 

Acharya 

Marg  

ES 21

The existing road width shall be shown as 

per SRDP so it can abuts the adjoining plots 

along this stretch 

Colour of Commercial Zone is spilled over on 

the existing N.G. Achary Marg. The said spilled 

over colour is deleted and width of existing 

road is maintained as shown in SRDP 1991.

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

13 MMW13 चेंबुर
830,831, 

1595, 1763, 

1614, 1595

ES 17

संदशभशत रेषा ह्या ववद्यमाि रस्त ेक्रकंवा ि. भू. 
कं्र च्या सीमारेषांच्या िसूि टंकलेखिातील चकुा 
असल्यामुळे ह्या अधिकच्या रेषा वगळण्यात 
याव्यात.

टंकलेखिातील  चकुीमुळे अधिकच्या रेषा ववकास 
नियोजि िकाचयावर ि. भू. कं्र च्या सीमारेषां सलग 
 ददसत असलेल्या  वगळण्यात आल्या आहेत.  

13 MMW13 SME10 Chembur 

830,831, 

1595, 1763, 

1614, 1595

ES 17

This lines neither  resembles to existing 

road nor  to the CTS boundaries, this is 

typographical error hence this extra lines 

shall be deleted. 

Due to typographical error extra lines are seen  

on DP sheet  along the CTS boundaries  shall 

be deleted. 

_ _

 

8



अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

14 MMW14

2252

'001878 +

001852/

001853

चेंबुर

791,792, 

788 & 785 & 

. 663/2, 

663/4,663/5,

663/12

ES 21

पी. एल. लोखडं ेतसेच अमर महल चौक येथील  
वाहतूकीच ेप्रभावी  व्यवस्थापि  होण्यासािी 
ववकास रस्ता पुन्हा पुन्हा नतथेच िेवण्यासािी 
सूचिा केली आहे. सोबत जोडलेल्या िकािावर 
सादर रस्ता धचन्हाकीत केला आहे.  .

 पररसरातील आवचयकता ववचारात घेऊि आणण प्राप्त 
झालेल्या हरकती व सुचिांची  पाहणी केल्यािुसार, शिफारिी  
खालीलप्रमाणे आहेत. 

1) िवीि 13.40 मी रंुदीचा रस्ता आर. सी. मागश च्या खाली 
असलेल्या  भुयारी मागाशच्या पूवे बाजुपासूि त े  ि. भू. कं्र. 

795 मौजे चेंबुरच्या जवळील जागेवर असलेल्या रस््याच्या 
ववरूद्ि  बाजूला  पी. एल लोखडंे मागश  येथे प्रस्ताववत केला 
असूि ह्या रस््यामुळे प्रभाववत होणारे िामनिदेशित 
महापाशलका िाळा (DE 1.1)  व  िामनिदेशित क्रीडांगणाचा 
(DOS 1.4) काही भाग वगळण्यात आला आहे आणण 
िामनिदेशित महापाशलका िाळा (DE 1.1)  व िामनिदेशित 
क्रीडांगण (DOS 1.4) यांचा  अिंत:  भाग जो प्रस्ताववत  
रस््यामुळे वेगळा झाला आहे तो भाग िामनिदेशित 
महापाशलका कमशचारी वसाहत (DR 1.1) यामध्ये समाववष्ट्ट 
करण्यात आला आहे. (पी एल लोखडंे मागाशच्या दसु या बाजूस) 

2)  18.30 मी रंुदीचा िवीि रस्ता  ( ि.भू.कं्र.663/2, 

663/4,663/5,663/12 मौजे चेंबुर  ला असलेल्या भूखडंाला 
लागूि आणण  ि. भू कं्र. 679, 678,682 & 677 मौजे चेंबुर ला 
असलेल्या भूखडंाला बाधित करणारा रस्ता ) हा 18.30 मी 
रंुदीच्या प्रस्ताववत रस्ता व ि.भू. कं्र 682 व 677 मौजे चेंबुर 
जवळील अशभन्यासामिील ववद्यमाि रस््याच्या 
छेदरस््यापासूि त ेि.भू.कं्र 682 व 677 मौजे चेंबुर जवळील 
27.45 मी रंुदीच्या रस््यापयशन्त दाखववण्यात आला आहे 
3) 12.20 मी रंुदीचा प्रस्ताववत रस्ता जो पी एल लोखडंे मागाश 
जवळील ि. भू. कं्र 796 मौजे चेंबुर येथिू प्रारंभ होऊि तो 
18.30 मी रंुदीच्या ि.भू.कं्र 662 मौजे चेंबुर येथपयतं येतो. 
रस्ता वगळण्यात आला आहे. ह्या वगळण्यात आलेल्या 
रस््याच ेक्षेत्रफळ निवासी क्षेत्रात दिशववण्यात आले आहे. ह्या 
वगळण्यात आलेल्या रस््यामुळे बािक होणार् या महापाशलका 
िाळेच्या आरक्षणामध्ये ( RE 1.1 ) ह्या रस््याच ेक्षेत्रफळ 
समाववष्ट्ट करण्यात आले आहे आणण  रस््यामुळे बािक 
होणार् या बहूद्देिीय समाज कें न्द्राच्या  आरक्षणामध्ये ( RSA 

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

14 MMW14

2252

'001878 +

001852/

001853

Chembur

791,792, 

788 & 785 & 

. 663/2, 

663/4,663/5,

663/12

ES 21

Suggestion to reinstate proposed road for 

effective traffic management on PL 

Lokhande Road as well as at Amar Mahal 

Junction. Incorporate the road marked on 

the attached plan.

Considering the need of locality and going though the 

suggestion /objections received following are the 

recommendations  

1) New 13.40 M wide road is proposed (through CTS no. 

791,792, 788 & 785 of village Chembur and affecting 

partly designation of Muncipal School (DE 1.1) , 

designation of  Municipal Staff Quarters (DR 1.1)  & 

desigantion of Playground (DOS 1.4) ),  from Eastern 

underpass below R.C.Marg to P.L. Lokhande Marg in 

line with existing road near CTS no. 795 of village 

Chembur and part designated  Municipal School  

(DE1.1)  and desiganted Playground (DOS1.4) included 

in Municipal Staff Quarters (DR1.1) i.e. on other side of 

P L Lokhande Marg.

2) New 18.30 M wide road proposed  (abutting to plot 

bearing CTS no. 663/2, 663/4,663/5,663/12 and 

affecting CTS no. 679, 678,682 & 677 of village 

Chembur) from junction of 18.30 M wide Proposed Road 

& Existing Layout Road near plot CTS no. 663/2 of 

village Chembur to 27.45 M wide Proposed Road near 

CTS no. 682 & 677 of village Chembur.

3) 12.20 M wide Proposed Road starting from existing 

road P.L.Lokhande Marg near CTS no. 796 of Chembur 

to 18.30 M proposed road near CTS no. 662 of Village 

Chembur deleted. The area of road  added in 

Residential Zone and area of road affecting reservation 

of RE 1.1 added in RE 1.1 & area of Road affecting 

reservation of RSA 2.1 added as RSA 2.1.

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

15 MMW15 चेंबुर 79 ES 21

१८. मी. रंुदीचा जागेवर अश्स्त्वात असलेला 
ववकास नियोजि रस्ता हा प्रारूप ववकास 
आराखडा २०३४ मध्ये १३ मी. दिशववण्यात यावा.

ि. भू कं्र 79 च्या जागेवर अस्ती्वात असलेल्या 
रस््याची रंुदी चकुीची दिशववण्यात आली आहे.सदर 
रस््याची रंुदी ( 13.00 मी. ) ज्या प्रमाणे जागेवर 
आहे ्यािुसार केली आहे.

15 MMW15 000245 Chembur 79 ES 21
1)Existing 18.00mt DP road should be 

converted into 13.00mts in RDDP 2034.

As existing road on north side of CTS 79  is 

wrongly shown width. The width of the road  is  

corrected  as existing on site.( 13.00 m) 

16 MMW16 चेंबुर 1645, 1646 

&1647
ES 17

सादर केलेल्या दोि हरकतीपैकी एक हरकत 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आली.
ववद्यमाि रस््यास दिशववण्यात आलेल्या दोि 
रेषा  रद्दकरूि मंजूर पुिशरधचत ववकास 
आराखडा १९९१ प्रमाणे एक रेषा दिशववणे.

टंकलेखिातील  चकुीमुळे अधिकच्या रेषा ववकास 
नियोजि िकाचयावर ि. भू. कं्र च्या सीमारेषां सलग 
 ददसत असलेल्या  वगळण्यात आल्या आहेत.  

16 MMW16
000086, 

'000112
Chembur

1645, 1646 

&1647
ES 17

Out of two objections one is accepted.

Suggestion to delete the double line of 

existing road and make it single line as per 

SRDP 91                                                                                        

Due to typographical error extra lines are seen  

on DP sheet  along the CTS boundaries are 

deleted. 

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

17 MMW17 000928 बोलाश

24 to  29, 

29/1 to 7, 30, 

31, 54, 56, 

57, 60 to 63, 

71(pt) to 100, 

84A, 84B, 

84C,  105 to, 

107, 108A, 

108B, 138, 

139, 280, 

281, 282, 

282/1 to 4, 

287 to 289, 

289/1 291 to , 

315  to 334, 

338, 339, 

461, 469, to 

485, 485/1 to 

6 & 781

ES 17

 सादर केलेल्या आि  हरकतीपैकी चार  हरकती 
श्स्वकारण्यात  करण्यात आली.
खालील ववववि आरक्षणकरीता हरकती 
 ROS 1.4 क्रीडांगण
 RE1.1  महापाशलका िाळा 
&  RE1.2 प्राथशमक / माध्यशमक िाळा 
RSA 2.1  बहूउद्देिीय कल्याण कें द्र 
RE2.1 उच्च शिक्षण व 
RPU 3.5 न्यायालय 
ही सवश आरक्षणे ववद्यमाि झोपडपट्टीवर 
प्रस्ताववत आहेत आणण झोपडपट्टी पुिशवसण 
प्राधिकरणिे आिय पत्र मंजूर केले आहे 

1) मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे  
सवश आरक्षणे जसेच्या  तिी  दाखववण्यात आली.
प्रारूप ववकास आराखडा 2034 मध्ये दाखववण्यात 
आलेले रस््याचे संरेखि मंजूर पुिरशधचत ववकास 
आराखडा १९९१ प्रमाणे दरुुस्त केले.  

2) सदर जागेचा झो. प.ू प्रा. िुसार ववकास होत 
असल्यािे परवडणारी घरे  (RR 2.2.) हे आरक्षण 
वगळूि सदरील परवडणारी घरे  (RR 2.2.) हे 
आरक्षण बदलूि ्यास पुिवशसि व पुिस्िाशपिा (RR 

2.1 )असे आरक्षण  दिशववले  आहे.

3)न्यायालयची पररसरातील आवचयकता ववचारात  
घेता  व सभोवतालच्या पररसरात अिेक 
महाववद्यालये अस्ती्वात आहेत,  ्यामुळे उच्च 
शिक्षण (RE 2.1) हे आरक्षण बदलूि न्यायालयाचे  
(RPU 3.5)  आरक्षण दिशववण्यात आले आहे.

4) लगतच्या  भूखडंावर  अिेक क्रीडांगणाचे ( ROS 

1.4) आरक्षणे असल्यािे ि.भू कं्र 63 वरील क्रीडांगण 
(ROS 1.4) हे आरक्षण बदलूि परवडणारे 
गहृनिमाशण (RR 2.2)असे आरक्षण दिशववण्यात आले.

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

17 MMW17 000928 Borla

24 to  29, 

29/1 to 7, 30, 

31, 54, 56, 

57, 60 to 63, 

71(pt) to 100, 

84A, 84B, 

84C,  105 to, 

107, 108A, 

108B, 138, 

139, 280, 

281, 282, 

282/1 to 4, 

287 to 289, 

289/1 291 to , 

315  to 334, 

338, 339, 

461, 469, to 

485, 485/1 to 

6 & 781

ES 17

Out of eight objections four are accepted

Objection to various following  reservations 

1) ROS 1.4 Play Ground 

4) RE1.1  Municipal School 

&  RE1.2 Primary Secondary School

5) RSA 2.1  Multipurpose Community center

4) RE2.1 Higher Education  &

RPU 3.5 Court 

as these are proposed on existing slum & 

LOI and SRA are granted .

1)  All reservations  are pulled back exactly as 

per SRDP 1991. The road alignment shown in 

RDDP 34 is corrected as per SRDP 91.  

2) Reservation of                    

( Affordable Housing ) RR 2.2 is changed to ( 

Rehabilatation & Resettelement )  RR 2.1 by 

deleting reservation of RR 2.2 ( Affordable 

Housing ), Since the plot is under development 

of SRA. 

3) Reservation of Higher Education (RE 2.1) is  

 changed to Reservation of Court ( RPU 3.5), 

considering the requirement of Court in the 

vicinity and numbers of colleges are existing in 

surrounding vicinity. 

4) Reservation of Playground (ROS 1.4) is 

deleted and changed to the reservation of 

Affordable Housing (RR 2.2)  on CTS no 63 as 

numbers of adjoining plots are reserved for 

Playground ( ROS 1.4). 

18 MMW18

001153, 

'000058

'000071

वाढवली 314 , 316, 

317
ES 13

जागेवर अस्ती्वात असलेला रस्ता / रहदारीचा 
हक्क  ववकास नियोजि आराखड्यावर दरुुस्त 
करण्यात यावा कारण सदर जागेवर  इमारत 
बांिलेली आहे  ्यास बहृन्मुंबई 
महािगरपाशलकेचे मंजुरीची सूचिा व आरंभपत्र  
ची मान्यता प्राप्त आहे.

दिशववण्यात आलेला व  जागेवर मुळीच अस्ती्वात 
िसलेला अनतररक्त रस्ता वगळूि जागेवर असलेला 
ववद्यमाि रस्ता दिशववण्यात आला आहे.

18 MMW18

001153, 

'000058

'000071

Wadhavali
314 , 316, 

317
ES 13

Suggestion to Correct the existing road / 

Right of way on the DP sheet as the 

construction of building completed on site 

which has approved IOD & CC given by 

MCGM.

Existing road is shown by deleting excess road 

shown on DP sheet which in fact is not existing 

on site.

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

19 MMW19

001739,

'001745,

'001846,

'002007

चेंबुर
1595,1 & 

2, 

1614/1594, 

1596

ES 17

9.15 मी. व 6.00 मी. रंुदीच्या रस््याच्या 
रंुदीकरणास हरकत आहे. मंजूर पुिरशधचत ववकास 
आराखडा १९९१ मध्ये याला रंुदीकरण िव्हत.े

टंकलेखिातील  चकुीमुळे अधिकच्या रेषा ववकास 
नियोजि िकाचयावर ि. भू. कं्र च्या सीमारेषां सलग 
 ददसत असलेल्या रेषां वगळण्यात आल्या आहेत.  

19 MMW19

001739,

'001745,

'001846,

'002007

CHEMBUR

1595,1 & 

2, 

1614/1594, 

1596

ES 17

Objection to 9.15mtrs and 6mtrs road 

widening. There was no widening in SRDP 

1991 

Due to typographical error extra lines are seen  

on DP sheet  along the CTS boundaries  

hence these lines are deleted.

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

20 MMW20

001208

'001199

'001198

806

808

बोलाश

418,419, 

433, 441, 

442, 443, 

444, 445, 

446, 451 & 

452A

ES 17

सादर केलेल्या दोि हरकती / सूचिा पैकी एक   
श्स्वकारण्यातकरण्यात आली.
ि. भू. कं्र 439 हा बांिीव करता यावा या दशु्ष्ट्टिे 
12.20 मी. रंुद व 9.15 म रंुद ववकास नियोजि 
रस््याचे संरेखि बदलण्यात यावे ही सूचिा.

1) ि. भू. कं्र 439  चा क्रमांक महसूल ववभागाच्या 
अशभलेखािुसार दरुुस्त करण्यात आला आहे. 

2) प्रस्ताववत 9.15 मी. रंुद ववकास नियोजि रास्ता 
हा ROS 1.5 (उद्याि / बगीचा)  आरक्षणाच्या 
सीमेच्या पूवश बाजूला स्थलांतर करण्यात आला. 
जेणेकरूि सदरचा भूखडं ववकशसत होऊ िकतो. 
3) पूवश - पश्चचम 12.20 मी. रंुद ववकास नियोजि 
रस्ता हा उत्तर - दक्षक्षण ववद्यमाि रस््यापयतं ( 

13.40 मी. रंुदीकरि रस्ता ) जोडलेला आहे व सदर 
रस््याचे 12.20 मी. रंुदीकरण ि.भू. कं्र.  619/6 त े 
619/ 5 ववद्यमाि रस््यापयशन्त दाखववले.

20 MMW20

001208

'001199

'001198

806

808

Borla 

418,419, 

433, 441, 

442, 443, 

444, 445, 

446, 451 & 

452A

ES 17

Out of four objections / suggestions one is 

accepted 

Suggestion to changed the alignment of 

12.20 m 

And 9.15 mt wide DP road  as to make the 

CTS 439 build-able

1) CTS  No 439 is corrected  as per revenue 

record. 

