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प्रस्तावना 

 शहराच्या नियोजि व ववकासाच्या प्रक्रियेमध्ये िागररक कश्याप्रकारे सामावले जातील हे 
ठरवण्यासाठी ववकास आराखडयामध्ये िागररकाांचा सहभाग हा अत्यांत महत्वाचा घटक आहे. 
िागररकाांिा आराखडा व त्यात समाववष्ट असलेल्या गोष्टटांबाबतच ेत्याांच ेआकलि व त्या अिुषांगाि े
त्याांच्या सूचिा करण्यास तसेच भाग घेण्यास महाराष्र प्रादेशशक व िगररचिा अधिनियम 1966 
मिील तरतुदटिुसार अिुमती आहे. त्याशशवाय, जबाबदारट निश्श्चत करण्यासाठीच े आणि 
पारदशशकपिासाठीच े अवजार म्हिूि देखील जितेचा सहभाग उपयुक्त ठरतो ज्यामध्ये 
महािगरपाशलकेस िागररकाांच्य मताची दखल घेिे भाग पडत.े तसेच िागररकाांच्या सहभागामळेु 
आराखडयाच ेव कायशपध्दतीच ेमुल्यमापिहट करता येत.े 

 मुांबई शहरवासीांयामिील ववववि स्तरातील िागररकाांच्या प्रनतनििीांिा सिीयररत्या सहभागी 
करुि घेऊि िागररकाांमिील आराखडयाववषयीची काळजी कमी करण्याचा प्रयत्ि या 
दस्तऐवजामार्श त नियोजि सशमतीिे केला आहे. या िकाशामुळे व या प्रक्रियेमुळे बाधित झालेल्या 
व्यक्तीांच्या योग्य अशा शांकाांच ेनिरसि करण्याचा प्रयत्ि देखील करण्यात आलेला आहे. नियोजि 
सशमतीिे पुिशरधचत प्रारुप ववकास आराखडा 2034 मध्ये िागररकाांिा सहभागी करुि घेतािा 
पारदशशकपिे आणि िोरिाशी सुसांगतररत्या काम करुि िागरटकाांिा सामावले आहे. 

 िागररकाांच्या सूचिा/हरकतीांिा सुिाविी देतािा वापरलेल्या कायशपध्दतीच्या िोरिाांचा 
तपशशल या दस्तऐवजाद्वारे िमूद केला आहे, अशाप्रकारे नियोजि सशमतीच े पररिाम हे या 
प्रक्रियेच्या माध्यमातूि साध्य झाले आहे. 

 सवश सूचिा व हरकतीांचा ववचार करुि त्यावर अहवाल सादर करण्याकररता, सांचालक, िगर 
रचिा, पुिे याांच्यातरे् नियोजि सशमतीवर 03 सदस्याांची नियुक्ती करण्यात आलट व नियोजि 
प्राधिकरिातरे् स्थायी सशमतीच्या 03 सदस्याांची नियुक्ती करण्यात आलट जी 15 ऑक्टोबर 2016 
पासूि अश्स्तत्वात आलट. 

 ववकास आराखडा सांघािे नियोजि सशमतीस कायाशच्या आवाक्याबाबत माहहती हदलट. आणि 
त्यािांतर सुिाविी प्रक्रिया सहजतेिे आयोश्जत करण्यासाठी, तपशीलवार सुलभ पध्दतीशीर प्रक्रियेचा 
अवलांब केला. 

 अशात-हेिे नियोजि सशमतीिे सामाईक िोरि जे पारदशशक नििशय प्रक्रियेच्या हदशिेे 
अिुदानित असावे याबाबतचा सामूहहक नििशय घेतला. तसेच या पाश्वशभूमीवर नियोजि सशमतीची  
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पटरनिष् टाची यादी – 

1. पटरनिष् ट – I :-  समिािणीचे िेळापत्रक 

2. पटरनिष् ट – II :-  लोपडपट्टी समधारणा करण् यासाठी पयाोयी षष् टीकोि 

 

जोडपत्राुंची यादी  – 

1. जोडपत्र – I :-  िैयनक्तक सूचिा / हरकतींिर सनितीच् या निर्फारसी 

 

तक त् याुंची यादी  – 

तक ता क्र. १ – प्राप् त सूचिा / हरकतींचे िगीकरण  

तक ता क्र. २ – िगीकरणािमसार िेळापत्रक  

तक ता क्र. ३ – समिािणीकरीता हजर असणा-याुंचा गोषिारा 

तक ता क्र. ४ – अनभन यासातील रस् ता िगळूि जनििीचे िाटप 

तक ता क्र. ५ – समधारीत िैसर्भगक क्षेत्र 

तक ता क्र. ६ – निभागिार नििेष निकास क्षेत्र -१ ि २ चे िाटप 

तक ता क्र. ७ – प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िधील िा निकास क्षेत्राच ेनिभाग निहाय िाटप 

तक ता क्र. ९ – नििेष निकास क्षेत्र  िधील प्रस् तानित िनिि आरक्षणे  
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२१ DP (डी.पी.) निकास आराखडा 

२२ EDDP (ई.डी.डी.पी.) पूिो प्रारुप निकास आराखडा 

२३ EODB (ई.ओ.डी.बी.)  कायोपध्दतीची समलभता  

२४ ESZ (ई.एस.लेड.) पयाोिरण-सुंिेदििील पट्टा 

२५ EWS (ई.डब् ल् यम.एस.) आर्भथबकदमष् टया दबूोल घटक 

२६ ELU (ई.एल.यम.) निद्यिाि भू िापर 

२७ FSI (एर्फ.एस.आय) चटईक्षेत्र निदेिाुंक 

२८ GOI (जी.ओ.आय.) भारत सरकार 

२९ GOM (जी.ओ.एि.) िहाराष् ट्र सरकार 

३० HT LINE (एच.टी. लाईि) उच् च तणाि रेषा 

३१ HTL (एच.टी.एल.) भरती रेषा 

३२ HPCL (एच.पी.सी.एल.) नहदमस् थबाि पेट्रोनलअि िहािुंडळ ियाो. 

३३ HDH (एच.डी.एच.) बेघराुंसाठी गृहनििाोण 

३४ IOD (आय.ओ.डी.) िा िुंजूरची सूचिा 

३५ IH (आय.एच.) सिािेिक गृहनििाोण 
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३६ LIC (एल.आय.सी.)            भारतीय जीिि नििा निगि 