2) Alignment of 9.15 m wide DP road is slighly 

shifted towards east side so as to have 

minimum developable area of plot CTS no. 

439 of village Borla. 

3) 12.20 m widening  is proposed  to existing 

road which connect proposed 12.20 m DP 

road and existing 13.40 m wide road (near 

CTS no 619/6 to 619/5 of village Borla ). 

_ _

 

15



अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

21 MMW21 बोलाश

427, 428, 

429, 430, 431 

432/1, 644, 

619/2, 619/1, 

619/3, 619, 

646, 646/1 to 

646/14

ES 17

ि. भू. कं्र (619/1,619/3) सीमारेषांच्या बाहेर जो  
रंग पसरला आहे तो दरुुस्त करण्यात यावा 
तसेच  प्रारूप ववकास आराखड्यामध्ये  जो 
ववद्यमाि रस्ता दाखववला आहे तो चकुीिे 
दिशववला असूि ती पायवाट आहे सदरील 
पायवाट ही वगळण्यात यावी  ्यामुळे 
क्रकं्रडागणाचे आरक्षणाचा आकार वाढण्यास मदत 
होईल.

क्रीडांगणाचा आकार ि. भू कं्र च्या सीमारेषां प्रमाणे 
(पसरलेला रंग वगळण्यात ) दरुुस्त करण्यात  
आला आहे  व ्यामििू जाणारा रस्ता वगळण्यात 
आला आहे.

21 MMW21 000409 Borla

427, 428, 

429, 430, 431 

432/1, 644, 

619/2, 619/1, 

619/3, 619, 

646, 646/1 to 

646/14

ES 17

Suggestion to delete the foot print which 

wrongly shown as an existing road in RDDP 

2034 and also correct the spill over in line 

with CTS boundaries (619/1,619/3)   as it 

will benefit in increase of the area of PG/ 

ROS 1.4. 

Shape is corrected as per CTS boundaries of 

PG and road through it (Playground )  is 

deleted. 

22 MMW22 आणणक 6 A 
ES 09, ES 

12

पसरलेला रंग पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ 
प्रमाणे दरुुस्त करण्यात यावा

िा ववकास क्षेत्राचा पसरलेला रंग ि. भू. क्र  6A 

मौजे आणणक ह्या भूखडंाहूि वगळण्यात 
येऊि मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ 
प्रमाणे करण्यात आला आहे 

22 MMW22 SME11 Anik 6 A 
ES 09, ES 

12

The colour spread which is to be corrected as 

per SRDP 91 . 

The spill over colour of NDZ zone is to removed 

from CTS 6A of Village Anik   and retained as per 

SRDP 91.   

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

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

निरंक Nil

निरंक Nil

23 MMW23
000116, 

'000246
चेंबुर 823 B ES 21

सादर केलेल्या दोि हरकतीपैकी एक हरकत 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आली.
मंजूर पुिशरधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
माध्यशमक िाळा दाखववणेबाबत.

मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
सदर भूखडंावर  प्राथशमक / माध्यशमक िाळेच े
आरक्षण दिशववण्यात आले  आहे.

23 MMW23
000116, 

'000246
Chembur 823 B ES 21

Out of two  objections one is ACCEPTED  

1) Suggestion to show reservation of 

Secondary School (SAS) as per SRDP 91.                                                                       

The  reservations of  SRDP 1991 is  pulled 

back and shown Primary / Secondary School ( 

RE 1.2) 

न ल  / रेलव े/ मह म गग प्रतीबांधक रेष   :  चकुीची द खववलेली प्रकरणे
Nallah/ Railway/ Highway Buffer: incorrectly shown cases

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

मांजूर पुनरगचचत ववक स आर खड  १९९१ न मननदेशन / आरक्षण/ रस्त ेजसेच्य  तसे ठेवलेली प्रकरणे
SRDP 1991 Designation/ Reservation/ Road pull back: Cases

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

24 MMW24 चेंबुर 826, 827 ES 17

िामनिदेिीत क्रकं्रडागण  मंजूर पुिरशधचत ववकास 
आराखडा १९९१ झालेल्या प्रमाणे स्थलांतररत 
िुसार बदलण्यात आले असूि ्यास प्रारूप 
ववकास आराखड्यामध्ये तसेच दिशववण्यात यावे.

िामनिदेिीत उद्याि/ बगीचा मंजूर पुिरशधचत 
ववकास आराखडा १९९१ झालेल्या प्रमाणे 
स्थलांतररत केल्यामुळे ्याचा आकार बदलला तो 
प्रारूप ववकास आराखड्यात  प्रनतबबबंीत झाला िाही. 
म्हणूि िामनिदेशित उद्याि/ बगीचा आकार  मंजूर 
पुिरशधचत ववकास आराखड्याच्या (१९९१)   स्थांिातर 
मंजूरी क्रमांक स./ अ. से.प्र. 1280 / एक ददिांक 
29.06.2005. अन्वये  दिशववण्यात आला आहे.

24 MMW24 SME4 Chembur 826, 827 ES 17

As per relocation the SRDP 91 designation 

shape of PG changed. Hence the same 

shall be reflected in this RDDP 34. 

As per relocation in SRDP 91 shape of  

Designated Garden/Park changed  which is  

not reflected in RDDP 34. Hence   the shape 

of  designated Garden/Park  is shown as per 

approved  relocation of SRDP 91, u.no Dir./ES 

& P / 1280 / I dated 29.06.2005.               

25 MMW25 बोलाश 619/15 ES 17

िामनिदेिीत मंिोरजि मैदाि  (DOS 2.6 )   

मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ 
झालेल्या प्रमाणे  दिशववण्यात यावे

िामनिदेिीत मंिोरजि मैदािाचा आकार   (DOS 

2.6 )  िामनिदेिीत  मंजूर पुिरशधचत ववकास 
आराखडा १९९१ प्रमाणे प्रारूप ववकास आराखड्यात  
प्रनतबबबंीत झाला िाही. म्हणूि िामनिदेशित 
क्रीडांगणाचा आकार  मंजूर पुिरशधचत ववकास 
आराखडा १९९१ प्रमाणे दिशववण्यात आला आहे.

25 MMW25 SME5 Borla 619/15 ES 17

The part  shape of designation Recreation 

Ground  (DOS 2.6 ) shall be corrected as 

per SRDP 91. 

Shape of designation Recreation Ground 

(DOS 2.6) is not reflected as per SRDP1991. 

Hence it is corrected as per SRDP 1991.    

फेरफ र / आरक्षण रद्द / श सकीय ननदेशन / कोट गचे हुकुम : प्रकरणे
Modify/Delete Reservation/Designations as per Govt/Court orders: Cases

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

26 MMW26 माहुल 2/12 ES 05

िासिाच्या पररपत्रकानतल उद्देिािुसार  

प्रस्ताववत मिोरंजि मैदािाचे आरक्षणाचा  ( 
DOS २ काही भाग  आणण िा ववकास क्षेत्राचा 
 काही भाग वगळण्यात यावा.महाराष्ट्र 
िासिाच्या िगर ववकास ववभाग ची सूचिा क्र. 

TPB / 4309/2937 / सीआर 34/2010 / उद 
ददिांक 03.09.2010 या अिुषंगाि ेसदर 
भूखडंाहूि िा ववकास क्षेत्र वगळण्यात येऊि 
सदर भूखडं हा निवासी पट्ट्यात झोपडडपट्टी 
िारक आणण पदपथावरील रदहवािी यांच्या ह्या 
कारणासािी समाववष्ट्ट  करण्यात आला आहे.   

मिोरंजि उद्यािाचे (DOS 2.6)   िामनिदेिि ज्या 
क्षेत्रफळावर आहे त ेदरुुस्त करूि सदरचा भूखडं हा 
पुिशवसि व पुिशस्थापिा (RR 2,1) ह्या कररता 
िासकीय आदेिािुसार दिशववण्यात आला आहे 

26 MMW26 000646 Mahul 2/12 ES 05

Suggestion to delete the proposed 

reservation of part RG (DOS 2.6) and part 

NDZ on the part Portion of the subject 

property in accordance with the intention of 

the government contained in the notification. 

As per The Government of Maharashtra , 

Urban Department vide Notification No. 

TPB/4309/2937/CR-34/2010/UD dated 

03.09.2010 the NDZ from said land is 

deleted and same included in Residential 

Zone for rehabilitation of slum dwellers and 

footpath residents. 

 The designation of area under Recreation 

Ground  ( DOS 2.6) is corrected  and put under 

RR 2.1 as per Govt. Orders. 

निरंक Nil

पूवी मांजूर झ लेलय  ववस्थ पन  प्रम णे दरुूस्ती: प्रकरणे
Corrections as per earlier approved relocation: Cases

_ _
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निरंक Nil

27 MMW27
001082

'001507
वाढवली 294A, 294 

(1 to 106)
ES 13

प्रारुप ववकास आराखडा 2034 िामनिदेशित 
आरक्षणे ही अशभन्यांसातील मिोरंजि मैदाि 
असल्यािे वगळण्यात यावीत.

िामनिदेशित मिोरंजि मैदाि  ( DOS 2.6). व 
िामनिदेशित क्रक्रडांगण (DOS 1.4)  हे मंजूर 
अशभन्यांसातील मिोरंजि मैदाि आहेत.  सदरचे 
िामनिदेशित मिोरंजि मैदाि  ( DOS 2.6). व 
िामनिदेशित क्रक्रडांगण (DOS 1.4) वगळूि 
अशभन्यासातील मिोरंजि मैदाि ( Layout RG) 

असे िब्द दिशववण्यात आले आहे.

27 MMW27
001082

'001507
Wadhavali

294A, 294 

(1 to 106)
ES 13

Suggestion to delete the internal layout RG 

& PG  recreation space as designated 

reservation in RDDP 34 as it’s a Layout RG 

The designation of Recreation Ground DOS 

2.6 and Designation of Playground ( DOS 1.4) 

are Layout RG as per sanctioned layout. Same 

is shown as 'layout RG' (text)  as existing on 

site by deleting designation of playground ( 

DOS 1.4) and designations of Recreation 

Ground ( DOS 2.6).

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

मांजूर आर खड्य प्रम णे दरुूस्ती : प्रकरणे
Corrections as per approved layout: Cases

DAM/RAM मधील दरुुस्ती इनडस्रीयल त ेव्य वस नयक/ ननव सी परव नगी: प्रकरणे

_ _
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28 MMW28 001148 चेंबुर 9 ES 21

सदरचे आरक्षण आमच्या व आमच्या िजेारच्या 
प्लॉट प्रवेि मागाशवर दिशववले असल्यािे 
वगळण्यात यावा.

सदर दिकाणची ववकास नियोजि ववभागाच्या 
अधिकायाशिे स्थळ पाहणी व तपासणी केल्यािे 
िामनिदेशित क्रीडांगणाच ेजास्त क्षेत्र म्हाडाच्या 
मंजूर अशभन्यासािुसार वगळूि दिशववण्यात आले 
आहे.

28 MMW28 001148 Chembur 9 ES 21

Suggestion to delete the reservation of 

recreational garden on access of our plot 

and also the adjoining access road

The site is inspected by DP staff and verified 

the site conditions and hence the shape of the 

designated Playground (DOS 1.4)  is shown by 

deleting excess area of Playground ( DOS 1.4) 

as per the approved layout by MHADA. 

_ _
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29 MMW29 001155 बोलाश 619/14, 15, 

21A & 21B
ES 17

मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 िुसार 
उद्दयािाचे क्षेत्रफळ दिशववण्यात यावे व ि भू क्र 
619/15 वरील िामनिदेशित क्रक्रडांगण ि. भू. क्र 
619/14 स्थलांतररत झाले असल्यािे वगळण्यात 
यावे. 
सदर बाबीकररता मंजुरीची सूचिा व आरंभ 
प्रमाणपत्र जारी करण्यात आहे व वैि आहे व 
जागेवर अिंत: इमारतीचे बांिकाम सुरू आहे.

अशभन्यांस मंजूर आहे,  िामनिदेशित क्रीडांगण ( 

DOS 1.4) व उद्दाि / बगीचा (ROS 1.5) यांच्या 
आरक्षणाकररता सदर मंजूर अशभन्यांसाची दखल 
घेण्यात आली आहे. ्यािुसार िामनिदेशित 
क्रीडांगण ( DOS 1.4) व उद्दाि / बगीचा (ROS 

1.5) यांच्या आरक्षणात जास्त असलेले क्षेत्रफळ 
कमी करूि दरुुस्ती करण्यात आली आहे.

सदर भुखडंावरील िामनिदेशित क्रीडांगण ( DOS 

1.4) वगळूि सदर भूखडं निवासी पट्टयात 
दिशववण्यात आला आहे.

29 MMW29 001155 Borla
619/14, 15, 

21A & 21B
ES 17

Suggestion to to show the area of garden 

reservation as per SRDP 91 and part 

reservation on CTS 619/15 shall be deleted 

as it is relocated on plot bearing CTS 

619/14.

For the same IOD & CC issued which is 

valid & part construction of building going on 

site.

Layout is already  approved. Cognisance the 

layout is taken for the reservation of Garden / 

Park (ROS 1.5 ), Designation of Playground 

(DOS 1.4) . 

 The same is corrected as per layout by 

deleting excess area of Playground (DOS 1.4) 

and Garedn / Park (ROS 1.5 )

2) Designation of recreation ground ( DOS 2.6) 

is  corrected as per relocation by deleting 

reservation of Playground ( ROS 1.4) on CTS 

no. 619/15.  

_ _
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30 MMW30
002102

'001467
चेंबुर 616 & 617 ES 21

 ववद्यमाि 6.00 मी. (पूवश-पश्चचम) आणण 9.15 

मी रंूद रस््यांच्या रंूदीकरणास (उत्तर-दक्षक्षण) 

हरकत आहे.

जागेवर अस्ती्वात असलेल्या रस््यास   9.15 मी. 
रंुदीकरण असलेला रस्ता ि.भू.कं्र  616 मौजे चेंबुर  
येथे वळण घेऊि दिशववण्यात आला आहे. 

ि.भू.कं्र. 1829 मौजे चेंबुर ला समांतर असलेला 
जागेवर अस्ती्वात असलेल्या रस््यास 9.15 मी 
रंुदीकरण असलेला रस्ता क्रीडांगणाच्या  
आरक्षणाच्या पश्चचम कोपर् यापयतं वगळण्यात 
आला आहे.

30 MMW30
002102

'001467
CHEMBUR 616 & 617 ES 21

Objection to the widening of existing 6m 

wide road (east-west) and widening to 

existing 9.15mt DP road (north-south)

Existing road is proposed to be widened  to 

9.15 mt, with cul-de-sac at CTS no. 616 village 

Chembur, by deleting the widening to road, 

parrellel to CTS no. 1829 village Chembur , 

upto the west corner of reservation of 

Playground (ROS 1.4). 

_ _
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31 MMW31 001490 माहुल

325,325/1-

9, 328, 

329,330,33

1, 333 and 

334 

ES 5 & 6

1 ) ि. भू. क्र 333 मौजे माहूल हा संपूणश भूखडं 
प्राथशमक/ माध्यशमक िाळेकररता आरक्षक्षत 
दिशववला आहे. सदर जागेवर झोपडपट्टी 
पुिवशसि प्राधिकरणािे सदर जागेचा अशभन्यांस 
मंजूर केला असूि सदर जागेवर इमारतीचे 
बािकाम सुरु आहे.  ्यामुळे सदर जागेवरच े
आरक्षण मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 

िुसार  दिशववण्यात यावे. 
2 ) ि भु. क्र 334 या भूखडंावर मंजूर पुिरशधचत 
ववकास आराखडा 1991 िुसार  कोणतेही 
आरक्षण िव्हत,े सदर जागेवर झोपडपट्टी 
पुिवशसि प्राधिकरणािे सदर जागेचा अशभन्यांस 
मंजूर केला असूि सदर जागेवर इमारतीचे 
बािकाम सुरू आहे, ्यामुळे या भूखडंावरील 
बत्रकोणी आकाराच्या बस आगाराचे आरक्षण 
वगळण्यात यावा.

ि.भू.कं्र. 325,325/1-9, 328, 329,330,331,333 

and 334 मौजे माहुल येथे  झोपडपट्टी पुिवशसि 
योजिा मंजूर आहे. सदर योजिेमध्ये प्राथशमक / 

माध्यशमक िाळेच्या (RE1.2) आरक्षणाचे स्थलांतर 
ि. भू. कं्र 333, 331pt., 334pt.. मौजे माहुल येथे 
करण्यात आले आहे.सदर स्थलांतर ववकास 
नियोजि िकािात दिशववण्यात आले असूि 
्यावेळेस प्राथशमक माध्यशमक िाळेच्या आरक्षणाचे 
काही क्षेत्रफळ कमी झाले आहे. 

सदर मंजूर अशभन्यासािुसार ि भु. क्र 334 (भाग) 

येथील  भूखडंावरील बस आगाराचे आरक्षण  ( RT 

1.4) वगळण्यात आले आहे.

31 MMW31 001490 Mahul

325,325/1-

9, 328, 

329,330,33

1, 333 and 

334 

ES 5 & 6

1) Objection to showing reservation School  

(RE 1.2)  on the entire plot bearing CTS 333  

 and request to show it as per SRDP 91 as 

said layout is sanctioned by SRA  and 

construction is going on site. 

2) Suggestion to delete reservation of RT 

1.4 on the triangular portion of CTS no. 334 

behind the DP Road as in SRDP 91 their is 

no reservation, PTC scheme is going on site 

as per approved layout by SRA as per 

SRDP 91.  

SRA scheme is approved on the said CTS no. 

325,325/1-9, 328, 329,330,331,333 and 334. 

Accordingly entire School reservation is 

relocated affecting CTS no. 333, 331pt., 334pt.

The same is shown on DP sheet, thereby the 

area of Primary / Secondary School (RE 1.2) 

reservation is reduced slightly. 

As per the said approved layout portion of Best 

Bus Depot (RT 1.4) reservation is deleted from 

CTS no. 334pt of village Mahul. 

_ _
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32 MMW32

001629

1403, 1682

1979, 1443, 

1445, 1469

1691, 2011

1498, 1508

1511, 1535

2717, 2282

2283, 2290

1221, 1563

1248, 2174

2044, 1264

1303, 1293

1588, 1589

1753, 1814

1757, 1642

1653, 1387

1393, 1395

2360, 2366

2373, 2405

2110, 2437

2642, 2767

2928, 3067

3080, 3086

3147, 3167

3280, 3285

3301, 1625

1882

1)चेंबुर
2) वाढवली

1) 1790-A 

 2) 131-A
ES 17

दोि हरकती पैकी एक हरकत 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आली 
िामनिदेशित मिोरंजि मैदाि RG हे असूि 
्याचा आकार प्रारूप ववकास आराखड्या मध्ये 
वाढववण्यात आल्यािे ्यास हरकत आहे

मिोरंजि मैदाि हे  अशभन्यासामिील मिोरंजि 
मैदाि असल्याच्या िकािाच्या प्रनत सादर केल्या 
आहेत ्यामुळे सदर  मिोरंजि मैदािाचे 
िामनिदेिि  बदलूि अशभन्यासामिील मिोरंजि 
मैदाि असे िब्द मिोरंजि मैदािाचे िामनिदेिि 
वगळूि ववकास आराखड्यावर दाखववण्यात आले 
आहेत. (ि.भू.क्र. १८११ मौजे चेंबूर)

_ _
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32 MMW32

001629

1403, 1682

1979, 1443, 

1445, 1469

1691, 2011

1498, 1508

1511, 1535

2717, 2282

2283, 2290

1221, 1563

1248, 2174

2044, 1264

1303, 1293

1588, 1589

1753, 1814

1757, 1642

1653, 1387

1393, 1395

2360, 2366

2373, 2405

2110, 2437

2642, 2767

2928, 3067

3080, 3086

3147, 3167

3280, 3285

3301, 1625

1882

1) Chembur

 2) Wadhawali

1) 1790-A 

 2) 131-A
ES 17

Out of two objections one is accepted.

 Objection to the designated RG which is 

further increase than shown in EDDP

Applicant has submitted the plan showing that 

desiganted Recreation Ground (DOS 2.6) is a 

layout R.G. and hence the DOS 2.6 

designated R.G. is changed to 'Layout 

R.G'.text  by deleting designation of Recreation 

Ground ( DOS 1.4) on CTS no. 1811 of Village 

Chembur.

_ _
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33 MMW33

001003

001991

001004

002163

001576

आणणक 1A/11 and 

1A/12
ES 8

पाच हरकती / सूचिा पैकी नति 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आलाय आहेत 
1) सावशजनिक मोकळ्या जागेच ेजे आरक्षण  
मंजूर अशभन्यासामध्ये दिशववले आहे ्या 
अशभियसास िा मंजुरीची सूचिा व आरंभपत्र 
आहे ्यामुळे सदरील आरक्षण वागलन्यात यावे 
व मंजूरी कं्र. ि.अ/598/इप्रपूय/ू एल ओ एम दद. 

26.05.2009 प्रमाणे ववकशसत करण्यास 
परवािगी द्यावी( गुलावी रंगाच्या रेषेिे सदर 
भूखडं हा अिुसूची  एच वर धचन्हांक्रकत केला 
आहे ).

2) पजशन्य जल उदचण कें न्द्राचे   (  RMS 6.1) 

आरक्षण वगळण्यात यावे.
कारण बहृन्मुंबई महािगपाशशलकेिे यामध्ये खार 
क्षेत्रात येणारा ि.भू. कं्र 444 ( भाग)   जो माहूल 
िाल्याच्या दसुर् या बाजूस आहे तेथे  पजशन्य 
जल उन्दचण कें न्द्र प्रस्ताववत केले आहे आणण 
्यास एमसी झडे ए एम ए िे सुद्िा मंजूरी 
ददली आहे.

3) अशभन्यासमिील 20 मी रंुदीचा रस्ता हा उप 
भूखडं सी आणण ि भू कं्र 1ए / 13 हा  
बहृन्मुंबई महािगपाशशलकेच्या मागशदिशक सूचिा  
कं्र ब.ृ एम सी पी /2173 दद. 24.04.2016 प्रमाणे 
दिशववण्यात यावा. 

1) मंजूर अशभन्यसाप्रमाणे , अशभन्यासातील 
मिोरंजि मैदाि ( िब्द ) असे दिशववण्यात येऊि 
सदरील उद्याि/ बगीच्या ( ROS 1.5) हे ि.भू.कं्र 
1(भाग) ह्यावरूि वगळण्यात आला आहे. 

2) िाल्याच्या दसुर् या बाजूस पजशन्य जल उदचण 
कें न्द्राचे   (  RMS 6.1) आरक्षण असल्यािे सदर 
भूखडंावरील  पजशन्य जल उदचण कें न्द्राचे   (  

RMS 6.1) आरक्षण वगळण्यात आले आहे. 

3)  अशभन्यासामिील ववद्यमाि रस्ता जो सध्या 
9.00 मी दिशववला आहे ्यास मंजूर 
अशभन्यासाप्रमाणे 20.00 मी रंुदीचा करण्यात येऊि 
्यामुळे बािक होणारे पूव ेददिकेडील  खेळाच्या 
मैदािाचे आरक्षण वगळण्यात ्या रस््या च्या 
क्षेत्रफळा एवढे वगळण्यात आले आहे.

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.
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पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस
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NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

33 MMW33

001003

001991

001004

002163

001576

Anik
1A/11 and 

1A/12
ES 8

Out of five objections three are accepted 

1) Reservation of public open space is 

proposed in the approved layout with valid 

IOD and CC it is  requested to delete the 

reservation and allow development as per 

approved under no. CE/598/BPES/LOM dt. 

26/05/2009 (as marked with pink boundary 

in attached Annexure H) 

2) Reservation of storm water pumping 

station RMS 6.1 to be deleted as it is 

already proposed by MCGM to shift it to 

other side of Mahul Nalla on CTS No. 144 

(pt) of salt division and the same is 

approved by MCZAMA.

3) The 20m layout road is reduced between 

sub plot C and CTS no. 1A/13 as per 

guidelines issued by MCGM u/no. 

MCP/2173 dt. 24/04/2016

1)As per approved layout, 'layout  RG' ( text) is 

shown by deleting Garden / Park (ROS 1.5) on 

CTS no 1 (pt).  

2) Reservation of Storm Water Pumping 

Station (RMS 6.1) is deleted as the same 

reservation  is proposed on other side of nalla. 

3) Existing Layout road which is shown as 9.00 

m,  now shown as 20.00 m wide as per 

approved layout by deleting equivalent area of 

reservation of Playground (ROS 1.4) on east 

side. 

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस
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NO.
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on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

34 MMW34 000180 चेंबुर
1634 A , 

1635 B  ( 1-

52)

ES 17

सदर रस्ता सोसायटीच्या अतंगशत 
अशभन्यासातील रस्ता असल्यािे ववकास 
आराखड्यात ववद्यमाि रस्ता दाखववण्यास 
हरकत आहे.  दसुर् या सोसायटीमिील  अतंगशत 
अशभन्यासातील रस्त ेववकास नियोजि 
आराखडयात दिशववलेले िसल्यािे आमचा रस्ता 
दाखवण्यात आलेले िाहीत ्यामुळे आमच्या 
सोसायटीतील रस्ता वगळण्यात यावा.

अशभन्यासातील रस्ता वगळण्यात आला आहे

34 MMW34 000180 Chembur

1634 A , 

1635 B  ( 1-

52)

ES 17

1 ) Objection to the existing road shown in 

DP plan as it is internal layout road of 

society. No other internal roads of society 

are shown on the plan hence our road shall 

not be shown on DP Plan. 

Layout road shown is deleted.

रस््य चे सरेखन दरुूस्ती / क ढून ट कण्य ची/ रूां दी बदलण्य ची प्रकरणे
Road realignment/ deletion/ width change: Cases

_ _

 

29



अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.
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पत्रक क्र.
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NO.
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on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

35 MMW35 002231 चेंबुर

29, 29/1 to 

93(pt), 31, 

557, 558, 

559, 559/1 

to 93, 

1832(pt) & 

1833(pt)

ES 21

चेंबुर सांताकू्रझ जोड रस्ता त ेअतंगशत 18.30 मी. 
रंुद रस््याला जोडणारा 13.40 मी. रंुदीचा रस्ता 
वगळण्यात यावा ही सूचिा.

18.30 मी. रंुदीचा ववकास नियोजि रस््याच्या 
संरेखणात ववद्युत मिोरा असल्यािे, रस््याचा 
ववकास करणे  िक्य िसल्यािे,  सांताकू्रझ चेंबुर 
जोड रस््याला जोडणारा प्रस्ताववत 18.30 मी. 
रंुदीचा ववकास नियोजि रस्ता ( कमी लांबी 
असलेला) वगळण्यात आला आहे.

35 MMW35 002231 Chembur

29, 29/1 to 

93(pt), 31, 

557, 558, 

559, 559/1 

to 93, 

1832(pt) & 

1833(pt)

ES 21

Suggestion to  cancel  the 13.40m wide 

road connecting SCLR service road to 

internal DP road of 18.30mtr wide

18.30 m. proposed D.P. road (for very short 

length)  connecting to SCLR, deleted as 

construction of same is not feasible on account 

of existing pylon in the proposed alignment. 

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

36 MMW36
001817,

'002254
चेंबुर

665 (pt), 

665/2 to 

172, 

666,785

ES 21

ि.भू. कं्र. 665 ( भाग) , 665/2 त े172 हयावर 
प्रस्ताववत असलेला  ववकास नियोजि रस््यास 
हरकत आहे.

* 12.20 मी रंुदीचा प्रस्ताववत रस्ता जो पी एल 
लोखडं ेमागाश जवळील ि. भू. कं्र 796 मौजे चेंबुर 
येथिू प्रारंभ होऊि तो 18.30 मी रंुदीच्या ि.भू.कं्र 
662 मौजे चेंबुर येथपयतं येतो. रस्ता वगळण्यात 
आला आहे.सदर रस््यास समांतर पयाशयी रस्ता  
प्रस्ताववत केला आहे .  ह्या वगळण्यात आलेल्या 
रस््याचे क्षेत्रफळ निवासी क्षेत्रात दिशववण्यात आले 
आहे. ह्या वगळण्यात आलेल्या रस््यामुळे बािक 
होणार् या महापाशलका िाळेच्या आरक्षणामध्ये ( RE 

1.1 ) ह्या रस््याचे क्षेत्रफळ समाववष्ट्ट करण्यात 
आले आहे आणण  रस््यामुळे बािक होणार् या 
बहूद्देिीय समाज कें न्द्राच्या  आरक्षणामध्ये ( RSA 

2.1 ) ह्या रस््याचे क्षेत्रफळ समाववष्ट्ट करण्यात 
आले आहे.

36 MMW36
001817,

'002254
Chembur

665 (pt), 

665/2 to 

172, 

666,785

ES 21
Objection to showing Proposed DP road on 

plot bearing CTS no. 665(pt), 665/2 to 172

12.20 M wide Proposed Road starting from 

existing road P.L.Lokhande Marg near CTS 

no. 796 of Chembur to 18.30 M proposed road 

near CTS no. 662 of Village Chembur is 

deleted as alternate road parallel to above 

road is proposed. The area of road  added in 

Residential Zone and area of road affecting 

reservation of RE 1.1 is  added in RE 1.1 & 

area of Road affecting reservation of RSA 2.1 

added as RSA 2.1. 

_ _
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अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 
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RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

37 MMW37

WS 000795

'002179

000047

000049

000080

000767

001921

बोलाश 15, 16, 17, 

& 31
ES 17

सादर केलेल्या तीि हरकतीपैकी दोि हरकती 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आल्या.
 1) महापाशलका सोसायटीच्या मंजूर 
अशभण्यासमिील ववद्यमाि रस््यासािी 9.15 मी 
रंुद ववकास नियोजि रस्ता दिशववण्यात यावे ही 
सूचिा.
2) ववकास नियोजि पोहोच रस्ता िसल्यामुळे 
इमारतीचे िकाि ेमंजूर होऊ िकत िाहीत.

संपूणश जमीि महािगर पाशलकेच्या मालकीची आहे, 

पररसरातील रस््याचे योग्य जाळे असण्याकररता, 
जागेवर अस्ती्वात असणार् या रस््यावरूि जाणारा 
ववकास नियोजि रस्ता  एि जी आचायश मागश त े
ि. भू. कं्र 17 मौजे बोलाश पयशन्त दिशववला आहे 
तसेच सदर पररसरात झोपडपट्टी असल्यािे 
मालमत्ता ववभागाच्या मंजूर अशभन्यासात 
दिशववलेल्या अशभन्यासतील रस्त े9.15 मी. रंुदीचे 
ववकास नियोजि रस्त ेअसे दिशववण्यात  आले 
आहेत.

37 MMW37

WS 000795

'002179

000047

000049

000080

000767

001921

Borla
15, 16, 17, 

& 31
ES 17

Out of  three suggestions two are accepted 

1) Suggestion to provide 9.15 m DP road 

status to existing layout road of Muncipal 

Societies as per approved layout as access 

road required to Muncipal Sociates. 

2) Building plans could not be approved due 

to non avialablity of DP access road 


The entire land is belong to corporation. In 

order to have proper network of road within the 

area, the network of 9.15m DP road 

overlapping the existing road from N. G. 

Acharya Marg to CTS no 17 of village Borla 

and other roads in sanctioned layout of Estate 

Department is shown of 9.15 M wide D. P. 

Road as the slum exist on site.

नवीन रस्त े/ नवीन रस््य ांची रुां दीकरण ची प्रकरणे
New Roads/ New Road widening: Cases

_ _
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38 MMW38 000947 आणणक 168 ES 09

जागेवर औिोधगक इमारत अश्स्त्वात 
असल्यामुळे मातृ् व रुग्णालयाच्या  आरक्षणास 
हरकत आहे. सदर भूखडंास कुिलाही 
महापाशलकेचा पोहोच रस्ता िसूि हा वापरात 
असलेल्या रेल्व ेरुळाजवळ आणण  मुक्त मागाश 
जवळ आहे.

सदरील आरक्षण हे बांिीव असल्या कारणािे ्यास 
9.15  मी. रंुदीचा प्रस्ताववत रस्ता  अश्स्त्वात 
असलेल्या रस््यापासूि ि. भू . क्र 167/4, 167/3 

दाखववला आहे 

38 MMW38 000947 Anik 168 ES 09

Objection to the reservation of Maternity 

Hospital (RH 1.3)   as factory building 

existing  on site.

The property  does not have any direct 

access to  any Municipal Roads and it is 

adjoining to Operational Railway Line  and 

East Island Freeway.

It is buildable reservations  hence the  DP  

road of 9.15 m wide is proposed  from existing 

road through CTS no. 167/4, 167/3 to  the said 

plot. 

39 MMW39

000677

'000676

000677

000713

000714

000716

000722

000723

000725

000726

000715

000720

000717

000717

000717

000718

000719

000721

000724

000727

000737

मारवली 99,95 ES 13

पाच आक्षेप तीि स्वीकारले जातात
1 हरकत 18.30 मीटर रंुद डीपी रोड आणण रस्ता 
Maravali Gaothaon, गाविाण अिेक भूखडं 
जाणायांसािी जे जाणायांसािी वषाशमध्ये.

2) प्रस्ताववत 18.30m रस्ता Maravali गाविाण 
गाविाण भूखडं यावर स्पिश जात वषाशमध्ये 
हरकत.

3) या सुिाररत ववकास योजिा 2014-2034 

मध्ये दफिभूमी म्हणूि दिशवले जुन्या 400 वषश 
कॅथोशलक दफिभूमी हरकत.