३७ LIG (एल.आय.जी.) किी उत् पन ि गट 

३८ MCZMA (एि.सी.लेड.एि.ए.) िहाराष् ट्र सागरी िकिारा क्षेत्र व् यिस् थबापि प्रानधकरण 

३९ MHADA (एि.एच.ए.डी.ए.) िमुंबई गृहनििाोण ि क्षेत्रनिकास िुंडळ 

४० MIDC (एि.आय.डी.सी.) िहाराष् ट्र यद्योनगक निकास िहािुंडळ 

४१ M.R.&T.P.Act (एि.आर.अणॅ् ड टी.पी. अॅक ट) िहाराष् ट्र प्रादेनिक नियोजि ि िगररचिा अनधनियि 

४२ MLA (एि.एल.ए.) निधािसभा सदस् य 

४३ MP (एि.पी.) सुंसद सदस् य 

४४ MIG (एि.आय.जी.) िध् यि उत् पन ि गट 

४५ MoEFCC (एि.ओ.ई.एर्फ.सी.सी.) पयाोिरण ,िि आनण जलिायम  पटरितोि िुंत्रालय 

४६ MHCC (एि.एच.सी.सी.) िमुंबई िारसाजति सनिती 

४७ MMRDA (एि.एि.आर.डी.ए.) िमुंबई िहािगर प्रादेनिक निकास प्रानधकरण 

४८ MMC Act (एि.एि.सी. अॅक ट) िमुंबई िहापानलका अनधनियि 

४९ MbPT (एि.बी.पी.टी.) िमुंबई पोटो ट्रस्ट 

५० MCGM (एि.सी.जी.एि.) बृहन िमुंबई िहािगरपानलका 

५१ NARDECO (एि.ए.आर. डी.ई.सी.ओ.) राष्ट्रीय रीयल इस्टेट निकास पटरषद 

५२ NA (एि.ए.) िैसर्भगक क्षेत्र 

५३ NDZ (एि.डी.लेड.) िा निकास पट्टा 

५४ NOC (एि.ओ.सी.) िा हरकत प्रिाणपत्र 

५५ NGO (एि.जी.ओ.) नबगरिासकीय सुंस् थबा 

५६ OS (ओ.एस.) िोकळी जागा 

५७ OA (ओ.ए.) इतर समनिधा 

५८ PC (पी.सी.) नियोजि सनिती 

५९ POZ (पी.ओ.लेड.)  बुंदर कायाोन िय के्षत्र 

६० PWFDZ (पी.डब् ल् यम.एर्फ.डी.लेड.)  बुंदर जल िकिारा निकास के्षत्र 

६१ PEATA (पी.ई.ए.टी.ए.) प्रॅनकटसींग इुंनजनिअरसो, आर्ककटेकटस आनण टाऊि 

प्लािसो असोनसएिि 

६२ PAP (पी.ए.पी.) प्रकल्पगस्त व्यक्ती 

६३ PLU (पी.एल.यम) प्रस् तानित भूिापर 

६४ PH (पी.एच.) सािोजनिक गृहनििाोण 

६५ POS (पी.ओ.एस.) सािोजनिक िोकळया जागा 

६६ PSC (पी.एस.सी.) सािोजनिक  स् िच् े ता समनिधा 

६७ RCF (आर.सी.एर्फ.) राष् ट्रीय रसायि ि खते ियाो. 

६८ RG (आर.जी.) ििोरुंजि िैदाि 

६९ ROS (आर.ओ.एस.) ििोरुंजिाकरीता  िोकळी जागा 

७० R&R (आर.अॅण् ड आर.) पमिोिसि आनण पमिस् थबाोपि 

७१ RAM (आर.ए.एि.) आरनक्षत समनिधा भूखुंड 

७२ RDDP (आर.डी.डी.पी.) समधाटरत प्रारुप निकास आराखडा 
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७३ SRDP (एस.आर.डी.पी.) िुंजूर समधाटरत निकास आराखडा 

७४ SRA (एस.आर.ए.) लोपडपट्टी पमिोनिकास प्रानधकरण 

७५ SDZ (एस.डी.लेड.)  निेिेष निकास क्षेत्र 

७६ SPA (एस.पी.ए.) नििेष नियोजि क्षेत्र 

७७ SWD (एस.डब् ल् यम.डी.) पमराच् या पाण् याचा निचरा 

७८ MCHI (एि.सी.एच.आय.) िहाराष् ट्र गृहनििाोण उद्योग सदि 

७९ TDA (टी.डी.ए.) पयोटि निकास क्षेत्र 

८० TPO (टी.पी.ओ.) िगर नियोजि अनधकारी 

८१ TDR (टी.डी.आर.) हस् ताुंतरणीय निकास हक क 

८२ VIP (व् ही.आय.पी.) िहत् िाचे व् यक ती 
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1. प्रस्ताििा 

 सदरहू कलि ह ेपूिीचा प्रारुप निकास आराखडा (EEDP) , समधारीत प्रारुप निकास आराखडा (RDDP) 

च्या पमिोरचिेची प्रिक्रया आनण नियोजि सनिती गटठत करण्यासुंबुंधी िहाराष्ट्र प्रादनेिक ि िगररचिा अनधनियि 

1966 ची पार्श्ोभूिी इत्यादीबाबतचे थबोडकयात िणोि आह.े 

1.1. सुंदर्भभत पार्श्ोभिूी- 

 निकास आराखडा तयार करणे ही नियोजि प्रानधकरणाची िैधानिक जबाबदारी आहे. िमुंबईचा पनहला 

निकास आराखडा हा 1967 िध्ये िुंजूर लाला. िहराचा दमसरा निकास आराखडा जो निकास आराखडा (1991) 

असूि तो सि 1991 ते 1994 दरम्याि भागाुंिध्ये िुंजूर लाला. निकास आराखडा (2034) हा बृहनिमुंबईचा 

नतसरा निकास आराखडा आह.े  

बृहनिमुंबई िहािगरपानलकेिे (MCGM), िहाराष्ट्र प्रादनेिक ि िगररचिा अनधनियि 1966 च्या 

तरतूदीिमसार निकास आराखडा तयार करण्याकरीता िैधानिक पािल ेउचलली आहते. िमुंबई िहािगरपानलकेि े

ठराि क्र.767 िदिाुंक 20.10.2008 अनिये िहाराष्ट्र प्रादनेिक ि िगररचिा अनधनियि 1966 िधील कलि 23 

अनिये निकास आराखडा पमिोरचिा करणे कािीचा उद्दिे जानहर करण्याकरीता िुंजूरी िदली आहे. बृहनिमुंबईच्या 

जी.आय.एस.प्रणाली आधारािर िकािा पनहल्याुंदा तयार करण्याचे ठरनिल.े ज्यािमळे निद्यिाि भूिापर िकािा 

(ELU) तयार करण्याचा पाया प्रदाि लाला जो 12 नडसेंबर 2012 रोजी प्रनसधद करण्यात आला होता. तदिुंतर 

निद्यिाि जनिि िापर (ELU) प्रस्तानित भूिापर िकािा (PLU) हा िहाराष्ट्र प्रादनेिक ि िगररचिा अनधनियि 

1966 च्या कलि 22 अनिये तयार करण्यात आला. निकास आराखडा हा साधारणपणे नियोजि प्रानधकरण 

क्षेत्रात जनिि निकास िापर नियुंनत्रत केले जातात ते समनचत करतो तसेच त् या जनििीिर कोणता निकास केला 

जाईल तेही सूनचत करतो. आधारभूत िकािा (BASE MAP) आनण निद्यिाि भूिापर िकािा (ELU 2012) 

चा िापर करुि निद्यिाि नस्थबतीच े िूल्याुंकि करण्यात आल.े  सदरहु तयारी ही िहरातील  समनिधाुंच् या 

अुंतरािधील दरी भरुि काढण् याकरीता तसचे जागा िाटपाकरीता आह.े 

 िहाराष् ट्र प्रादनेिक ि िगररचिा  अनधनियि १९६६ च् या कलि २६(१) िधील तरतूदीिमसार 

२५.०२.२०१५ रोजी पूिो प्रारुप निकास आराखडा २०३४ (ई.डी.डी.पी.) िासकीय  राजपत्रात  ि स् थबानिक 

िृत् तपत्रात प्रनसध् द करण् यात आला होता.  तदिुंतर  प्रनसध् द केलेल् या प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िर अहिाल 

दणे् यासाठी  राज् यिासिाि े िमख् य सनचि, िहाराष् ट्र िासि याुंच् या अध् यक्षतखेाली एक सनिती  ििेली होती.  त् या 

सनितीिे  राज् यिासिास अहिाल  सादर केल् यािुंतर िहाराष् ट्र प्रादनेिक ि िगररचिा अनधनियि १९६६ च् या 

कलि १५४ अन िये २३ एनप्रल २०१५ च् या आदिेान िये राज् यिासिािे अस ेनिदिे िदले की प्रनसध् द केलेला प्रारुप  

निकास आराखडा २०३४ समधारीत करुि ४(चार) िनहन याुंच् या कालािधीत पमिोप्रनसध् द करण् यात यािा.  सदर 

समधारणेत चमकाुंची दमरुस् ती केली जािी तसचे नियोजि ि कायदिेीर  बाबींचे पटरक्षण केले जािे.  आनण त् यािुंतर 

आिश् यक त् या दमरुस् त् या करुि िव् याि ेप्रनसध् द करण् यात यािा.  पमढे हा कालािधी प्रथबित  िद.२२.०२.२०१६ पयोत 

आनण त् यािुंतर ३१.०५.२०१६ पयोत िमदतिाढ िदली.  

 

1.2. पमिोरचिचेी प्रिक्रया  –  

िहाराष् ट्र प्रादनेिक ि िगररचिा  अनधनियि १९६६ च् या कलि ३८ िधील तरतूदीिमसार नियोजि 

प्रानधकरणास अनधकार आह े की ‘ नियोजि प्रानधकरण आिश् यक असल् यास, त् याच् या क्षेत्रानधकारातील क्षेत्राच े

िव् याि ेसिेक्षण केल् यािुंतर  निद्यिाि जनिि िापर िकािा तयार केल् यािुंतर, निकास योजिेची सुंपूणोपणे ककिा 

नतच् या भागाुंची स् ितुंत्रपणे  रे्फरतपासणी करु िकेल. निकास आराखडा समधारणा करण् याची प्रक्रीया ही िागरीक ि 

अनधकारी गट याुंच् या सुंिाद िानलकािे समरुिात लाली.  पूिीचा प्रारुप  निकास  आराखडा (२०३४) (ई.डी.पी.)  
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ि त् यासुंबधी साुंगड आनण नचता सोडनिण् यासाठी र्फक त धोरण आखताुंिा  एकनत्रत साुंगड ि यो् य कृतज्ञता 

निळनिण् यासाठीच् या दषृ् टीिे होते.  सबब पमिोरचिेच् या प्रिक्रयेिध् ये िहराचा प्रिासकीय प्रभाग हा प्राथबनिक 

नियोजि क्षेत्र म् हणूि  स् िीकारला आह.े  

 निभाग स् तरािरील किोचारी / अनधका-याुंिा िदत करण् यासाठी जसे िहर पातळीिरील  निणोय 

घेण् यासुंबधी िगररचिाकाराुंचा सुंघ बिनिण् यात  आला.  पमिोरचिा  करणेकािी िास् त्र  कौिल् य  म् हणूि िुंजूर 

पमिोरर्भचत निकास आराखडा (१९९१) िधील अिेक पैलू एक तमलिात् िक  सुंदभो नबद ूम् हणूि स् िीकारले आहते.  पूिो 

प्रारुप निकास आराखडा (२०३४) (ई.डी.डी.पी. २०३४) िधील िािनिदिेिे निभाग स् तरािर,  निभागिार 

अनभयुंता  िगररचिाकार याुंिी जागेिर तपासणी करुि खातरजिा केली आह.े  त् या अिमषुंगािे  सत् यानपत 

िानहती बाबतची निष् पत् ती ि हापानलकेच् या सुंकेत स् थबळािर जितेच् या  िानहतीसाठी प्रदोनित करण् यात आली. 

िािनिदिेिािधील चमकाुंची दमरुस् ती करणेबाबतचा अुंनति निणोय हा िागरीकाुंकडूि आलेल् या निटरक्षण, 

जागेिरील िस् तमनस्थबती तसेच  कायाोलयातील किोचारी / अनधकारी याुंच् या िार्फो त करण् यात आलेली तपासणी या 

आधारे  करण् यात आला.  रस् ते, आरक्षणे बाबींकरीता एक धोरण निनश्चत केल ेगेल ेजणेेकरुि सदरहू आरक्षणे  रस् ते 

, िगळणे /ठेिणे/ बदल करणे याबाबत  एक सािान य  निणोय घेण् यात िदत लाली.  पूिो प्रारुप निकास  

आराखडाच् या ६५००० सचूिा ि हरकती  नचन हाुंकीत लाल् या तरी एकदा हा निषय  ििीि पमिोरचिा आनण पमिो  

प्रनसध् दबाबत असूि निकास नियोजि पमिोरचिा सुंघाि े त् याुंच् या िाध् यिातूि ख-या चमका दमरुस् त  करण् यासाठी 

प्रयत् ि केल ेआहते.   समधारीत  प्रारुप निकास आराखडयािे  निकष पमिो नस्थबतीिर आणली जी िुंजरू पमिरोनचत  

निकास आराखडा (१९९१) प्रिाणे आहते.  तसेच प्रिाणके िक य आह ेतेथब ेिाढनिण् याचा प्रयत् ि   करण् यात आला,   

जेथबे सिो निकष प्राप् त होऊ िकत िाही. काही सुंकेत सचूी हया समध् दा काही प्रिाणात िगळण् यात आल् या.  कारण 

एकनत्रत गटातील उपक्रिाचे एकाच सुंकेत सूची िध् ये  सिानिष् ट केल् यािमळे होणारी कम रबमर तसेच गधळधळ  

टाळण् यासाठी, काही प्रिाणात सुंकेत सूचींचा  सिािेि  करण् यात आला. ज् यािमळे सिाितेची तरतूद  सुंरनक्षत 

करण् यात आली. 