1) स्मिािभूमीचे आरक्षण (RSA 4.8) समकक्ष 
कमी करूि, 18.30 मीटर रुद िवीि प्रस्ताववत 
रस्ता, 18.30 मीटर आणण 13.40 मीटर प्रस्ताववत 
रस््याच्या जंक्िि  पासूि आर सी एफच्या 
रेल्वेच्या ववद्यमाि रस््यावरील बोगद्यापयशत 
रेल्वेस समातर दिशववण्यात आलेले आहे.

18.30 मीटर रुद प्रस्ताववत रस्ता ि.भू. क्र. 41 

पासूि त े65, 96 वगळण्यात आलेला आहे. 

2) 18.30 मी रुद रस््याचे रुदीकरण कमी करूि, 

मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 िुसार 
13.40 मी रुद रस््याचे रुदीकरण  िामनिदेशित 
िाळेपयशत दिशववण्यात आलेले आहे.

3) स्मिाि भूमीचे क्षेत्रफळ कमी करूि जागेवर 
असलेली स्मिाि भूमी िामनिदेशित  करूि 
दिशववण्यात आली आहे.

_ _
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39 MMW39

000677

'000676

000677

000713

000714

000716

000722

000723

000725

000726

000715

000720

000717

000717

000717

000718

000719

000721

000724

000727

000737

Maravali 99,95 ES 13

Out of five objections three are accepted

1 Objection to  the 18.30 m wide DP Road 

and road widening passing through Maravali 

Gaothaon , which passing through  the 

several plots of gaothan.

2) Objection to the proposed 18.30m road 

widening passing through Maravali Gaothan 

touching upon gaothan plots.

3) Objection to the 400 year old Catholic 

Cemetery Shown as Cemetery in this 

revised Development Plan 2014-2034. 


1) New proposed road of 18.30 m proposed 

along the railway line from the junction of 

18.30 m & 13.40 m proposed road in Gaothan 

upto existing road of RCF  near to under pass 

of railway by deleting equivalent area of 

reservation of Cemetery RSA 4.8.  Proposed 

18.30 m road from CTS no. 41 to CTS no. 65, 

96 in Gaothan is deleted.

2) Widening of 18.30 m wide Road is changed 

to 13.40 m road  widening as per SRDP 91 

from RC marg  upto School site only  and no 

widening to shown further as this passes near 

gaothan.

3) Cemetery existing along the Church is 

shown as Designation. RSA 4.8 (Reservation 

of Cemetery ) is shown curtailing above 

designation of  cemetery.

_ _
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40 MMW40
001354

SME9 चेंबुर

9 pt , 

10pt,11, 

29pt,97pt , 

15 to 28 , 

101 to 103, 

114, 113,

ES 17

पुिवशसि व पूणशस्थापणा हे आरक्षण सदर 
भूखडंावरूि वगळण्यात यावे कारण संबधित 
भूखडंावर  िा मंजुरीची सूचिा व आरंभ 
प्रमाणपत्र िे अिुमनत ददली असूि सदर दिकाणी 
तळमजला + पदहला मजल्याचे बांिकाम झाले 
आहे.

पुिवशसि व पूणशस्थापणा ( RR 2.1) हे आरक्षण 
वगळूि सदर भूखडंावर महापाशलका गहृनिमाशण ( 

आरआर1.5) आरक्षण दाखववण्यात आले आहे.

40 MMW40
001354

SME9

WS795

Chembur 

9 pt , 

10pt,11, 

29pt,97pt , 

15 to 28 , 

101 to 103, 

114, 113,

ES 17

Suggestion to delete ther reservation of RR 

2.1 ( Rehabilitation and Resettlement ) from 

the said plot as IOD and CC has been 

granted and work completed upto G + 1 st 

floor 

Reservation of  RR 2.1 ( Rehabilitation & 

Resettlement ) is deleted  from the said plot 

and changed to Municipal Housing (RR1.5) 

आरक्षण / न मननदेशन / क्षेत्र य मध्ये बदल असण री प्रकरणे 
Change of Reservation/Designation/ Zone: Cases

_ _
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41 MMW41
002262

SME15

001958

001859

बोलाश 171, 279, 

284 pt 
ES 21

मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 मध्ये 
सावशजनिक गहृनिमाशण हे आरक्षण होत ेतर 
प्रारूप ववकास आराखड्या परवडणारी घरे / 

गहृनिमाशण ( RR 2.2) हे आरक्षण दाखववण्यात 
अलले . झो प ूयोजिा सादर भूखडंावर चालू 
असल्यामुळे परवडणारी घरे / गहृनिमाशण  ( RR 

2.1 ) ह्याच ेआरक्षण वगळूि ्यास पुिववशकास 
व पुिस्थाशपणा असे दाखववण्यात यावे

झो प ूयोजिा सदर भूखडंावर चालू आहे, ि भू. क्र. 

१७९ (भाग), १७१(भाग),खालील सवश जशमिीवर  
परवडणारी घरे / गहृनिमाशण  ( RR 2.2 )आरक्षण 
दिशववण्यात आला असूि सदर परवडणारी घरे / 

गहृनिमाशण  ( RR 2.2 ) ह्याच ेआरक्षण वगळूि 
्यास पुिववशकास व पुिस्थाशपणा (RR 2.1)  

प्रस्ताववत केलेले  आहे.

41 MMW41
002262

SME15

001958

001859

Borla
171, 279, 

284 pt 
ES 21

 In SRDP reservation of Public Housing is 

shown as RR 2.2 ( Affordable Housing)  in 

RDDP 34. As SRA scheme on going on site 

it shall be shown as RR 1.2 ( Rehabilitation 

and Resettlement ) instead of RR 2.1 ( 

Affordable Housing ) . 

As SRA scheme is  going on site, entire area 

reservation under CTS no 179 (pt), & 171 (Pt)    

 shown as reservation of Affordable Housing 

(RR 2.2) is deleted and proposed for  

Reservation of rehabilitation & resettlement 

(RR 2.1).

_ _
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42 MMW42
SME18

001039
म हूल 150 & 151

22 pt. 2/8pt
ES 05




 सदर भूखडंावरील उद्दाि / बगीचा (ROS 1.5) 

वगळूि ्याऐवजी महािगरपाशलकेची खलेु ववक्री 
क्षेत्र असणारी महािगरपाशलका मंडई दिशववण्यात 
यावी.

मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 िुसार सदर 
भुखडं हा महािगरपाशलकेची मंडई व 
महािगरपाशलका गहृनिमाशण या कररता आरक्षक्षत 
आहे. सदर भुखडंावरील  उद्दाि / बगीचा (ROS 

1.5) आरक्षण वगळण्यात आले व उद्दाि / बगीचा 
(ROS 1.5) आरक्षण ऐवजी खलेु ववक्री क्षेत्र 
असणारी महािगरपाशलका मंडई (RSA 1.1) 

दिशववण्यात आले आहे.

42 MMW42
SME18

001039
Mahul

150 & 151

22 pt. 2/8pt
ES 05

Reservation of Municipal Retail Market  

(RSA 1.1) shall be shown as per SRDP 91 

instead of   reservation of Garden on said 

plot. 

 The said plot is reserved in SRDP 91 for 

Municipal Retail Market and Municipal 

Housing. The Reservation of  Municipal Market 

with Vending Zone ( RSA 1.1)  is shown by 

deleting reservation of Garden / Park on said 

plot, as the plot is acquired for the purpose of 

Muncipal Market.  

43 MMW43
000951 

000952

000953

म हूल 482
ES 09 & ES 

06

ि. भु क्र. 482 मौजे माहूल येथील बी पी सी एल 
िुद्िीकरणच्या कंुपणाच्या सवश बाजूि ेअसलेले  
उद्दाि / बगीचा (ROS 1.5) आरक्षण वगळण्यात 
यावे.

ि. भु क्र. 482 मौजे माहूल हा बी पी सी एल 
िुद्िीकरणिे वेढलेला असल्यािे सदर भूखडंावरील 
उद्दाि / बगीचा (ROS 1.5) आरक्षण वगळण्यात 
आले व उद्दाि / बगीचा (ROS 1.5) आरक्षण 
ऐवजी हररत पट्टा (ROS 2.7) दिशववण्यात आले 
आहे.

43 MMW43
000951 

000952

000953

Mahul 482
ES 09 & ES 

06

 to cancel the reservation of ROS 1.5 

Garden / park from all sides of the boundary 

of the refinery from plot bearing CTS 482 of 

Mahul Village

It is marked as ROS 2.7 Green belt by deleting 

reservation of Garden/ Park (ROS 1.5) on CTS 

No 482 of village Mahul as it is sorrounding 

BPCL refineries

_ _

 

37



अन.ु  

क्र.

फेरबदल 
क्र.

आवक क्रम ांक ग व न.भू.क्र  / 

श.भू.क्र.

सु.प्र .वव. आ 
पत्रक क्र.

स र ांश ननयोजन सममतीची मशफ रस

SR.

NO.

Modificati

on No.
Inward No. Village CTS / CS 

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

44 MMW44 चेंबुर 1305 ES 17

ि भू. क्र 1305 हा भुखडं एि आय ए यांस 
प्रदाि केला असूि सदर जागेवर एि आय ए 
मुंबई िाखेची इमारत बांिण्यात येत असल्यािे 
सदर जागेवरील आरक्षण वगळण्यात यावे.

सदर भूखडंावर क्रक्रडांगण, न्यायालयाचे 
आरक्षणाकररता आहे. महाराष्ट्र पोलीसांच्या 
वविंतीिुसार सदर दिकाणच्या संपूणश भुखडंावरील 
क्रक्रडांगणाचे आरक्षण वगळण्यात आले असूि 
्याऐवजी संपूणश भुखडंावर न्यायालय व 
न्यायालयीि कमशचायाशचे गहृनिमाशणाचे आरक्षण 
(RPU 3.5) दिशववण्यात आले आहे.

44 MMW44 Chembur 1305 ES 17

To delete reservations on CTS no.1305 

(Survey No 379) of Chembur Village as the 

plot is allotted to NIA and building is under 

construction for NIA Mumbai Branch.

The plot u/r reference was under reservations 

of Playground and Court. As per the request 

Maharashtra Police plot u/r is reserved only for 

Court by deleting reservation Playground 

(ROS 1.4).

_ _
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45 MMW45 म हूल

 474A, 

589, 484, 

485, 526, 

636, 637, 

638pt. 

ES 03

राम्बे (वीज ) निशमशती कें द्र ि. भू. कं्र.  474A, 

589, 484, 485, 526, 636, 637, 638pt. : 

अ)पयाशवरण आणण वीज निशमशतीच्या वैिानिक 
ववचार करता सदर िामनिदेिीत वीज निशमशती 
कें द्र (DPU 5.1) केले जाऊ िये. 

ब)  सि 1971 पासूि 10.40 एकर जशमिीवर 
ट्न्कफामश आहेत, आणण ्यामुळे सदर जागेवरील 
ववद्युत उजाश संयंत्र  च े(DPU 5.1)  िामनिदेिि 
वगळण्यात यावे.
थडं पाण्याचे कें द्र व प्रणाली: ि. भू. कं्र.  474(part)

अ)   ि. भू. कं्र.  474(part)  टाटा  पॉवर यांच्या 
मालकीची आहे आणण ्यातील काही भाग वि 
आणण पयाशवरण मंत्रालय, महाराष्ट्र तटरक्षक 
व्यवस्थापि मंडळ आणण मुंबई उच्च 
न्यायालयािे परवािगीच्या अिुषंगाि ेथडं 
पाण्याचे कें द्र व प्रणाली  ही ऊजाश  निशमशतीस 
सेवा पुरवत े.शस आर झडे च्या दद. 06.01.2016 

च्या  अधिसूचिेिुसार अिुकूल तसेच इतर वापर 
करण्यास परवािगी देण्याची गरज आहे. म्हणूि 
िैसधगशक क्षेत्राला बदलूि  औिौधगक क्षेत्र 
करण्यात यावे  

राम्बे (वीज ) निशमशती कें द्र  
अ)  सदर िामनिदेिीत वीज निशमशती कें द्र (DPU 

5.1) येऊि ्यास औिोधगक क्षेत्र दिशववण्यात आले 
वीज निशमशत कें द्र (DPU 5.1)च्या  सूची संदभाशत  
जशमिीचा वापर इतरत्र कुिेही िाही ्यामुळे सदर 
सूची सुद्िा वगळण्यात आली आहे. 

ब) सदर जागेवर टाक्या अश्स्त्त्वात आहेत तसेच 
िामनिदेिीत वीज निशमशती कें द्र (DPU 5.1) हे 
चकुीिे दिशववण्यात आल्यािे त ेवगळण्यात आले 
आणण सदर भुखडं औद्योधगक क्षेत्रात दिशववण्यात 
आला. 
थडं पाण्याचे कें द्र व प्रणाली: ि. भू. कं्र.  474(part)

अ)   ि. भू. कं्र.  474(part)  टाटा  पॉवर यांच्या 
मालकीची आहे आणण ्यातील काही भाग वि 
आणण पयाशवरण मंत्रालय, महाराष्ट्र तटरक्षक 
व्यवस्थापि मंडळ आणण मुंबई उच्च न्यायालयािे 
परवािगीच्या अिुषंगाि ेथडं पाण्याचे कें द्र व 
प्रणाली  ही ऊजाश  निशमशतीस सेवा पुरवत े.शस आर 
झडे च्या दद. 06.01.2016 च्या  अधिसूचिेिुसार 
अिुकूल तसेच इतर वापर करण्यास परवािगी 
देण्याची गरज आहे. म्हणूि िैसधगशक क्षेत्राला बदलूि 
 औिौधगक क्षेत्र करण्यात यावे  

_ _
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45 MMW45

001879 +

001851

000467

000050

Mahul 

 474A, 

589, 484, 

485, 526, 

636, 637, 

638pt. 

ES 03

Trombay Generating Station: CTS No. 474A, 

589, 484, 485, 526, 636, 637, 638pt. :

a. In view of Environmental, Statutory 

considerations in generation of power, it should 

not be designated as electric power plant ( DPU 

5.1) 

b.  Portion of the plot adm. 10.40 acres is 

occupied by Chemical Terminal of Trombay 

LTD (cttl) FOR Tank Farms since 1971 and 

needs to be excluded from DPU 5.1.

Cooling Water Plant & System : CTS No. 

474(part)

a. CTS No. 474(pt) is owned by Tata Power & 

part of it is being used as Cooling water plant & 

systems of power generating utility as permitted 

by MOEF, MCZMA & Bombay High Court.  To 

optimize usage, other uses permitted int terms 

of CRZ notification dated 06.01.2011 need to be 

allowed.  Hence, the NA Zone should be 

replaced by “I”.   

1) Trombay Generating  Station:

a. The designation of Electric Power Plant 

(DPU 5.1) is deleted and the land is placed in I 

zone. The legend DPU 5.1(Electric Power 

Plant)  will not have any land use associated 

with it hence the legend is also deleted. 

b.The tanks are existing on site & hence the 

designation wrongly shown there as Electric 

Power Plant ( DPU5.1) is deleted and the  land 

is included in  I zone. 

2) Cooling Water Plant & System:

a.  The designation of Electric Power Plant 

(DPU 5.1) is deleted and the land is placed in I 

zone. The legend DPU 5.1 will not have any 

land use associated with it hence the legend is 

also deleted. 


_ _
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46 MMW46

001438

000110

000391

001259

001258

001438

म हूल 366 ES 05




सादर केलेल्या दोि हरकतीपैकी एक हरकत 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आली.
 सदर भुखडं ि. भू. क्र. 366  मिोरंजि 
मैदािाच्या  आरक्षणाकररता राखीव आहे. सदर 
आरक्षणापैकी अिंत: भाग स्मिािभूमी व क्रीडा 
संकुल या काररता आरक्षक्षत करण्यात यावा.

 सदर भुखडंावरील उद्दाि / बगीचा (ROS 1.5) 

आरक्षण अिंत:  वगळण्यातआले जे  मंजूर 
पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 िुसार बी पी टी 
प्रशिक्षण कें द्र दिशववण्यात आलेले होत ेतसेच 
पररसरातील आवचयकतेचा ववचार करूि, आता, ्या 
जागेवर  स्मिािभूमीचे  (RSA 4.8) आरक्षण 
दिशववण्यात आले आहे.

46 MMW46

001438

000110

000391

001259

001258

001438

Mahul 366 ES 05

Out of two objections one is accepted 

The plot bearing CTS no. 366 which is 

reserved for RG. Suggestion to reserve part 

of it  for Cemetery and Krida Sankool 

(Sports Complex)

Part portion of the ROS 1.5 is deleted which 

was earlier shown as BPT Training Centre as 

per the SRDP 1991, is now  reserved as 

Cemetery RSA 4.8, considering the need of 

locality.

_ _
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47 MMW47
001879 +

001851
चेंबुर 666 ES 21

भूखडं ि.भू. क्र. 666 या भुखडंावर झोपडपट्टी 
पुिवशसि प्रल्कपाचा प्रस्ताव असल्यािे या 
भूखडंावरील महािगरपाशलका क्रकरकोळ बाजार 
(RSA 1.1) च ेआरक्षण दसुर ्या दिकाणी 
स्थलांतरीत करण्यात यावे.