 िहाराष्ट्र प्रादनेिक ि िगररचिा अनधनियि १९६६ िधील तरतूद कलि २६(१) ि कलि १५४ अनिये 

िदलेल्या निदिेािमसार समधाटरत प्रारुप निकास आराखडा (२०३४) सूचिा /हरकती िागिण्यासाठी िुंजमरी 

निळािी याकटरता िहािगरपानलकेस सादर करण्यात आला.   िहािगरपानलकेि ेिहाराष्ट्र प्रादनेिक ि िगररचिा 

अनधनियि १९६६ िधील कलि २६(१) अनिये  बृहनिमुंबईचा प्रारुप निकास आराखडा (२०३४) ि प्रारुप निकास 

नियुंत्रण नियिािली (२०३४) जितचे्या सूचिा / हरकती िागनिण्यासाठी िद.२७.०५.२०१६ च्या ठराि क्रिाुंक 

३०७ अनिये िुंजमरी िदलेली आह.े 

    उक्त अनधनियिाुंच्या कलि २६(१) अनिये बृहनिमुंबईचा प्रारुप निकास आराखडा (२०३४) आनण 

प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली (२०३४) बाबत जितेकडूि सचूिा आनण / ककिा हरकती िद.२९.०७.२०१६ 

पयांत िागनिण्यात आल्या. 

 

1.3. नियोजि सनितीची ििेणकू –  

    िहाराष्ट्र प्रादनेिक ि िगररचिा अनधनियिाुंिध्ये साठ (६०) िदिस या िैधानिक िेळेत प्राप्त लालेल्या 

सूचिा/ हरकतींचा निपटारा करण्याबाबतची कायोपध्दती निषद केली आहे.  यािध्ये समिािणी दणे्यासाठी स्थबायी 

सनितीच्या तीि सदस्याुंची आनण िहाराष्ट्र िासिािे नियमक्त केलेल्या नििेष ज्ञाि असलेल्या ककिा िगर नियोजि 

निषयातील व्यिहायो अिमभि असणा-या चारपेक्षा जास्त िसतील इतकया सदस्याुंची सनिती नियमक्त करण्याची 

गरज असत.े 

    सदर अनधनियिाच्या कलि २८(३) अनिये नियोजि सनिती, प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकतींिर नतला 

आिश्यक िाटेल अिी चौकिी करील आनण निकास योजिेच्या िसमदयाुंच्या सुंबुंधात ज्याुंिी कोणतेही आक्षेप 
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दाखल केले असतील ककिा कोणत्याही सूचिा केल्या असतील अिा कोणत्याही व्यक्ती तसेच िासकीय निभागाच े

प्रनतनिधी याुंिा आपली बाज ूिाुंडण्याची िाजिी सुंधी दईेल. त्यािर निचार केल्यािुंतर, नियोजि सनिती नतच्या 

िेिणमकीच्या िदिाुंकापासूि दोि िनहनयाुंपेक्षा अनधक िसेल अिा कालािधीत ककिा याबाबतीत नियोजि 

प्रानधकरणािे यो्य कारणाुंसाठी निनश्चत केली असेल अिा आणखी िमदतीत नियोजि प्रानधकरणास आपला 

अहिाल सादर करील. 

 िहाराष्ट्र प्रादनेिक ि िगर रचिा अनधनियि १९६६ िधील सुंबुंनधत तरतूद खालील प्रिाणे आह.े 

28.  निकास योजिेच्या िसमदयास आक्षेप - 

1. या अनधनियिाुंच्या तरतमदींिा अधीि राहूि, कलि २६ पोट-कलि (१) अनिये परिािगी िदलेल्या 

िमदतीिध्ये, नियोजि प्रानधकरणाकड ेककिा उक्त अनधका-याकड ेनिकास योजिचे्या िसमद्यासुंबुंधात, जर 

कोणतीही व्यक्ती, कोणतीही लेखी सूचिा ककिा आक्षेप पाठिील तर नियोजि प्रानधकरणास ककिा उक्त 

अनधका-यास नियोजि सनितीचा पोट-कलि (2) अनियेचा अहिाल ि त्याुंच्याकड ेआलेल्या सूचिा ककिा 

आक्षेप या गोष्टींचा निचार केल्यािुंतर, त्यास यो्य िाटेल अिा टरतीि ेयोजिेत रे्फरबदल ककिा बदल 

करता येईल. 

2.  नियोजि प्रानधकरण ककिा उक्त अनधकारी, त्याच्याकड े आलेले सिो आक्षेप ि सूचिा (नियोजि 

प्रानधकरणाच्या स्थबायी सनितीचे तीि सदस्य आनण ज्याुंिा िगर आनण प्रदिे रचिा ककिा पयाोिरण 

याुंच्यािी ककिा दोनहीिी सुंबुंनधत असणा-या बाबींचे नििेष ज्ञाि ककिा प्रत्यक्ष अिमभि आह ेअिा, राज्य 

िासिािे नियमक्त केलेल्या चारपेक्षा अनधक िसतील इतकया आणखी व्यक्ती याुंचा सिािेि असलेल्या) 

नियोजि सनितीकड ेनिचाराथबो ि अहिालासाठी पाठिील ः  

परुंतम, ज्याबाबतीत नियोजि प्रानधकरण ह े स्थबानिक प्रानधकरण िसेल त्या बाबतीत, नियोजि 

सनितीिध्ये नियोजि प्रानधकरण ठरिील असे सदस्य असतील. 

परुंतम आणखी असे की, कलि २१, पोट कलि (४) अनिये नियमक्त केलेला कोणतेही अनधकारी, 

नियोजि प्रानधकरणाच्या अनधकाराुंचा िापर करीत असेल ि त्याची कतोव्य े पार पाडत असेल 

त्याबाबतीत नियोजि सनितीत अिाटरतीिे नियमक्त केलेल्या त्या अनधका-याचा सिाििे असू िकतो. 

राज्य िासि ककिा कलि १६२ अनिये िेिण्यात आलेली कोणतहेी व्यक्ती ककिा कोणत्याही व्यक्ती, 

नियोजि व्यक्ती, नियोजि प्रानधकरणाच्या ककिा निकास प्रानधकरणाच्या अनधकाराुंचा िापर करत 

असतील आनण त्याची कतोव्ये पार पाडत असतील त्याबाबतीत नियोजि सनितीत, राज्य िासिाचा 

ककिा अिाटरतीिे िेिण्यात आलेल्या व्यक्तीचा ककिा व्यक्तींचा सिािेि असू िकतो. 

परुंतम तसेच, लगतपूिीच्या परुंतमकािध्ये योजलेल्या नियोजि सनितीिध्ये, राज्य िासिाकडूि नियमक्त 

करण्यात येणा-या, िगर ि प्रदिे रचिा ककिा पयाोिरण याच्यािी ककिा या दोनहींिी सुंबुंनधत असणा-या 

बाबीचे नििेष ज्ञाि ककिा प्रत्यक्ष अिमभि असलेल्या  चारपेक्षा अनधक िसतील इतकया आणखी 

व्यक्तींचाही सिािेि असेल. 

3. नियोजि सनिती आक्षेप ि सचूिा आल्यािुंतर, नतला आिश्यक िाटेल अिी चौकिी करील आनण निकास 

योजिेच्या िसमद्याच्या सुंबुंधात ज्याुंिी कोणतेही आक्षेप दाखल केले असतील ककिा कोणत्याही सचूिा 

केल्या असतील अिा कोणत्याही व्यक्ती तसचे िासकीय निभागाुंचे प्रनतनिधी याुंिा आपली बाज ू

िाुंडण्याची िाजिी सुंधी दईेल ि त्यािर निचार केल्यािुंतर नियोजि सनिती, नतच्या िेिणमकीच्या 

िदिाुंकापासूि दोि िनहनयापेक्षा अनधक िसेल अिा कालािधीत ककिा याबाबतीत, नियोजि 
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प्रानधकरणािे ककिा उक्त अनधका-यािे यो्य कारणाुंसाठी निनश्चत केली असेल अिा आणखी िमदतीत 

नियोजि प्रानधकरणास ककिा, यथबानस्थबती, उक्त अनधका-यास आपला अहिाल सादर करील. 

4. नियोजि सनितीचा अहिाल निळाल्यािुंतर दोि िनहनयाुंपेक्षा अनधक िसेल अिा कालािधीत नियोजि 

प्रानधकरण ककिा उक्त अनधकारी त्याच्याकड ेआलेले आक्षेप ि सूचिा याुंसह अहिालािर निचार करील 

आनण निकास योजिेच्या िसमद्यात त्याला यो्य िाटतील असे रे्फरबदल ककिा बदल करील. 

अिाप्रकारे रे्फरबदल करण्यात आलेला निकास योजिेचा िसमदा िुंजमरीसाठी राज्य िासिाकड े  

सादर करण्यापूिी िकिाि एक िनहिा अगोदर तो िसमदा राजपत्रात  आनण निनहत करण्यात येईल अिा 

अनय टरतीिे प्रनसध्द करण्यात येईल. 

 

1.4. नियोजि सनितीची नियमक्ती – 

 सुंचालक, िगर रचिा पमणे िहाराष्ट्र िासि याुंिी िहाराष्ट्र िासि याुंिी िहाराष्ट्र प्रादनेिक ि िगररचिा 

अनधनियि १९६६ िधील कलि २८(२) तरतमदीला अधीि राहूि ३ सदस्याुंची नियोजि सनितीिर नियमक्ती केली 

आह.े 

    सदरहू तीि सदस्याुं ची िािे खालीलप्रिाणे आहते. 

१. श्री. गौति चॅटजी   नििृत्त अनतटरक्त िमख्य सनचि, िहाराष्ट्र 

२. श्री. समधीर घाटे नििृत्त प्रिमख अनभयुंता (निकास नियोजि), 

 बृहनिमुंबई िहािगरपानलका. 

३. श्री. समरेि समिे   नििृत्त उपसुंचालक िगर नियोजि, िहाराष्ट्र िासि 

 

   िद.१५.१०.२०१६ रोजी िहािगरपानलकेिे नियोजि सनितीत सिानिष्ट करण्यासाठी तीि स्थबायी सनितीच्या 

सदस्याुंची िािे कळनिली आहते. 

    सदर तीि सदस्याुंची िाुंि ेखालीलप्रिाणे आहते.                                                                                                                           

१. श्री. यिोधर र्फणसे स्थबायी सनिती अध्यक्ष 

२. श्रीिती तृष्णा निर्श्ासराि सभागृह ितेा, स्थबायी सनिती सदस्य 

३. श्री. ििोज कोटक   स्थबायी सनिती सदस्य 
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2. पिूोसमिािणी प्रिक्रया – 

या भागािध् ये नियोजि सनितीिे  प्राप् त लालेल् या सूचिा / हरकतींचे िमलतत् िािर  केलेले निश् लेषण आनण 

त् याुंचे  िगीकरण तसेच समिािणीच् या प्रिक्रयेचे िणोि आह.े  नियोजि सनितीस प्रािानणक निणोय  घेण् यासाठी,  

एकसिाि  धोरण निनश्चत करण् यात आल ेहोते.  त् या भक कि पायािर समिािणीची  प्रक्रीया यो् य,  िाजिी आनण  

पारदिोकटरत् या करता आली. 

 

2.1.   सचूिा / हरकती अजाांच ेिगीकरण – 

 प्रारुप निकास आराखडा २०३४, प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली २०३४ ि प्रारुप निकास आराखडा 

२०३४ अहिालाच्या अिमषुंगािे निनहत कालािधीिध्ये, िागरीक, िा.खासदार, आिदार, िगरसेिक, िािाजलेल े

िागरीक, सुंस्थबा / सुंघटि ि िागरी सुंस्थबा याुंच्याकडूि प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकतींच्या अजाांचे सदरहू अजो 

स्िीकारण्याच्या प्रिक्रयेसियी ढोबळििािे िगीकरण करण्यात आले जेणेकरुि समिािणीच्या सियी सदरहू 

अजाांची हाताळणी समलभ होईल. 

   त्याचे ढोबळ िगीकरण खालीलप्रिाणे आह.े 

१. प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली (२०३४) िरील सूचिा /हरकती 

२. सिोसाधारण स्िरुपाच्या सूचिा/हरकती 

३. िहर निभागातील प्रस्तानित जिीिीच्या िापराबाबत सचूिा /हरकती 

४. पनश्चि उपिगर निभागातील प्रस्तानित जिीिीच्या िापराबाबत सूचिा/हरकती 

५. पूिो उपिगर निभागातील प्रस्तानित जिीि िापराबाबत सूचिा/हरकती 

    समिािणीच्या प्रिक्रयेदरम्याि सदरहू िानहतीचे पमिरािलोकि करतेसियी सहज उपलब्ध व्हािी 

याकटरता ही िानहती तारखपे्रिाणे सुंग्रनहत करण्यात आली. 

    िहापानलकेिे ताुंनत्रक पमढाकार घेऊि नडजीटल सिाांिा सिािेि करुि घेणारी समरुिात ही ताुंनत्रक 

पमढाकाराचा एक भाग ि सिोसिािेिक करण्यासाठीच्या नडजीटल प्रणालीचा एक भाग म्हणूि िहापानलकेिे 

ऑिलाईि समचिा / हरकती िधळदनिण्याची व्यिस्थबा केली होती.  सूचिा / हरकती या निनहत कालािधीिध्य े

ऑिलाईिद्वारे दाखल करणेबाबतची नलक ही िहापानलकेच्या सुंकेत स्थबळािर उपलब्ध करुि िदली होती. 

ऑिलाईि सूचिा / हरकती, नलकिरील िधळदणीप्रिक्रया तसेच सोिल िेटिको  लॉगइि प्रिक्रया तसचे िनिि िधळदणी 

अनिये दाखल करण्यात आल्या.  सदरहू दाखल केलेल्या सूचिा / हरकती अजाोचे पमिप्राप्ती करुि त्यासोबत 

जोडलेल्या सहपत्राुंसह िगीकरण करण्यात आले. 

   ऑिलाईि उपयोजिा ही एक सक्षि अुंगभूत िकािा योजिा असिू त्यािध्य ेिुंजरू पमिरोनचत निकास 

आराखडा (१९९१) ि समधाटरत प्रारुप निकास आराखडा (२०३४) निकास योजिा तरतूदी पहाता येतात.  सदरहू 

उपयोजिा िापरणारा िापरकताो हा भूभाग पातळीिर तसेच क्षेत्र स्तरािर बघम करु िकतो. िकािाचे स्तर चाल ू

ककिा बुंद केले जाऊ िकतात.  सक्षि िापरकताो हा घरी अथबिा कायाोलयात बसिू सूचिा ि हरकती सादर 

करण्याकटरता लॉगइि करुि िकतो.  त्यासाठी िहापानलका कायाोलयात भेट दणे्याची आिश्यकता िाही.  