ि.भू. क्र. 666 मौजे चेंबूर या भूखडंावरील  खलेु 
ववक्री क्षेत्र असणारी खलेु ववक्री क्षेत्र असणारी 
महािगरपाशलका मंडई (RSA 1.1) चे आरक्षण 
क्षेत्रफळ कायम िेवूि िव्यािे प्रस्ताववत 18.30 मी 
रंूद ववकास रस््याच्या जवळ  ि.भू. क्र 
671,672,674, 673, 675 (भाग) आणण 787 या 
दिकाणी  स्थलांतरीत करण्यात आले आहे.

्यामुळे भूखडं ि.भू. क्र. 666 या भूखडंावरील 
महािगरपाशलका क्रकरकोळ बाजार (RSA 1.1) च े
आरक्षण वगळण्यात आले आहे व निवासी क्षेत्रात 
समाववष्ट्ि करण्यात आले आहे .

47 MMW47
001879 +

001851
Chembur 666 ES 21

Suggestion to relocate the reservation of 

RSA 1.1 from the said plot  bearing CTS no. 

666  as this need to be reinstate for SRA 

proposal. 

The  reservation of Municipal Market with 

vending zone (RSA1.1) on CTS No. 666 of 

village Chembur is  relocated on CTS no. 

671,672,674, 673, 675(pt) and 787(pt) of 

village Chembur near to new 18.30 M 

proposed road, The area of RSA 1.1 is 

maintained, thereby reservation of  Municipal 

Market with vending zone (RSA 1.1) on 

bearing CTS No. 666 is deleted and included 

in surrounding zone.

_ _
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48 MMW48 000243 214 D ES 09




सादर केलेल्या दोि हरकतीपैकी एक हरकत 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आली.
1) मल:निसारण उद्च्चि कें द्र ऐवजी िाट्यगहृ व 
वधृ्दासािीची घरे क्रकंवा अिाथालय याकररता 
आरक्षक्षत करण्यात यावा.

सदर दिकाणीच्या पररसरात िाळा अश्स्त्वात 
असल्यािे ि. भू. क्र. 214 D मौजे आणणक येथील 
पूवेकडील महािगरपाशलकेच्या िाळेचे ( 

RE1.1)आरक्षण वगळण्यात आले आहे व सदर 
जागेवर  महािगरपाशलकेच्या िाळेचे ( 

RE1.1)आरक्षण ऐवजी सांस्कृनतक कें द्र/ िाट्यगहृ/ 

थेटर दिशववण्यात आले आहे.

48 MMW48 000243 Anik 214 D ES 09

Out of two objections one is accepted 

1) Suggestion to show  reservation of 

Drama Theatre and Oldage  Home or  

Orphanage instead of Sewage Pumping 

Station on the said plot. 

1) Municipal School ( RE1.1) on eastern side 

CTS no. 214D of Anik is deleted and changed 

to RSA3.3 'Cultural Centre/ Drama Theatre/ 

Theatre' as there is existing school within the 

vicinity.

_ _
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49 MMW49 PC14 म हूल
ES 02, ES 

03, ES 05, 

ES 06

ववकास नियंत्रि नियमावली-33(8) िुसार "िा 
ववकास क्षेत्र" च ेचार ववभाग झालेलेआहेत."वविषे 
ववकास क्षेत्र-1,वविषे ववकास क्षेत्र 2,वविषे 
ववकास क्षेत्र 3"आणण िेसधगशक क्षेत्र" ्याप्रमाणे 
"िा ववकास क्षेत्रातील"जागेचा ववकास हा 
गहृनिमाशण वसाहतीिे,सुख सुवविेसोबत मोकळ्या 
जागा याप्रमाणे ववकास करता येईल.

िा ववकास क्षेत्रामध्ये समाववष्ट्ि असलेल्या ि भू. क्र. 

471 मौजे माहूल हा भूखडं आता वविषे ववकास 
पट्टा -2 समाववष्ट्ि करूि MW/1 धचन्हान्कीत असे 
करूि दिशववण्यात आला आहे.

 इंग्रजी L अक्षराप्रमाणे असणारा िवीि 18.30 मी 
रंूद ववकास नियोजि रस्ता दिशववण्यात आला आहे. 

सदर रस््याच्या उत्तरेस 13.40 मी रंूद ववकास 
नियोजि रस्ता आहे व पूवेस ववद्यमाि रस्ता आहे. 

उद्दयाि/ बगीचा (ROS 1.5), यांचे दोि आरक्षणे  
व क्रक्रडांगणाचे (ROS 1.4) आरक्षणाचे क्षेत्रफळ 
िवीि प्रस्ताववोत 18.30 मी रंूदीच्या रस््याच्या 
पूवेस धचन्हांक्रकतकरूि दिशववण्यात आला आहे. 

18.30 मी रंूद रस्ता MW/1च्या वायव्य ददिकेडूि 
(ि. भु. क्र 363 मौजे माहूल च्या पश्चचम सीमा) 
MW/1  कररता पोहोच रस्ता म्हणूि दिशववण्यात 
आला आहे. समुद्राकडील उच्चत्तम भरती रेषेकडील 
जशमि अिंत: िा ववकास क्षत्रात दिशववले होत ेत े
आता िा ववकास क्षेत्राऐवजी िैसधगशक क्षेत्रात 
दिशववण्यात आले आहे.

_ _
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49 MMW49 PC14 Mahul

ES 02, ES 

03, ES 05, 

ES 06

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA. 

The NDZ portion loacated on CTS no. 471 of 

Mahul village bounded by NA zone is now 

shown as SDZ-II and marked as MW/1.

New 18.30 mtr 'L' shape DP road is shown 

connecting existing road on east side 13.40 

mtr DP road on north side. 

- New two nos of ROS 1.5 and one no. of ROS 

1.4 reservations are proposed and marked on 

east side of newly proposed 18.30 mtr 

proposed road. 

- New 18.30 mtr road is shown on north west 

side of MW /1 ( West boundary of CTS no. 363 

Mahul Village ) for giving access to MW1.

- Part portion of NDZ land located on sea word 

side of HTL is now shown as NA. 

_ _
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50 MMW50 PC15 म हूल ES 05

ववकास नियंत्रि नियमावली-33(8) िुसार "िा 
ववकास क्षेत्र" च ेचार ववभाग झालेलेआहेत."वविषे 
ववकास क्षेत्र-1,वविषे ववकास क्षेत्र 2,वविषे 
ववकास क्षेत्र 3"आणण िेसधगशक क्षेत्र" ्याप्रमाणे 
"िा ववकास क्षेत्रातील"जागेचा ववकास हा 
गहृनिमाशण वसाहतीिे,सुख सुवविेसोबत मोकळ्या 
जागा याप्रमाणे ववकास करता येईल.

िा ववकास क्षेत्रातील ि. भू. क्र. 640, 354 जशमिीवर 
दिशववलेले िामनिदेशित मिोरंजि मैदाि (DOS 

2.6), िामनिदेशित तलाव (DOS 1.1) ,  दहदं ू
पारंपाररक / ववद्युत दादहिी स् मिािभूमी (DSA 

4.1), स् मिािभूमीचे आरक्षण (RSA 4.8) आता 
वविषे ववकास क्षेत्र- 2 मध्ये MW/2 असे धचन्हांक्रकत 
करूि दिशववण्यात आले आहे. 

िामनिदेशित मिोरंजि मैदाि (DOS 2.6), 

िामनिदेशित तलाव (DOS 1.1) ,  दहदं ूपारंपाररक / 

ववद्युत दादहिी स् मिािभूमी (DSA 4.1), 

स् मिािभूमीचे आरक्षण (RSA 4.8) सोडूि उवशररत 
जशमिीवर परवडणारे गहृनिमाशणकररता  (RR 2.2) 

आरक्षक्षत करूि वविषे ववकास क्षेत्रात दिशववण्यात 
आला आहे.

50 MMW50 PC15 Mahul ES 05

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA. 

The NDZ land shown on DOS 2.6, DOS 1.1 - 

DSA 4.1 , RSA 4.8 and on CTS no. 640,354 is 

now shown as SDZ - II and marked as MW /2.

- Part portion of NDZ land located on sea word 

side of HTL is now shown as NA. 

- Portion of SDZ II land excluding DOS 2.6, 

DOS 1.1, DSA 4.1 , RSA 4.8 is now kept 

reserved as RR 2.2 (Affordable Housing) 

_ _
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51 MMW51 PC16 म हूल ES 05

ववकास नियंत्रि नियमावली-33(8) िुसार "िा 
ववकास क्षेत्र" च ेचार ववभाग झालेलेआहेत."वविषे 
ववकास क्षेत्र-1,वविषे ववकास क्षेत्र 2,वविषे 
ववकास क्षेत्र 3"आणण िेसधगशक क्षेत्र" ्याप्रमाणे 
"िा ववकास क्षेत्रातील"जागेचा ववकास हा 
गहृनिमाशण वसाहतीिे,सुख सुवविेसोबत मोकळ्या 
जागा याप्रमाणे ववकास करता येईल.

 ि. भू. क्र 2/ 1अ मौजे माहूलच्या पिधचमेकडील 
जशमिीकडील दिशववण्यात आलेले िा ववकास क्षेत्र 
वगळण्यात आले असूि ्याऐवजी वविषे ववकास 
क्षेत्र - 2 दिशववण्यात आला आहे. तसेच सदर संपूणश 
जशमिीवर हररत पट्टा (ROS 2.7) चे आरक्षण 
दिशववण्यात आले आहे.

51 MMW51 PC16 Mahul ES 05

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA. 

The NDZ land shown on west side of CTS no. 

2/1A of Mahul village is now shown as SDZ II, 

marked as MW/3 and entire zone kept 

reserved for ROS 2.7( Green Belt).

_ _
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52 MMW52 PC17 आणणक ES 08, ES 

09

ववकास नियंत्रि नियमावली-33(8) िुसार "िा 
ववकास क्षेत्र" च ेचार ववभाग झालेलेआहेत."वविषे 
ववकास क्षेत्र-1,वविषे ववकास क्षेत्र 2,वविषे 
ववकास क्षेत्र 3"आणण िेसधगशक क्षेत्र" ्याप्रमाणे 
"िा ववकास क्षेत्रातील"जागेचा ववकास हा 
गहृनिमाशण वसाहतीिे,सुख सुवविेसोबत मोकळ्या 
जागा याप्रमाणे ववकास करता येईल.

िा ववकास क्षेत्र जे ि. भू. कं्र. 233 मौजे आणणक 
येथे आहे त ेआता वविषे ववकास क्षेत्र आयआय 
असे दिशववले असूि ्यास MW 4 असे धचन्हाकीत 
केले आहे.

िा ववकास क्षेत्राचा काही भाग उच्चतम भरती च्या 
समकृडील ददिलेा आहे ्यास िैसधगशक क्षेत्र असे 
दिशववण्यात आले. 

िववगं 18.30 मी रंुदीचा प्रस्ताववत ववकास 
नियोजि रस्ता हा िैसधगशक क्षेत्रामध्ये िामनिदेशित 
रक अनंतम थांबा ( DT1.1) हयाच्या उत्तर कडलेा 
दिशववला असूि तो MW 4 ला 18.30 मी रंुदीकरण 
असलेल्या रस््यापासूि पोहोच रस्ता दिशववतो.
िवीि 27.45 मी रंुदीचा प्रस्ताववत व ववकास 
नियोजि रस्ता हा MW 4 च्या पूवश ददिलेा DOS 

1.4 आणण RT 1.1 च्या सीमेला छेदतो, पूवेकडील 
27.45 मी रंुदीचा चा प्रस्ताववत पासूि MW4 ला  
पोहच रस्ता होतोय.

_ _
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52 MMW52 PC17 Anik
ES 08, ES 

09

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA. 

The NDZ land located on CTS no.  233 of Anik 

village is now shown as SDZ II and marked as 

MW /4. 

- Part portion of NDZ land located on sea word 

side of HTL is now shown as NA. 

- New 18.30 mtr proposed DP road is shown in 

NA zone along west boundary of DT1.1 

designation giving an access to MW / 4from 

existing road to be widened to 18.30 Mtr  since 

MW/4 area is become landlock.  

- New 27.45 mtr proposed DP road is shown 

on east side of MW/4 at intersecting boudnary 

of DOS 1.4 and RT 1.1 giving an access to 

MW / 4 from 27.45 mtr proposed D P road on 

east side which already shown in RDDP 2034. 

_ _
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53 MMW53 PC18 आणणक ES 08

ववकास नियंत्रि नियमावली-33(8) िुसार "िा 
ववकास क्षेत्र" च ेचार ववभाग झालेलेआहेत."वविषे 
ववकास क्षेत्र-1,वविषे ववकास क्षेत्र 2,वविषे 
ववकास क्षेत्र 3"आणण िेसधगशक क्षेत्र" ्याप्रमाणे 
"िा ववकास क्षेत्रातील"जागेचा ववकास हा 
गहृनिमाशण वसाहतीिे,सुख सुवविेसोबत मोकळ्या 
जागा याप्रमाणे ववकास करता येईल.

ि.भू.कं्र. 230 मौजे आणणक येथे बत्रकोणी आकार 
असलेला िा ववकास क्षेत्र जे नतन्ही बाजूला पाण्यािे 
वेढलेले आहे ्यास आता वविषे ववकास क्षेत्र II असे 
दिशववले असूि MW 5 असे धचन्हाकीत केले आहे.

53 MMW53 PC18 Anik ES 08

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA. 

The tringular NDZ land shown on CTS 230 pt 

of Anik village bounded by water course on 

three side is now shown as SDZ II and marked 

as MW / 5. 

_ _
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54 MMW54 PC19 आणणक ES 08, ES 

12

ववकास नियंत्रि नियमावली-33(8) िुसार "िा 
ववकास क्षेत्र" च ेचार ववभाग झालेलेआहेत."वविषे 
ववकास क्षेत्र-1,वविषे ववकास क्षेत्र 2,वविषे 
ववकास क्षेत्र 3"आणण िेसधगशक क्षेत्र" ्याप्रमाणे 
"िा ववकास क्षेत्रातील"जागेचा ववकास हा 
गहृनिमाशण वसाहतीिे,सुख सुवविेसोबत मोकळ्या 
जागा याप्रमाणे ववकास करता येईल.

आणणक गावाच्या पश्चचमेस आणण मारवली 
गावाच्या दक्षक्षण कडलेा असलेला िा ववकस क्षेत्र - II 

असे दिशववले असूि ्यास MW 6 असे धचन्हांक्रकत 
केले आहे. 

वविषे ववकास क्षेत्र II चा क्षेत्रीय ववकास 
होण्याकररता ROS 1.5 च्या उत्तर कडलेा 18.30 मी. 
रंुदीचे  6 िवीि रस्त ेप्रस्ताववत करण्यात आले 
आहेत. 

वविषे ववकास क्षेत्र जे वािी गाविाणाच्या 
अस्ती्वात असलेल्या रस््याच्या उत्तर ददिलेा आहे 
्यास परवडणारे गहृनिमाशण ( RR2.2 ) व 
उद्याि/बधगचा (ROS 1.5) हयाकररता आरक्षक्षत 
केले आहे.

54 MMW54 PC19 Anik
ES 08, ES 

12

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA. 

The NDZ land shown on west side of Anik 

village and southern edge of Maravali village is 

now shown as SDZ II and marked as MW / 6. 

-6 nos 18.30 mtr proposed DP road is shown 

along North- West edge of ROS 1.5 to 

facilitate sectorial develoment of SDZ II.

-The part portion of SDZ II on west side of 

existing road near Vashi gaothan is kept 

reserved for RR 2.2 (Affordable Housing) and 

ROS 1.5.  

- Part portion of NDZ land located on sea word 

side of HTL is now shown as NA. 

_ _
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55 MMW55
000040,

'000176, 
वाढवली 10,11 ES 17

 मंजूर पुिशरधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
सदर जागा सावशजनिक गहृनिमाशण कररता 
आरक्षक्षत असल्याकारणािे सदर जागेवरील 
उद्याि/बाग ( ROS1.5) आरक्षणास हरकत आहे .

सदर जागेवरील उद्याि/बधगचा ( ROS1.5) 

आरक्षण दसुर् या उधचत दिकाणी बदलण्यात यावे.

सदर भूखडंावरील क्रक्रडागणाचे आरक्षण (ROS 1.4) 

वगळण्यात आले आहे व सदर भूखडंावरील 
क्रक्रडागणाचे आरक्षणा ऐवजी परवडणारे 
गहृनिमाशणाचे आरक्षण (RR 2.2) दिशववण्यात आले 
आहे कारण जूर पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 

मध्ये हा संपूणश भूखडं सावशजनिक गहृनिमाशण ह्या 
कररता आरक्षक्षत होता.

55 MMW55
000040,

'000176, 
Wadhavali 10,11 ES 17

1)Objection to the reservation of Garden / 

Park ( ROS1.5)  on the said plot of which is 

reserved as public housing in SRDP 91. 

Suggestion to shift the reservation on 

alternate plot.                                  

The reservation of Playground ROS 1.4 is 

deleted and changed to reservation of 

Affordable  Housing (RR 2.2) fo said plot as 

the entire land was reserved for Public 

Housing (PH) in SRDP 1991.

56 MMW56

000095,

'000115 चेंबुर 415 ES 17

आम्ही सदर जागेच े१५० वषाशपासूि रदहवािी  
असूि जागेवर इमारत असल्यािे सदर 
जागेवरील पोलीस िाणे आरक्षणास हरकत.

सदर भूखडंावर घरे असल्यािे िामनिदेशित पोलीस 
िाणे वगळण्यात आले आहे व हा भूखडंा  मंजूर 
पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 िुसार पुन्हा 
निवासी क्षेत्रात दिशववण्यात आला आहे.

56 MMW56

000095,

'000115 Chembur 415 ES 17

Objection to the reservation of Police 

Station DPU 3.1 on the said plot as we are 

residents of area since more than 150 years 

and building also existing on site.

The designation of Police Station  ( DPU 3.2)  

is deleted as there are houses and pulled back 

R Zone of SRDP 1991.  


_ _
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57 MMW57 001349 म हूल
332,340,34

1,344(A), 

345 ( pt) 

and 349 

ES 05 & ES 

06

सादर केलेल्या तीि हरकतीपैकी एक हरकत 
श्स्वकारण्यात आली.
प्राथशमक / माध्यशमक िाळेचे (RE 1.2) आरक्षण 
वगळण्यात यावे

दोि िाळा जवळ जवळ प्रस्ताववत आहेत,   सदर 
भुखडं मालकाची सवश जागा आरक्षण बस आगार व 
प्राथशमक / माध्यशमक िाळा  (RE 1.2)  याच्या 
आरक्षणाकररता राखीव असल्यािे झोपडपट्टी 
पुिवशसि प्रकल्पात समाववष्ट्ि िसलेली ि. भू. क्र. 

339 (भाग), 340 (भाग), 341 (भाग), 342 (भाग) 

वरील प्राथशमक / माध्यशमक िाळा  (RE 1.2)  

िाळेचे आरक्षण  वगळण्यात आले आहे.

57 MMW57 001349 Mahul

332,340,34

1,344(A), 

345 ( pt) 

and 349 

ES 05 & ES 

06

Out of three   objections one is accepted

Suggestion to delete RE 1.2 (Primary / 

Secondary School) 

Two Schools are proposed side by side. One 

Primary / Secondary School (RE 1.2) is 

deleted on CTS no.339 pt, 340pt,341pt and 

342 pt  which is not in SRA as entire  land of 

owner is  reserved for Bus Depot.  

58 MMW58 000223 वाढवली 326, 326/ 1 

to 5
ES 13

सदरच्या पाररसरात अिेक महािगरपाशलकेच्या 
िाळा सुरु आहेत, ्यामुळे महािगरपाशलका 
िाळेचे ( RE1.1) आरक्षण वगळण्यात यावे. 
महािगरपाशलका िाळेचे ( RE1.1)आरक्षण 
वगळूि  सदर दिकाणी प्राथशमक / माध्यशमक 
िाळेचे (RE 1.2) आरक्षण दिशववण्याबाबत यावे

ह्या पररसरामध्ये अिेक िाळांची िामनिदशििे / 

आरक्षणे असल्यािे महापाशलका िाळा (RE 1.1) 

ह्याच ेआरक्षण ि.भू.कं्र. 326 मौजे वाढवली येथिू 
वगळण्यात आले आहे आणण जवळपास अिाश भाग 
हा बहूद्देिीय समाज कें द्र (RSA 2.1) व उवशररत 
भाग हा उद्याि / बगीच्या (ROS 1.5) ह्यांकररता 
आरक्षक्षत करण्यात आला आहे. दसुर् या हरकती / 

सुचिेमध्ये लगतच ेक्रीडांगण आरक्षण वगळण्यात 
येथिू हा भाग आपपतकालीि आपत्ती व्यवस्थापि 
सुवविा (RO3.1) मध्ये समाववष्ट्ट करण्यात आला 
आहे.
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58 MMW58 000223 Wadhavali
326, 326/ 1 

to 5
ES 13

Suggestion to delete the reservation of 

RE1.1 ( Municipal School ) or convert from 

RE 1.1 ( Municipal School) to RE 1.2 ( 

Primary Secondary School) / College as 

many Municipal School running within the 

radius.

In view of the number of School designations / 

Reservations are existing within the locality, 

the reservation of Municipal School on CTS 

no. 326 of village Wadhavali is deleted and 

nearly half portion is reserved for Multipurpose 

Community Center (RSA 2.1) and remaining 

half portion for ROS 1.5 i.e Garden / Park.In 

other objection the adjacent reservation of 

Playground ( ROS 1.4) is deleted and the said 

part is added in the reservation of Disaster 

Managment Facilities (RO 3.1)  per MCGM 

Ward office requirement as in this area 

companies like HPCL, BPCL are existing. 

_ _
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59 MMW59

000945

+16

000252

000253

000254

000255

000256

000257

000258

000259

000260

000261

001314

001562

"002289

 + 2 "

चेंबुर 833 ES 17

सादर केलेल्या दोि हरकतीपैकी एक हरकत 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आली आहे.

िामनिदेशित खेळाच्या मैदािाच्या (DOS 1.4) 

आकारास हरकत असूि सदर खेळाचे मैदाि 
(DOS 1.4) मंजूर पुिशरधचत ववकास आराखडा 
1991 व 1967 अिुसार दिशववण्यात यावे. 

चांगल्या आकाराच्या खेळाच्या मैदािाचे स्थांिातर 
चकुीच्या पद्ितीिे झाले आहे. सद्द्या जागेवर 21 

मजल्यांची  इमारत उभी असल्यािे खेळाच्या 
मैदािाचा आकार मंजूर पुिशरधचत ववकास आराखडा 
1991 िुसार पूवशवत करता येणार िाही. 9, 10, 11 

इमारतीवर करण्यात आलेले स्थालांतरीत क्रक्रडांगण 
वगळण्यात आलेले आहे व सदर िामनिदेशित 
क्रक्रडांगण म्हाडा .अशभन्यांसातील  इमारत क्र. 24 व 
25. (अशभन्यांस क्र.  CE / 29/BPES/ GOVT. / 

LOM dated 26.09.2003) तोडण्यात आल्यामुळे 
मोकळ्या झालेल्या मैदािावर दिशववण्यात आले 
आहे.(िकािात दिशववल्या प्रमाणे).

59 MMW59

000945

+16

000252

000253

000254

000255

000256

000257

000258

000259

000260

000261

001314

001562

"002289

 + 2 "

Chembur 833 ES 17

Out of two objections one is ACCEPTED. 

1)Objection to the shape of designation of 

playground DOS 1.4 on plot bearing CTS 

833 & suggestion to  correct the  shape 

Playground  as per DP  1967 & 1991. 

1) Relocation was wrongly done by changing good 

shape of Playground. Now it is  not possible to 

correct the shape as per SRDP 91  as new 21 

storey building  is standing.  

The shape of DOS 1.4 ( Playground ) is  changed 

to  suit the play activities on open land of earlier 

demolished building no 24, 25 of Subhashnagar 

Mhada at Chembur as per Layout  u/no. vide CE / 

29/BPES/ GOVT. / LOM dated 26.09.2003  by 

deleting Relocated portion of designated PG on 

existing  building no. 9, 10,11 in said Layout of 

MHADA as shown on plan. 


_ _
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60 MMW60
000357, 

'001037
आणणक

77 , 105 , 

105 A & 

122

ES 09 & ES 

12

सादर केलेल्या पाच हरकतीपैकी दोि हरकती 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आल्या.
खालील आरक्षणे वगळणयाबाबतच्या सुचिा
1) ि. भु. क्र. 121 वरील उद्याि/बाग ( ROS1.5) .

2) ि.भू. क्र. 135, 135/1 त े135/5 वरील 
खेळाच्या मैदािाचे (ROS 1.4) आरक्षण हे 
अशभन्यांसातील मिोरजि मैदाि आहे व 
सोसायटीमिील मंजूर अशभन्यांसािुसार 34.40% 

उद्दािे आहेत.

ववकास नियमावली प्रमाणे  25 % एवढी मोकळी 
जागा मोकळी जागा िेवावी लागते. या भूखडंावर 
25 % पेक्षा जास्त 25000 चौ. मी. एवढी मोकळी 
जागा िेवण्यात आली आहे.

मंजूर अशभन्यांसा िुसार सदर जागा 
अशभन्यांसातील मिोरंजि मैदाि आहे. 

सदर भुखडंावरील खेळाच्या मैदािाचे (ROS 1.4)  

आरक्षण व उद्याि/बाग ( ROS1.5)  आरक्षण 
वगळूि अशभन्यांसातील मिोरंजि मैदाि (Layouyt 

RG) असे िब्द दिशववण्यात आले आहेत.

_ _
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60 MMW60
000357, 

'001037
Anik

77 , 105 , 

105 A & 

122

ES 09 & ES 

12

Out of five objections two are ACCEPTED 

Suggestion  to delete the following  

reservations 

1)  ROS 1.5 Garden / Park on plot bearing 

CTS  121 .

2) ROS 1.4 Reservation of  Playground  

from 135,135/1 to 135/5 as it’s a layout RG 

and Society having  Garden Reservation 

over 34.40 % in an approved private layout.  

Though as per Development Control 

Regulations the compulsory open space 

requirement / reservations is 25 % beyond 

25000 sq. m . plot area . 

As per  copy of sanctioned layout plan the said 

area is shown as RG of the layout.  It  is shown 

as  ' layout  RG'   ( Text) on DP by deleting 

reservation of  Garden / Park  (ROS 1.5),  and 

Reservation of  Playground   (ROS 1.4 ).  


61 MMW61 000406 चेंबुर 622 pt. ES 21

सदरचा भूखडं हा श्जल्हाधिकारी ( मुंबई उपिगरे 
) ह्यांिी गुरुदिशि को ऑप सोसायटी ली. यांिा 
प्रदाि केला असूि  इंिि स्थािकच्या 
आरक्षणामुळे सोसायटी ला येथे निवासी इमारत 
बांिता येणार िाही ्यामुळे ह्या आरक्षणास 
हरकत आहे.

इंथि स्थािक जागेवर अस्ती्वात िाही. सदर जागा 
ही मोकळी असूि ती सोसायाटी ला प्रदाि करण्यात 
आली आहे. मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ 
मध्ये सदरील भूखडं हा निवासी क्षेत्रात होता. हा 
भूखडं सोसायटीचा आहे. इंिि स्थािकाचे आरक्षण  
(RPU 2.1) हे सदर भुंखडावरूि वगळण्यात आले 
आहे.

61 MMW61 000406 Chembur 622 pt. ES 21

1) Objection to the Fuel Station reservation 

as the plot is allotted to  Gurudarshan CHS 

Ltd by Collector ( Mumbai Suburban) as 

society wont be able to build residential 

building due to this reservation. 

No Fuel Pump was existing on site. It is a 

Government land which  is opened and allotted 

to the society. In SRDP 91 land is situated in R 

Zone . Plot is of Society. Petrol Pump(Fuel 

Station - RPU 2.1) is deleted.

_ _
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62 MMW62
000684, 

'001485
चेंबुर 344/1(pt), 

344
ES 16

सदर भूखडंास कुिलाही दसूरा कुिलाही पोहोच 
रस्ता िसल्यामुळे मिोरंजि मैदािाचे आरक्षण 
सदर भूखडंाच्या मागील बाजूस स्थांिातरीत 
करावे ्यामुळे लोकांिा हा भूखडं ववकशसत 
झाल्यावर ववकास रस््यापयतं व्यवश्स्थत रस्ता 
शमळेल. संदशभशत भूखडंाला फक्त 36.60 मी चा 
ववकास रस्ता असूि ्या ददिलेा मिोरंजि 
मैदािाचे आरक्षण माझ्या भूखडंाच्या कडलेा  
आहे आणण ्यवावर अनतक्रमण झाले आहे.

सदरच्या जागेवर मिोरंजि मैदािाचे िामनिदेिि 
िाही. मिोरंजि मैदािाच्या  िामनिदेििास (DOS 

2.6) बदलूि उद्याि / बगीच्या ( ROS 1.5) असे 
आरक्षण करण्यात येऊि ्यास रेल्व ेरुळा च्या 
समांतर दाखववण्यात आले आणण ्यास कडलेा 
असलेल्या  उद्याि / बगीच्या ( ROS 1.5) च्या 
आरक्षणात शमळवण्यात आले.

62 MMW62
000684, 

'001485
Chembur

344/1(pt), 

344
ES 16

Requested to relocate the RG on the 

backside of our plot as plot has no other 

way of access and  due to relocation of RG 

people can get proper access to DP Road 

after redevelopment.

The plot under reference has only single 

access of 36.60 mt wide DP road which 

faces RG of my plot and their is 

encroachment on the plot.

As there is no designation of Recreation 

Ground on site. Designation of Recreation 

Ground ( DOS 2.6) is   reorganised to ROS 1.5 

( Reservation of Garden /Park ) parallel to  

railway track and  it is connected  with 

reservation of ROS 1.5 on adjoining plot. 

63 MMW63
000834,

'001413
चेंबुर

1841 & 

1842

505

ES 17

सादर केलेल्या दोि हरकतीपैकी एक हरकत 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आली.
 सदर भुखडंावरील िामनिदेिीत उद्दाि / बगीचा 
(DOS 1.5) आरक्षण वगळण्यात यावे.

मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ मध्ये सदर 
जागेवर आरक्षण आहे परंत ूसदर जागा 
अद्यापपयतं महािगरपाशलकेस हस्तांतररत झालेला 
िाही.
 सदर दिकाणचे िामनिदेिीत उद्दाि / बगीचा 
(DOS 1.5)  वगळूि क्रक्रडागणाचे (ROS 1.5) 

आरक्षण दिशववण्यात आले आहे.

63 MMW63
000834,

'001413

Chembur

Wadhavli

1841 & 

1842

505

ES 17

Out of two objections one is accepted.

1) Suggestion to delete the Designation  of 

Garden / Park  from the said plot.

It was reservation in SRDP 91 but it is still not 

handed over to MCGM.  Designation of 

Garden/Park (DOS 1.5) is changed to 

Reservation of Garden/Park (ROS 1.5)  

_ _
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64 MMW64 000898 चेंबुर 1717/2 ES 17

 मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ मध्ये 
सदर भुखडंावार कोणतेही आरक्षण िसल्यािे 
सदर भुखडंावरील उद्दाि / बगीचा (ROS 1.5) 

आरक्षण वगळण्यात यावे.

अजशदारािे सादर केलेल्या मंजूर अशभन्यांसािुसार 
सादर केलेल्या उद्दाि / बगीचा (ROS 1.5) 

आरक्षण दिशववलेल्या दिकाणी अशभन्यांसातील 
मिोरंजि मैदाि आहे. ्यामुळे सदर जागेवरील  
उद्दाि / बगीचा (ROS 1.5) आरक्षण वगळूि 
अशभन्यांसातील मिोरंजि मैदाि (Layout RG) 

असा िब्द दिशववण्यात आले आहे.

64 MMW64 000898 Chembur 1717/2 ES 17

Objection to reservation of Garden/ Park  

ROS 1.5 on the said plot  as should not 

present in SRDP 91 

The applicant has submitted a copy of layout 

plan showing a land where reservation is 

placed as ROS 1.5 ( Garden / Park) which  is 

layout RG.   As such the same is shown as 

layout RG on DP sheet as text and 

Reservation of Garden /Park (ROS 1.5) is 

deleted.  

_ _
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65 MMW65
000924,

'001212
वाढवली 325 ES 13

ि. भ.ू कं्र. 325 हा पुणशपणे क्रीडांगणाकररता आरक्षक्षत 
असल्यािे तसेच सदर भूखडं मुंबई ववकास प्रादेशिक 
प्राधिकरण यांिी ववदतू सबस्टेिि कररता संपाददत 
केला असल्यािे ि. भ ूकं्र. 325 हा महािगपाशलकेच्या 
रस््यापासूि वंधचत आहे.संपूणश ि. भ ूकं्र. 325 हा 
प्रारूप ववकास आराखड्यात अिंत:  क्रीडांगण व 
आपत्ती व्यवस्थापि सुवविा (RO3.1)  असल्यािे 
तसेच क्षेत्रफळाची कमतरता , क्रकरकोळ मोकळी जागा 
व क्रीडांगिास पोहच रस्ता हुया बाबींमुळे भूखडंाच्या 
ववकासाचे नियोजि िक्य िाही. या पररसरात 
एचपीसीएल, बीपीसीएल या असल्यािे 
महािगरपाशलका प्रभाग कायाशलयाच्या गरजेिुसार ि. 

भ.ू कं्र. 325 हा पुणशपणे आपत्ती व्यवस्थापि सुवविा 
(RO3.1) याकररता आरक्षक्षत करण्यात यावा.

ि. भ.ू कं्र. 325 वरील क्रक्रडागणाच े ( ROS 1.4) आरक्षण 
वगळूि आपत्ती व्यवस्थापि सुवविा (RO3.1)आरक्षणाच े
क्षेत्रफळ वाढववण्यात आले आहे.