बृहनिमुंबई िहापानलकेस ऑिलाईि  ३३०० सूचिा / हरकती प्राप्त लाल्या.  बेस्ट ही अिी एक िमख्य सुंस्थबा आहे,  

ज्याुंिी र्फक्त ऑिलाईि पध्दतीिे अजो सादर केले आहते.  बहुताुंिी प्राप्त लालेल्या सचूिा / हरकती या िैयनक्तक 

असूि निनिष्ट भूभागाकटरता असूि बहुताुंिी व्यक्तींिे ऑर्फलाईि तसचे ऑिलाईि सचूिा / हरकती अजो दाखल 

केले आहते.  त्यािमळे अिेक सूचिा ि हरकती या  दोन ही िागाोिे दाखल केल् या आहते.  
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    नियोजि सनितीिे प्रस्तानित जिीि िापराबाबत ऑिलाईि तसचे ऑर्फलाईि प्रणालीद्वारे प्राप्त 

लालेल्या सूचिा / हरकती अजाोचे पमिोिालोकि करुि प्रारुप निकास आराखडयातील प्रस्तानित जिीि 

िापरानिषयीचे अजो निभागनिहाय िेगळे करािे अस े ठरिले.  त्यािुंतर प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली/ 

सिोसाधारण निषयाबाबतच ेअजो िेगळे काढण्यात आले. 

     प्रारुप निकास आराखडा (२०३४) / प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली (२०३४) समचिा ि हरकती 

बाबत िद.२७.०५.२०१६ च्या िासकीय राजपत्राच्या अिमषुंगाि े ििूद केलेली िेळ, पत्ता तसचे 

िद.२९.०७.२०१६ रोजी तथबा त्यापूिी प्राप्त लालेल्या अजाांचा ि िहापानलका सुंकेत स्थबळािरील सिर्भपत 

नलकच्या अिमषुंगािे प्राप्त लालेल्या ऑिलाईि अजाांचा नियोजि सनितीिे आढािा घतेला. 

   नियोजि  सनितीि े सूचिा /हरकतींचा आढािा घेतल्यािुंतर, अजोदाराच्या समिािणीची प्रिक्रया समलभ 

करण् याकरीता स्िरुपाप्रिाणे अनधक बाबींिर / िमद्दयाुंिर खालीलप्रिाणे िगीकरण करण्याचा निणोय घेतला. 

त् यािमसार  अजाोचे  पमढीलप्रिाणे  िगीकरण करण् यात आल.े  

1. बृहनिमुंबई िहािगरपानलकेच्या निभागाकडूि प्रारुप निकास आराखडा (२०३४) / प्रारुप निकास 

नियुंत्रण नियिािली (२०३४) अिमषुंगािे प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकतींचे ``बहृनिमुंबई 

िहािगरपानलका`` असे िगीकरण करण्यात आल.े 

2. िासकीय/ निििासकीय निभाग /सुंस्थबा / सािोजनिक उपक्रि / सािोजनिक समनिधा पमरनिणा-या 

सुंस्थबा याुंच्याकडूि प्रारुप निकास आराखडा (२०३४), प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली 

(२०३४) अिमषुंगाि े प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकतींच े ``िासि/सुंस्थबा`` असे िगीकरण करण्यात 

आले. 

3. िाििीय खासदार/ आिदार/ िगरसेिक तसेच िाजी खासदार / िाजी आिदार /िाजी िगरसेिक 

याुंच्याकडूि प्रारुप निकास आराखडा (२०३४), प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली (२०३४) 

अिमषुंगािे प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकतींच े``िहत्िाच्या व्यक्ती`` असे िगीकरण करण्यात आल.े 

तसेच असाही निणोय घेण्यात आला.  िा.खासदार, आिदार, िगरसेिक तसचे िाजी खासदार,            

आिदार, िगरसेिक याुंिी त्याुंच्या पत्रासह एखादया निनिष्ट व्यक्तीसाठी, सिमहासाठी गृहनििाोण              

सुंस्थबा याुंचे प्रारुप निकास आराखडा (२०३४) प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली (२०३४)            

अिमषुंगािे प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकती अजो याुंचे ``ियैनक्तक समिािणीकटरता`` असे   िगीकरण 

करणे. 

4. निििासकीय सुंस्थबा तसचे निनिध िागरी सुंस्थबा याुंचे सिूह याुंच्याकडूि प्रारुप निकास आराखडा 

(२०३४), प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली (२०३४) अिमषुंगािे प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकती 

अजो याुंचे ``निििासकीय सुंस्थबा`` असे िगीकरण करणे. 

5. निनिधा सुंस्थबा, उदा. एि.सी.एच.आय./ एि.ए.आर.डी.ई.सी.ओ./ पी.ई.ए.टी.ए./ नसिेिा िालक 

याुंची सुंस्थबा, िालित्ता िालक ि निकासक याुंची सुंस्थबा यासारखी व्यािसानयक िुंडळे, याुंच्याकडूि 

प्राप्त लालेल्या  प्रारुप निकास आराखडा (२०३४), प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली (२०३४) 

अिमषुंगािे प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकतींचे ``सुंस्थबा`` असे िगीकरण करणे. 

6. एखादी व्यक्ती / गृहनििाोण सुंस्थबा याुंच्याकडूि एकाच निषयाकटरता एक ककिा िोठया प्रिाणात 

प्रारुप निकास आराखडा (२०३४), प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली (२०३४) अिमषुंगािे प्राप्त 

लालेल्या सूचिा / हरकतींचे अजो याुंचे ‘ियैक्तीक’ असे िगीकरण करण् यात आले. 
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7. िरील ििूद केलेल्या अिम.क्र. १ ते ५ व्यनतटरक्त प्रारुप निकास आराखडा (२०३४), प्रारुप निकास 

नियुंत्रण नियिािली (२०३४) अिमषुंगािे प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकतींच ेअजो  याुंचे ‘नि नि नि’ 

असे िगीकरण करण् यात आल.े 

8.  प्रारुप निकास  आराखडयाच् या सिोसाधारण  बाबींिर िैयनक्तक / सहकारी गृहनििाोण  सुंस् थबा  याुंच े

कडमि  प्राप् त लालेल् या सचूिा / हरकती याुंचे  ‘सिोसाधारण’ असे िगीकरण करण् यात आले.  

 

सदर िगीकरणािमळे िासकीय  सुंस् थबा, सुंस् थबा, अनतिहत् िाच् या व् यक ती नबगर  सरकारी सुंस् थबा याुंिा  

पध् दतिीरपणे नििुंत्रण  दणेे िक य  लाल.े  तसेच  समिािणीची प्रिक्रया  पध् दतिीरपणे करण् यासाठी िदत लाली  

आनण िक कल प्रकरणे टाळली गेली. सदर िगीकरणािमळे अिेक प्रकरणे एकनत्रतटरत् या आ णली आनण त् याुंिा गटाि े

बोलनिणे िक य लाले. 