 ि. भ.ू कं्र. 325 वरील क्रक्रडागणाच े ( ROS 1.4)  कमी 
झालेले आरक्षण पोहोच रस्ता िेवूि ि.भ.ूकं्र. 326 या 
भुखडंावर तेवढ्याच क्षेत्रफळाचे  दिशववण्यात आले आहे.

65 MMW65
000924,

'001212
Wadhavali 325 ES 13

CTS no 325 is landlocked property due to front 

side bearing CTS no. 324 is entirely reserved 

for the Playground (PG) and this plot is acquired 

by MMRDA for the use of electric substation. 

Objection to the en-marking of CTS No. 325 

partly for Draft DP 2034 reservation of PG and 

partly reservation of Disaster Management 

Facilities RO3.1  as planning not  feasible due 

to area constraints, Marginal Open Space  and 

approach road to the Playground.  

Suggestion  to show entire CTS No. 325 en-

marked for disaster management facilities 

reservation as in this area companies like 

HPCL, BPCL ,per MCGM Ward office 

requirements.

Area of reservation of  Disaster Management 

Facilities ( RO3.1) is increased by deleting 

reservation of Playground ( ROS 1.4) and included 

the same in Disaster Management Facilities ( 

RO3.1)  on CTS no. 325. 

Reservation of Playground ( ROS 1.4)  which is 

deleted, area of Playground (ROS 1.4) is adjusted 

on adjoining land  CTS no. 326 with equivalent 

area with proper access.   

_ _
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66 MMW66 001394 बोलाश
472, 473, 

474, 470, 

454 & 471

ES 17

सदर भूखडंावरील महािगरपाशलका गहृनिमाशण 
याचे आरक्षण रद्द करूि खेळाचे मैदािाचे 
आरक्षण दिशववण्यात यावे

सदर  जागा ही मोकळी असूि सध्यश्स्थतीत ह्या 
जागेचा उपयोग खेळाचे मैदाि म्हणूि होतो.  
प्लॉटवर पुिवशसि आणण पुिस्थाशपिा (आर 2.1)  हे 
आरक्षण वगळूि क्रीडांगण (ROS 1.4) याचे 
आरक्षण दिशववण्यात आले आहे.

66 MMW66 001394 Borla

472, 473, 

474, 470, 

454 & 471

ES 17

Suggestion to show  the reservation  

playground on the said plot and delete the 

reservation of Municipal Housing. 

The land is open and  being used as 

playground hence reservation of Playground 

(ROS 1.4) is shown by deleting reservation of 

Rehabilitation and Resettlement ( RR 2.1)  on 

the said plot. 

67 MMW67

001282

'001315

'001567

बोलाश 666 ES 17




सदर भूखडंावर सुमारे 150 वषाशपासूि गोिाला 
अश्स्त्वात आहेत तसेच सादर जागेवर  आजारी 
व थकलेल्या गायी व इतर प्राणी यांची काळजी 
घेतली जात असल्यािे सदर भूखडंावरील 
रुग्णालयाचे (RH 1.2)आरक्षण वगळण्यात यावे.

अजशदारािे ददलेल्या मदहतीिुसार  संपूणश भूखडं  
गोिाळा म्हणूि वापर असूि येथे  250 हूि अधिक 
जिावरे/ गुरे (गायी)  आहेत.  सदर मादहती  
कमशचार् यािे  जागेवर पाहूि  खात्री केली आहे 
म्हणूि सदर जागेवरील रुग्णालयाचे आरक्षण 
वगळूि ्या भूखडंावर 75% उद्याि / बगीचा (ROS 

1.5) आणण उवशरीत जागेवर  ववद्यमाि इमारती 
असल्यािे रुग्णालयाचे आरक्षण वगळूि (RH 1.2) 

याला निवासी क्षेत्रात समाववष्ट्ट करण्यात आले  
आहे.

67 MMW67

001282

'001315

'001567

Borla 666 ES 17

Objection to the reservation of  Hospital (RH 

1.2) as  the Goushala on the said plot of 

land is in existence since more than 150 

years, looking after ailing Cows and tying 

Cows their in and stray animals. 

The applicant has informed that the entire land 

is being used as a Goshala and there are more 

than 250 cattles.  The same is verified on site 

by the staff and hence  on about 75% of the 

land is reserved for Garden / Park (ROS 1.5) 

and remaining portion where buildings are 

existing the same is placed in R Zone by 

deleting the reservation of RH 1.2 hospital.

_ _
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68 MMW68

001373

002088

2790

002095

चेंबुर

663, 663/1, 

663/3, 

663/12, 

663/16, 

663/17 & 

663/19

ES 21

चकुीिे दिशववलेले िामनिदेशित मिोरंजि मैदाि 
(DOS 2.6) वगळण्यात यावे. तसेच सदरचे 
िामनिदेशित मिोरंजि मैदाि हे अशभियसातील 
मिोरंजि मैदाि दिशववण्यात यावे.

अिी मादहती देण्यात आली की सदरचे मैदाि हे 
अशभन्यासातील मिोरंजि मैदािास मंजूर पुिरशधचत 
ववकास आराखडा १९९१ मध्ये िामनिदेशित 
मिोरंजि मैदाि दिशववण्यात आले होत.े सदरचे  
िामनिदेशित मिोरंजि मैदाि  ( DOS 2.6).  

वगळूि अशभन्यासातील मिोरंजि मैदाि ( Layout 

RG) असे िब्द दिशववण्यात आले आहे.

68 MMW68

001373

002088

2790

002095

Chembur

663, 663/1, 

663/3, 

663/12, 

663/16, 

663/17 & 

663/19

ES 21

Suggestion to  remove wrongly shown 

designated RG (DOS 2.6) . Request to 

show Designated RG as per approved 

Layout. 

It is informed that it is a layout RG which is 

shown designated RG in SRDP 1991.  The 

'layout RG' text is  shown by deleting 

Designation of Recreation Ground ( DOS 2.6). 

69 MMW69

002002

001538

001732

001999

2953 

2964 


चेंबुर
518(pt), 

533, 534, 

538(pt)

ES 21

सादर केलेल्या दोि हरकतीपैकी एक हरकत 
श्स्वकारण्यातकरण्यात आली
1) महािगरपाशलका प्राथशमक िाळेचे  (RE 1.1) 

आरक्षण रद्द करण्यात यावे

महािगरपाशलका प्राथशमक िाळेच्या   (RE 1.1) 

आरक्षणाचा  ि.भू. कं्र. 518(भाग) जो ि.भू. कं्र.   ५३३ 
ला लागूि आहे ्या वरील  काही भाग वगळूि 
आकार  दरुुस्त करण्यात आला आहे.

  ि.भू. कं्र. 518(भाग) (सदरील भागावर)  मंजूर 
पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ मध्ये कोणतेही  
आरक्षण िव्हते

69 MMW69

002002

001538

001732

001999

2953 

2964 


Chembur

518(pt), 

533, 534, 

538(pt)

ES 21

Out of two objections one is accepted 

Suggestion to delete  & cancel the proposed 

reservation of

1) Municipal school (RE 1.1) 

from the said plot. 

The shape of the reservation of RE 1.1 is 

corrected by deleting small portion of CTS 

518(pt) which is adjoining to CTS 533.  There 

is no reservation in SRDP 91 on CTS 

no.518(pt) on the said portion.

_ _
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70 MMW70
001992

'001657
आणणक

228 A/1 (pt), 

228A/1, 228 

A/2 (pt) & 2 

(pt)

ES 08

प्रस्ताववत उद्दयाि / बाग आरक्षण, रक अनंतम 
स्थािक आणण िा ववकास क्षेत्र ह्याच ेनिवासी 
क्षेत्रात बदलण्यात यावे

 मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा १९९१ प्रमाणे 
सदर भूखडं िा ववकास क्षेत्रात  दिशववण्यात आला 
आहे.आता सदरचे िा ववकास क्षेत्र बदलूि वविषे 
ववकास क्षेत्र  - 2 असे दिशववण्यात आले आहे. उच्च 
वीद्यूत प्रवाह वादहिीच्या खालील जागेवर हररत 
पट्टा दिशववण्यात आला आहे.

70 MMW70
001992

'001657
Anik 

228 A/1 (pt), 

228A/1, 228 

A/2 (pt) & 2 

(pt)

ES 08

To convert proposed

1)  ROS 1.5 i.e Garden/park reservations,

2) Truck Terminus (RT 1.1) 

3) NDZ 

 in Residential zone

No Development Zone is pulled back as per 

SRDP 91. However the same is changed and 

shown as SDZ- II. 

Green Belt kept below High Tension Lines. 

71 MMW71 001839 चेंबुर 28, 28/1 to 

18
ES 21

िामनिदेशित धचत्रपटगहृाचा  (DSA 3.2) काही 
भाग मालकीचा/ ताब्यात िसल्यािे दरुुस्त करूि 
दिशववण्यात यावा.

िामनिदेशित धचत्रपटगहृाचा  (DSA 3.2) आकार 
जागेवर अश्स्त्वात असल्याप्रमाणे दिशववण्यात 
आला आहे व उवशररत जागेवर झोपडपट्टी / 

वाणणज्य दकुािे असल्यािे िामनिदेशित धचत्रपटगहृ 
 (DSA 3.2) वगळण्यात आले आहे व ्याजागेवर 
समाि क्षेत्रफळाच ेपुिशवसि व पुिशस्थापिाचे (RR 

2.1.) आरक्षण दिशववण्यात आले आहे. .

71 MMW71 001839 Chembur
28, 28/1 to 

18
ES 21

Suggestion to correct the shape of 

designation  of Cinema Theatre (DSA 3.2) 

as part portion of Designation not in 

possession / ownership.  

The shape of the designation Cinema Theatre 

( DSA 3.2)  is shown as existing on the site 

and remaining portion of designation Cinema 

Theatre (DSA 3.2)  is deleted which is 

occupied by the slum / commercial structures 

and hence that equivalent area is changed to 

is RR 2.1.

_ _
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72 MMW72 001897 चेंबुर 1760 ES 17

िामनिदेशित ईंिि स्थािक   ( DPU 2.1) काही 
भाग  वगळण्यात यावा व रदहवासी इमारतीच्या 
मंजूर िकािािुसार इमारतीस पोहोच रस्ता 
दाखववण्यात यावा.

मंजूर अशभन्यासािुसार रदहवासी इमारत बांिण्यात 
आली आहे. 6.00 मी रंूदीचा रस्ता जागेवर आहे 
परंत ूसदर रस्ता ववकास नियोजि िकािावर 
ददसूि येत िाही म्हणूि िामनिदेशित  ईंिि 
स्थािकाचा ( DPU 2.1) काही भाग  वगळण्यात 
आला आहे व िामनिदेशित िासकीय कमशचारी 
वसाहतीच्या लगत असलेला 6.00 मी रंूदीचा रस्ता 
दिशववण्यात आला आहे. 

िा मंजुरीची सूचिा  कं्र. (CE/6399/BPES/AM 

ददिांक 23.10.2009 . 

आरंभ प्रमाणपत्र कं्र- CE/6399/BPES/AM ददिांक  
25.1.2010)

72 MMW72 001897 chembur 1760 ES 17

Objection to the part portion of designation 

of Petrol Pump ( DPU 2.1) and show the 

access as per to the residential building as 

per sanctioned plan.  


Residential Building constructed on site as per 

approved layout. The 6.00 m access not seen 

on DP sheet but it is existing on site as per 

approved layout abutting to designation  of 

Govt. staff quarters (DR 1.3) hence 6.00 m 

access is shown by deleting equivalent area of 

designated fuel station (DPU 2.1).  

(IOD no. CE/6399/BPES/AM dated 23.10.2009 

. CC- CE/6399/BPES/AM dated 25.1.2010) 

_ _
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73 MMW73 001106 वाढवली 165 pt. & 

165 (1)
ES 17

सदर जागेवर सद्यश्स्थतीत ईंिि भरणा कें द्र 
िाही तसेच सदर जागेवर ्यासंबंिी कोणतेही 
कायश चालत िसल्यािे इंिि स्थािक 
िामनिदेिि  ( DPU 2.1) वगळण्यात यावे.

इंडडयि ऑईल कॉपोरेिि कंपिीि ेसि 2014 

मध्ये सदर ईंिि स्थािक बंद करण्यात आला 
आहे. ववकास नियोजिाचे काम सुरु असतािा 
सदर जागेवर पेरोल संबंिीच्या सुवविेचे कायश 
केले जात िव्हत.े ्याबाबतची तपासणी सोबत 
जोडलेल्या इंडडयि ऑईल कॉपोरेिि कंपिीच्या 
रद्दबातल करणेच्या पत्रावरूि करता येत.े

 िामनिदेशित ईंिि स्थािक 2400 चौ. मी. 
जागेवर प्रताववत आहे परंत ूसद्दश्स्थनतत 
जागेवर तसेच इंडडयि ऑईल कॉपोरेिि 
कंपिीसोबतच्या करारपत्रािुसार व  रद्दबातल 
करणेच्या पत्रािुसार ईंिि स्थािक 486.25 चौ. 
मी जागेवर होता. 
करारपत्र आपल्या मादहतीकररता सोबत जोडले 
आहे.

मजूर पुिशरधचत ववकास आराखडा 1991 िुसार 9.15 

मी रंूद ववकास रस्ता दिशववण्यात आला आहे.

सदर भूखडंाच्या पश्चचम बाजूस इंिि स्थािक 
अस्ती्वात िाही आहे ्यामुळे  सदर भूखडंावरील  
िामनिदेिीत ईंिि स्थािक ( DPU 2.1) वगळण्यात 
आले असूि   9.15 मी रंूद ववकास रस््याच्या 
पूवेकडील ्याच ि. भू. कं्र. च्या  जागेवर ईंिि 
स्थािक आरक्षण (RPU 2.1)  दिशववण्यात आले 
आहे.

_ _
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73 MMW73 001106 Wadhavali
165 pt. & 

165 (1)
ES 17

Suggestion to delete the designation of Fuel 

station DPU 2.1 as on site there is no fuel 

station or any of its machinery working at 

the said site. 

The fuel station has been closed by The 

Indian Oil in 2014 and as such is not a 

Functional Amenity at the time of DP the 

same can be verified from the termination 

letter of Indian Oil Corporation (dated 

13.2014) 

The Designation of fuel station has been 

proposed on 2400 Sq. meters land, where 

as in existence the actual area as per the 

agreement with Indian Oil and their 

termination letter was only of 486.25 Sq. 

meters. the agreement is attached as (Encl-

6) for your ready reference

The DP Road of 9.15 m is shown as per SRDP 

91.

The reservation of fuel station (RPU 2.1) is 

shown  on east of 9.15 m. DP Road  on the 

same CTS by deleting designated  Fuel 

Station (DPU 2.1) on the west of 9.15 m. DP 

road as, there is not existing fuel station on 

west side portion of plot. 

74 MMW74 000066 चेंबुर 336(pt.) ES16

सदर मैदाि अशभन्यासातील15% मोकळे मैदाि 
आहे ्यामुळे िामनिदेशित क्रक्रडांगणाच्या ऐवजी 
िामनििेशित मिोरंजि मैदाि असे दि7ववण्यात 
यावे

सदरचे मैदाि हे अशभन्यासातील मिोरंजि मैदाि 
मंजूर पुिरशधचत ववकास आराखडा 1991 मध्ये 
िामनिदेशित मिोरंजि मैदाि दिशववण्यात आले 
होत.े सदरचे  िामनिदेशित मिोरंजि मैदाि  ( 

DOS 2.6).  वगळूि अशभन्यासातील मिोरंजि 
मैदाि ( Layout RG) असे िब्द दिशववण्यात आले 
आहे.

74 MMW74 000066 Chembur 336(pt.) ES16

Suggestion to convert Designated 

Playground ( DOS 1.4) to Designated RG ( 

DOS 2.6) as the said open space is 15 % 

Layout Open Space in sanctioned layout  of 

the society.

It is a layout RG which is shown designated 

PG in SRDP 1991.  The 'layout RG' text is  

shown by deleting Designation of Playground  

( DOS 1.4). 

_ _
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75 MMW75 000190 चेंबुर 823 B ES 21

भववष्ट्यातील गरज लक्षात घेता सादर जागा दह 
पोशलस सुवविा ह्या आरक्षणाकररता दाखववण्यात 
यावा . 

पोशलस आयुक्तांच्या मागणीिुसार व पररसरातील 
आवचयकतेचा ववचार करूि िामनिदेशित पेस्तम 
सागर पोलीस चौकीच्या लगत असणारे उद्याि / 

बगीचा ( ROS 1.5 ) याचे आरक्षण ३० % पयतं 
वगळण्यात येऊि ्यास पोशलस सुवविा( RPU 3.4) 

असे आरक्षण दाखववण्यात आले आहे.

75 MMW75 000190 Chembur 823 B ES 21

1) Reservation on Lands to  be retained and 

in addition , considering the future 

requirement, reserve the land for police 

facilities 

1) The 30 %  reservation of Garden / Park ( 

ROS 1.4) is deleted and changed to 

Reservation of Police Facilities(RPU 3.4)  

adjoining to Pestom Sagar Police Chowky as 

per requirment of Police Commissioner and 

considering need of locality.  

76 MMW76 736 Anik 186/1-205 ES 09

 सदर भूखडंाच्या 45 % जागेवर DOS 2.5 (क्रक्रडा 
संकुल) असे िामनिदेिि दिशववले आहे जे 
ववकास नियंत्रण नियमावली मध्ये आवचयक 
असलेल्या २५% पेक्षा जास्त आहे.

िामनिदेििाचे आरक्षण करावे आणण ्यास (ROS 

2.5 ) क्रींडा संकुल असे आरक्षण दिशववण्यात यावे.

76 MMW76 736 Anik 186/1-205 ES 09

Objection to designating 45% of the plot as 

DOS 2.5 which represents more than 25% 

than required DCR 

Designation converted to Reservation and 

shown ias ROS 2.5 Sport Complex.

_ _
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77 MMW77

SME3

001042 चेंबुर 411B ES 17

फेरबदलािुसार ि. भू. क्र. 411B मिोरंजि 
मैदािापासूि पयशटि ववकास क्षेत्रात रूपांतररत 
करण्यात आले असल्यािे सदर भूखडंावर 
िामनिदेशित मंडळ / व्यायामिाळा अधिकचे   + 

DOS 2.1 प्रारूप ववकास आराखडामध्ये 
दिशववण्यात यावे.

िगर ववकास ववभागाच्या फेरबदल कं्र TPB-

A302/CR 11/81/CR 117/02 /UD 11 dated 

18.1.2003, िुसार ि. भू. क्र. 411B मिोरंजि 
मैदािापासूि पयशटि ववकास क्षेत्रात रूपांतररत 
करण्यात आले आहे, ्यामुळे 'TDA' (पयशटि ववकास 
क्षेत्र ) असे िब्द दिशववण्यात आले आहेत्त. 

सध्या जागेवर मंडळ / व्यायामिाळा असल्यािे 
सदर भूखडंावर मंडळ / व्यायामिाळा (DOS 2.1) 

दिशववण्यात आले आहे.

77 MMW77

SME3

001042 Chembur 411B ES 17

As per modification the  plot bearing CTS 

411B converted to TDZ from RG hence + 

DOS 2.1   shall be reflected in RDDP 2034. 

As per UD  modification u.no. TPB-A302/CR 

11/81/CR 117/02 /UD 11 dated 18.1.2003, the  

plot bearing CTS 411B converted to TDZ from 

RG hence text is added 'TDA' ( Tourisum 

Development Area) by deleting designated 

Recreation Ground (DOS 2.6) since club is 

existing on site, the same is also shown as   

Club / Gymkhana (DOS 2.1).                    

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

_ _
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78 MMW78 SME12 मारवली 99 pt ES 13

जागेवर अश्स्त्वात असलेल्या णिस्ती 
दफिभूमीस  िामनिदेशित णिस्ती दफिभूमी  
दिशववण्यात यावे.

जागेवर अश्स्त्वात असलेल्या णिस्ती दफिभूमीस  
िामनिदेशित णिस्ती दफिभूमी  दिशववण्यात आले 
आहे.

78 MMW78 SME12 Maravali 99 pt ES 13

Christian Cemetery existing on site hence 

shall be shown as Designation of Christian 

Cemetery.

Christian Cemetery existing on site hence shall 

be shown on DP sheet.               

79 MMW79 PC 1 Borla 126B ES 17
'सदर भूखडंावर प्राथशमक/ माध्यशमक िाळेचे (RE 

1.2) आरक्षण दिशववण्यात यावे.

सदर भूखडंावर प्राथशमक / माध्यशमक िाळा 
(DE1.2) अश्स्त्वात असल्याकारणािे ,प्राथशमक / 

माध्यशमक िाळाचे  (DE1.2)  आरक्षण दिशववण्यात 
आले आहे.

79 MMW79 PC 1 Borla 126B ES 17
To show DE1.2 (Primary and Secondary 

school) on said plot

As Primary/ Secondary School exists on site, 

Primary/ Secondary School(DE1.2)is shown on 

said plot

80 MMW80 PC 2 बोलाश 138, 139 pt ES 17
'सदर भूखडंावर प्राथशमक/ माध्यशमक िाळेचे (RE 

1.2) आरक्षण दिशववण्यात यावे.

सदर भूखडंावर प्राथशमक / माध्यशमक िाळा 
(DE1.2) अश्स्त्वात असल्याकारणािे ,प्राथशमक / 

माध्यशमक िाळाचे  (DE1.2)  आरक्षण दिशववण्यात 
आले आहे.

80 MMW80 PC 2 Borla 138, 139 pt ES 17
To show DE1.2 (Primary and Secondary 

school) on said plot

As Primary/ Secondary School exists on site, 

Primary/ Secondary School(DE1.2)is shown on 

said plot

_ _
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81 MMW81 PC 3 बोलाश
117 pt, 

135pt , 136 

pt

ES 17
'सदर भूखडंावर प्राथशमक/ माध्यशमक िाळेचे (RE 

1.2) आरक्षण दिशववण्यात यावे.

सदर भूखडंावर प्राथशमक / माध्यशमक िाळा 
(DE1.2) अश्स्त्वात असल्याकारणािे ,प्राथशमक / 

माध्यशमक िाळाचे  (DE1.2)  आरक्षण दिशववण्यात 
आले आहे.

81 MMW81 PC 3 Borla

117 pt, 

135pt , 136 

pt

ES 17
To show DE1.2 (Primary and Secondary 

school) on said plot

As Primary/ Secondary School exists on site, 

Primary/ Secondary School(DE1.2)is shown on 

said plot

82 MMW82 PC 4 बोलाश 610 pt ES 17
'सदर भूखडंावर प्राथशमक/ माध्यशमक िाळेचे (RE 

1.2) आरक्षण दिशववण्यात यावे.

सदर भूखडंावर प्राथशमक / माध्यशमक िाळा 
(DE1.2) अश्स्त्वात असल्याकारणािे ,प्राथशमक / 

माध्यशमक िाळाचे  (DE1.2)  आरक्षण दिशववण्यात 
आले आहे.

82 MMW82 PC 4 Borla 610 pt ES 17
To show DE1.2 (Primary and Secondary 

school) on said plot

As Primary/ Secondary School exists on site, 

Primary/ Secondary School(DE1.2)is shown on 

said plot
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83 MMW83 PC 5 चेंबुर 121 pt ES 21
'सदर भूखडंावर प्राथशमक/ माध्यशमक िाळेचे (RE 

1.2) आरक्षण दिशववण्यात यावे.

सदर भूखडंावर प्राथशमक / माध्यशमक िाळा 
(DE1.2) अश्स्त्वात असल्याकारणािे ,प्राथशमक / 

माध्यशमक िाळाचे  (DE1.2)  आरक्षण दिशववण्यात 
आले आहे.

83 MMW83 PC 5 Chembur 121 pt ES 21
To show DE1.2 (Primary and Secondary 

school) on said plot

As Primary/ Secondary School exists on site, 

Primary/ Secondary School(DE1.2)is shown on 

said plot

84 MMW84 PC 6 चेंबुर 370 ES 17
'सदर भूखडंावर प्राथशमक/ माध्यशमक िाळेचे (RE 

1.2) आरक्षण दिशववण्यात यावे.

सदर भूखडंावर प्राथशमक / माध्यशमक िाळा 
(DE1.2) अश्स्त्वात असल्याकारणािे ,प्राथशमक / 

माध्यशमक िाळाचे  (DE1.2)  आरक्षण दिशववण्यात 
आले आहे.

84 MMW84 PC 6 Chembur 370 ES 17
To show DE1.2 (Primary and Secondary 

school) on said plot

As Primary/ Secondary School exists on site, 

Primary/ Secondary School(DE1.2)is shown on 

said plot

85 MMW85

PC 7

चेंबुर 785 ES 21
'सदर भूखडंावर प्राथशमक/ माध्यशमक िाळेचे (RE 

1.2) आरक्षण दिशववण्यात यावे.

सदर भूखडंावर प्राथशमक / माध्यशमक िाळा 
(DE1.2) अश्स्त्वात असल्याकारणािे ,प्राथशमक / 

माध्यशमक िाळाचे  (DE1.2)  आरक्षण दिशववण्यात 
आले आहे.

85 MMW85

PC 7

Chembur 785 ES 21
To show DE1.2 (Primary and Secondary 

school) on said plot

As Primary/ Secondary School exists on site, 

Primary/ Secondary School(DE1.2)is shown on 

said plot
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86 MMW86

PC 8

002255 चेंबुर 725 , 726 ES 21
सदर भूखडंावर प्राथशमक/ माध्यशमक िाळेचे (RE 

1.2) आरक्षण दिशववण्यात यावे.

सदर भूखडंावर प्राथशमक / माध्यशमक िाळा 
(DE1.2) अश्स्त्वात असल्याकारणािे ,प्राथशमक / 

माध्यशमक िाळाचे  (DE1.2)  आरक्षण दिशववण्यात 
आले आहे.

86 MMW86

PC 8 

002255 Chembur 725 , 726 ES 21
To show DE1.2 (Primary and Secondary 

school) on said plot

As Primary/ Secondary School exists on site, 

Primary/ Secondary School(DE1.2)is shown on 

said plot

87 MMW87 PC 9 वाढवली 99 pt. ES 13
सदर भूखडंावर स्मिािभूमीचे  (DSA 4.8)  

आरक्षण दिशववण्यात यावे.
सदर भूखडंावर स्मिािभूमी अश्स्त्वात 
असल्याकारणािे , स्मिािभूमीचे  (DSA 4.8)  

आरक्षण दिशववण्यात आले आहे.

87 MMW87 PC 9 Wadhavali 99 pt. ES 13 To show DSA 4.8 (Cemetery) on said plot
As cemetery exists on site, DSA 4.8 

(Cemetery)is shown on said plot

88 MMW88 PC 10 चेंबुर 360 C (pt.) ES 17

प्रा.वव.आ. 2034 मध्ये ऊदयाि/ बगीचा (DOS 1.5 

) च्या ऐवजी वाहतूक बेट  (TI)  

 असे िामनिदेिि  दिाशववणे.

प्रा.वव.आ. 2034 मध्ये ऊदयाि/ बगीचा (DOS 1.5 ) 

ऐवजी वाहतूक बेट हे रस््याचा भाग असल्यािे (TI) 

असे वेगळया िब्दात दिशववण्यात आले आहे.

88 MMW88 PC 10 Chembur 360 C (pt.) ES 17
To show designation of Traffic Island (TI) 

instead of showing DOS1.5 (Gardrn/ Park)

Designation of  DOS1.5 (Garden/Park) is 

changed to Designation of Traffic Island (TI) 

on the plot under reference. 

89 MMW89 PC 11 बोल ग 666 ES 17

प्रा.वव.आ. 2034 मध्ये ऊदयाि/ बगीचा (DOS 1.5 

) च्या ऐवजी वाहतूक बेट  (TI)  

 असे िामनिदेिि  दिाशववणे.

प्रा.वव.आ. 2034 मध्ये ऊदयाि/ बगीचा (DOS 1.5 ) 

ऐवजी वाहतूक बेट हे रस््याचा भाग असल्यािे (TI) 

असे वेगळया िब्दात दिशववण्यात आले आहे.

89 MMW89 PC 11 Borla 666 ES 17
To show designation of Traffic Island (TI) 

instead of showing DOS1.5 (Gardrn/ Park)

Designation of  DOS1.5 (Garden/Park) is 

changed to Designation of Traffic Island (TI) 

on the plot under reference. 
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90 MMW90 PC 12 क्रकरोल 46 B ES 21

प्रा.वव.आ. 2034 मध्ये ऊदयाि/ बगीचा (DOS 1.5 

) च्या ऐवजी वाहतूक बेट  (TI)  

 असे िामनिदेिि  दिाशववणे.

प्रा.वव.आ. 2034 मध्ये ऊदयाि/ बगीचा (DOS 1.5 ) 

ऐवजी वाहतूक बेट हे रस््याचा भाग असल्यािे (TI) 

असे वेगळया िब्दात दिशववण्यात आले आहे.

90 MMW90 PC 12 kirol 46 B ES 21
To show designation of Traffic Island (TI) 

instead of showing DOS1.5 (Garden/ Park)

Designation of  DOS1.5 (Garden/Park) is 

changed to Designation of Traffic Island (TI) 

on the plot under reference. 

निरंक Nil

नवीन सूची
New Legends

_ _
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91 MMW91 PC 13 चेंबूर 1195 ES 17
ररषभदेव जैि मंददर (२४)   ची मंजूर वारसाजति 
वास्त ूधचन्हांक्रकत करण्याची सूचिा.

ररषभदेव जैन मांददर हे मंजूर वारसाजति वास्तुंच्या 
सूचीमध्ये सूचीबदि ्असल्यािे पुिरशधचत प्रारुप 
ववकास आराखडा 2034 मध्ये 'Temple' म्हणूि 
धचन्हांक्रकत करण्यात आले.

91 MMW91 PC 13 Chembur 1195 ES 17
Earmarking of sanctioned religious heritage 

structure Rishabhdev Jain Temple (24)

 Rishabhdev Jain Temple  being in heritage list is 

shown as 'Temple' on RDDP 2034.

92 MMW92 PC 14 चेंबूर 1496 ES 17
संत अथंोिी चचश (५९)   ची मंजूर वारसाजति 
वास्त ूधचन्हांक्रकत करण्याची सूचिा.

सांत अांथोनी चचग हे मंजूर वारसाजति वास्तुंच्या 
सूचीमध्ये सूचीबदि ्असल्यािे पुिरशधचत प्रारुप 
ववकास आराखडा 2034 मध्ये 'Church' म्हणूि 
धचन्हांक्रकत करण्यात आले.

92 MMW92 PC 14 Chembur 1496 ES 17
Earmarking of sanctioned religious heritage 

structure St. Anthony's Church (59)

 St. Anthony's Church being in heritage list is 

shown as 'Church' on RDDP 2034.

93 MMW93 PC 15 चेंबूर 917 ES 21
देऊळ वाडी (६०)   ची मंजूर वारसाजति वास्त ू
धचन्हांक्रकत करण्याची सूचिा.

देऊळ व डी  ही मंजूर वारसाजति वास्तुंच्या 
सूचीमध्ये सूचीबदि ्असल्यािे पुिरशधचत प्रारुप 
ववकास आराखडा 2034 मध्ये 'Temple' म्हणूि 
धचन्हांक्रकत करण्यात आले.

93 MMW93 PC 15 Chembur 917 ES 21
Earmarking of sanctioned religious heritage 

structure Deul wadi (60)

Deul wadi  being in heritage list is shown as 

'Temple' on RDDP 2034.

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

_ _
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94 MGEN1

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

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

94 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.

95 MGEN2
अशभन्यासातील मिोरंजि मैदिवर दिशववलेले 
िामनिदेिि/आरक्षण वगळण्याबाबत

ज्या जशमिी मंजूर अशभन्यासामिील मिोरंजि 
मैदाि म्हणूि दिशववलेल्या आहेत क्रकंवा खाजगी 
मालकीची उद्यािे म्हणूि दिशववलेल्या आहेत परंत ु
सदर जागा ROS/DOS कररता 
िामनिदेशित/आरक्षक्षत आहेत, अिा जागांचा 
समावेि सभावतालच्या पाट्ट्यांमद्िे करण्यात 
आलेला आहे ्यावर "अशभन्यासातील मिोरंजि 
मैदाि/खाजगी उद्याि" च ेधचन्ह िेवण्यात आलेले 
असूि िामनिदेिि/आरक्षण वगळण्यात आलेले आहे.

अशभन्यासातील मिोरंजि मैदाि / खाजगी उद्याि 
या बाबतची मादहती वेगळ्या पररशिष्ट्िामध्ये 
सूचीबध्द करण्यात आली आहे.

सवग ववभ ग तली एकसम न होण रे फेरबदल
Similar modification in entire Ward
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95 MGEN2
To delete the designations/reservation as 

ROS/DOS shown in layout RG

The land designated/reserved as ROS/DOS  

but are shown as Layout RG in approved 

layout or part of Garden in private possession, 

to be deleted by keeping label of "Layout 

RG/Pvt.G" on the said lands and the lands are 

included in surrounding zone.

The details of Layout RG/Private G are listed 

seperately as Annexure

96 MGEN3
िमाशथश दवाखािा च ेिामनिदेिि दवाखािे च े
िामनिदेिि म्हणूि बदलण्यात यावे

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

96 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.

97 MGEN4
रेल्व ेरुळांच्या सीमेपासूि 30 मी इतका सुिाररत 
रेल्व ेप्रनतबंिक पट्टा दिशवीिेबाबत

सवश प्रारूप ववकास आराखड्यांमध्ये रेल्वे रुळांच्या 
सीमेपासूि 30 मी इतका सुिाररत रेल्वे प्रनतबंिक 
पट्टा दिशववलेला आहे.

97 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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