 

2.2. समचिा / हरकती अजाोच ेनिश्लषेण – 

    प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकती अजाांच्या निशे्लषणािरुि असे िदसूि यतेे की, अुंदाजे ७२४८२  सूचिा / 

हरकती हया िैयनक्तक / सुंघटिा / सुंस्थबा याुंिी निनहत िमदतीत दाखल केल्या आहते.  सदरहू सचूिा / हरकतीिध्य े

एकाच निषयािर िोठया प्रिाणािर प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकती अुंतभूोत आहते. उदा. त् यािमसार समिारे 

५९८४९ सूचिा / हरकती हया लोकाुंच् या सिमहािे सिाि निषयािर असल् यािमळे असे अजो  एक प्रकरण म् हणूि 

समिािणीसाठी घेतल.े 

   अिाप्रकारे प्राप्त लालेल्या समचिा / हरकतींचे िगीकरण केल्यािर असे आढळूि आले की, प्रस्तानित 

भूिापर, सिोसाधारण तसचे प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािलीबाबत प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकतींपैकी 

१३००० सूचिा / हरकती आहते.   

 ५९८४९ गठ्ठा प्रकरणातील सिाोत जास् त गठ्ठा प्रकरणे पनश्चि उपिगरातील ३६६८८ इतकी आहते.  

एका नि निष् ठ क्षेत्र ि.भू.क्र. िर समिारे ३००० सूचिा / हरकती प्राप् त लाल् या आहते.  प्रस् तानित सागरी रस् त् यािर 

१००० सूचिा / हरकती, कोळी सिाजाकडूि ४०० सूचिा / हरकती, १३००० सूचिा / हरकती चचो 

सिमदायािार्फो त, समिारे २००० एक गठ्ठा सचूिा / हरकती एस निभागातील लोपडपट्टी िर प्राप् त लाल् या आहते.  

समिािणीची प्रिक्रया समलभतिेे पार पाडण् याकरीता अिा एक गठ्ठा प्रकरणाुंच् या समिािणीकरीता  नबगर िासकीय 

सुंस् थबा / सुंस् थबा याुंिा समिािणीच् या िेळी नििुंत्रण दणे् यात आले.  तसेच त् याुंिा नििुंती करण् यात आली होती की , 

समिािणीच् या िेळी प्राधान यािे पाच जणाुंिा सोबत आणािे. काही प्रकरणाुंिध् ये  पाच पेक्षा  जास् त  प्रनतनिधीिी 

समिािणीसाठी हजेरी लािली परुंतम नियोजि सनितीि ेत् याुंिा समध् दा समिािणी िदली. 

 

तक ता क्र.१ प्राप् त सचूिा / हरकती च ेिगीकरण 

िहर १६१३ 

पनश्चि उपिगर ४६१२ 

पूिो उपिगरे २३१६ 

सिोसाधारण १९४ 

नि नि नि ८८१ 

एकूण प्राप् त ऑर्फलाईि ९६१६ 
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2.3. प्रािानणक नििाडयासाठी धोरण  – 

     समिािणीची प्रिक्रया समरु करण्यापूिी सूचिा / हरकती अजाांच े प्रारुंनभक िगीकरण केल् यािमळे, नियोजि 

सनितीचे समिािणीच ेकाि लिकरात लिकर पूणो करण्यास िदत लाली आहे.  समिािणी दरम्याि िागटरकाुंसििते 

लालेल्या चचाो / सुंिादािमळे िागटरकाुंिी उपनस्थबत केलेल्या सूचिा/ हरकतीबाबत िि ेपटरिाण आणले.  उपनस्थबत 

केलेले प्रश्न ह ेबहुताुंिी आरक्षण, िािनिदिेि, रस्ता, नि नि नि रे्फरबदल, लोपडपट्टी पमिोिसि ि लोि याबाबत 

होत.े  सूचिा / हरकतीचा कसूि अभ्यास करुि पूिो समिािणी सहाय्य धोरण तयार करण्यात आले ज्यािमळे 

िागटरकाुंकडूि उपनस्थबत करण् यात आलेल् या सिस् या हाताळण् यासाठी नियोजि सनितीतील  प्रिाण ि सिाि 

धोरण तयार करण् यास िदत लाली.  प्रत्येक सूचिा / हरकती याुंिा अनद्वतीय पैलू असले तरी त्यािमळे िेगिेगळया 

व्यक्ती / सुंस्थबा प्रभानित आहते ि या आव्हािािमळे नियोजि सनितीसिोर नियि िािक सुंचाच् या िदतीि े

उपनस्थबत सिस् या हाताळताुंिा सिाि धोरण ठरनिणे ह ेएक िमख् य आव् हाि होते.  धोरण ि निर्फारसी हया िरील 

निषयािर आधाटरत होत.े  समचिा / हरकती दरम्याि उपनस्थबत केलेले िमद्द े / निषय तसेच िरील िगीकरणािध्य े

िसलेल ेिमद्दयाुंबाबत पमढील िदििी प्रिदघो चचाो करण्यात आली ि सदरहू चचाो करताुंिा एकित घेण्यात आल ेकी, 

येत्या २० िषाोत िहराची गरज ही लक्षात घेता  तसेच उपनस्थबत केलेल्या व्यक्तीं ककिा सुंस्थबेचा पैलू लक्षात घेणे 

आिश्यक आह.े  काही निर्फारसी हया धोरणािमसार िसूि काहींिध्ये धोरणसमध्दा बसत िाही.  याप्रकरणी िुंतर 

सनिस्तर चचाो करण्यात आली आनण निर्फारिींसाठी तकाोचा आधार घेण्यात आला.  उदा. ७० टके्क ि त्यापेक्षा 

अनधक प्रकरणाुंिध्ये आरक्षणाखालील जनिि िगळण्याकटरता िूलभतू तत्ि अिमसरतो की, सदरहू जनिि ही 

एखादया स्ितुंत्र व्यक्तीची अथबिा एखादया सुंस्थबेची आह ेि काही बाबतीत निदयिाि जनििीचा िापर हा समसुंगत 

िसल्यािमळे आरक्षण िगळले अथबिा आरक्षणाच्या िापरात बदल करण्यात आला.  काही प्रकरणािध्य ेबेघराुंच े

आश्रयस्थबाि  िैक्षनणक सुंकम लािध्ये प्रस्तानित करण्यात आले होते.  सदरहू बाबत नियोजि सनितीिे सूचकता 

दिोिूि आसपास जनििीचा िापर समसुंगत असा प्रस्तानित केला. 

    पमढे असे निदिेिास आले की सूचिा ि हरकतींच ेनिशे्लषण खालीलप्रिाणे व्यापक शे्रणीिध् ये केले जाऊ 

िकते. 

1. आरक्षण हटनिणे 

2. आरक्षण िगाोत बदल 

3. आरक्षण स्थबलाुंतर 

इुंटरिेट द्वारे  ३३०० 

एकूण ऑिलाईि + ऑर्फलाईि १२९१६ 

गठ्ठा प्रकरणे २८३ 

एकूण गठ्ठा प्रकरणे ५९८४९ 

गोळा  बरेीज ७२४८२  

-------- ५९४८२-२८३+१९९१६ 
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4. िािनिदिेिाच् या िापरात बदल 

5. िापरात िसलेले िािनिदिेि िगळणे 

6. निकास नियोजि रस्ता / निदयिाि रस्ता / अनभनयास रस्ता याुंच्या िागोरेषा िगळणे / बदलणे. 

7. रस्त्याचे रुुंदीकरण िगळणे. 

8. पोहोच रस्ता िसलेल्या िालित्तेला पोहोच रस्ता दणेे. 

9. क्षेत्र बदलणे 

10. सी.एस.िुंबर बदलणे / सी.टी.एस. िुंबर बदलणे/ सी.एस. सीिा बदलणे / सी.टी.एस. सीिा बदलणे, 

      उच् चत् ति भरतीरेषा बदलणे, उच् चत् ति दाबाच्या निदयमतिानहनया बदलणे इ. 

11. िहर स्तरािरील निषय  उदा.िैसर्भगक क्षेत्रात सिाििे, परिडणारे गृहनििाोण, िकिारा रस्ता, 

12. निकास आराखडयािर  धार्भिक स्थबळाुंचे िाुंि दिोनिणे. धार्भिक स्थबळे, गािठाण / कोळीिाड ेयाुंची सीिा  

      नचनहाुंिकत करणेबाबत. 

    अिाप्रकारे सूचिा /हरकतींबाबत समस्पष्ट धोरण ह ेखालील बाबींच्या अिमषुंगाि ेतयार करण् यात  आल.े 

2.4. आरक्षण – 

 सिाोत जास् त सूचिा / हरकती या जनििीिर आरक्षण लादण् याबाबत होत् या.  सिाोत जास् त िैयनक्तक  

सचूिा / हरकती हया त् याुंच् या जनििीिरील आरक्षणाबाबत होत् या.  अगदी िहर आनण उपिगराच् या 

नजल् हानधकारी याुंिी समध् दा  त् याुंच् या जनििी आरक्षणाि ेबानधत असल् यािे काळजी दिोनिली.  अिीच काळजी 

HPCC/ BPCL / LIC / Railway / BEST  याुंिी  व् यक त केली. 

 एखाद्या जनििीिर आरक्षण ही त् या व् यक तीस तसचे सुंस् थबसे काळजीची बाब होती.  आरक्षणाबाबत इतकी 

िकारात् िकता होती की, आरक्षणाबाबत सचूिा / हरकती सिाोत जास् त होत् या.  जरी निकास नियोजि निणोया 

िमसार च. क्ष.े नि, नबगर आरनक्षत जनििीपेक्षा आरनक्षत  जनििीस जास् त  निळत असला तरी आरक्षणािरील 

सूचिा / हरकती प्रािमख् यािे  सिाोत जास् त होत् या. निणोय  प्रिक्रयेस आनण निर्फारसींिा एकसिाि आधार 

निळण् यासाठी , एक धोरण ठरनिण् यात आले.      

अ) १९९१ च् या िुंजूर पमिोरनचत निकास  आराखडयािधील आरक्षण प्रारुप निकास  आरखडयािधूि   

     सुंस् थबानपत / बदल / िगळले जाईल जर 

१) िासि निणोय  आरक्षण िगळणे / बाद / बदलण् याबाबत असेल तर 

२) जर न यायालयाच् या आरक्षण  िगळणे / बदल  करणेबाबत निणोय  असेल तर  

३) जर सक्षि प्रानधकरणािे १९९१ च् या  आराखडयािधील आरक्षण  पमिोस् थबानपत  करणेबाबत  

     िुंजूरी िदली असले तर  

ब) १९९१  च् या िुंजूर पू.नि.आ. िधील आरक्षण प्रारुप निकास आराखडयािधूि  िगळणे िक य  होणार िाही जर 

  १) सदर  आरक्षण सुंपादिाखाली असेल तर अन यथबा १९९१ च् या िुंजमर पमिोरनचत निकास आराखडा िध् ये   

          िसलेले आरक्षण जर िैध आयओडी /सी सी असेल तरच िगळले जाईल जर १९९१ च् या िुंजमर  

          पमिोरनचत निकास आराखडािर जर आरक्षण पमिोस् थबानपत केले असले तर  ते प्रा.नि.आ. िध् ये त् यािमसार  

          पमिोस् थबानपत केले जाईल.  तसचे असा निणोय लाला की १९९१ च् या िुंजमर पमिोरनचत निकास आराखडा  

          िधील  आरक्षणाच् या िापरािध् ये िक यतो बदल केला जाणार िाही.  सिोसाधारणपणे जर िनिि   

         आरक्षण  टरक त जनििीिर दिोनिले असल् यास त ेत् या निभागाच् या गरजिेमसार असेल. 

 

2.5.  िािनिदिेि  -  

निकास नियोजि निणोयाच् या व् याख् येिमसार िािनिदिेिे म् हणजे लोकोपयोगी समनिधा अथबिा सिमनचत 

प्रानधकरणािे  सहाय्य केलेली समनिधा. सूचिा / हरकती च् या निश् लेषणाद्वारे असे सिजले की , िािनिदिेिाबद्दल  
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सूचिा / हरकती हया  जनिि िापरािी निसुंगत  असलेल् या िािनिदिेिाबाबत होत् या, िािनिदिेि ि 

दिोनिण् याबाबत होत् या अथबिा  िािनिद ेिि िगळण् याबाबत होत् या. त् यािमसार  एक सिोसाधारण निणोय  

घेण् यासाठी आनण निर्फारस करणेसाठी पमढील धोरण अिलुंबले.   

 १९९१ च् या िुंजमर पमिोरनचत निकास आराखडा िधील िािनिदिेि जर प्रारुप नि कास आराखडयािधिू 

िगळण् याचे असेल तर  

१) िािनिदिेि िगळण् यासाठी  / बदलण् यासाठी िासकीय  आदिे असेल तर  

२) जर प्रत् यक्ष जागेिरील िापर हा प्रारुप निकास आराखडािी निसुंगत असेल तर 

३) जर िािनिदिेिाचे स् थबळ बदलले असेल तर  

 

2.6.  निकास नियोजि रस् त े/ अनस्तत् िातील रस् त े/ अनभन यासािधील  रस् त े 

 प्रारुप  निकास आराखडा  २०३४ िधील ज् या प्रस् तािाुंिर हरकती प्राप् त लाल् या  त् याुंचे  िगीकरण 

पमढीलप्रिाणे आह.े 

१) निकास नियोजि रस् त् याची  आरक्षणे  बदलणे / ि दिोनिणे . 

२) अनभन यासातील रस् ते दिोनिणे / अनभन यासातील रस् त ेिगळणे 

३) भूिेनष्टत भूभागास पोहोच िागो उपलब् ध करणे 

४) भनिष् यातील िाहतूकीची गरज लक्षात घेता , प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िधील अनस्तत् िातील  

     रस् त् याचे रुुंदीकरण कराि े/ अनस्तत् िातील रस् त् याचे रुुंदीकरण िगळािे. 

५) िनिि निकास नियोजि रस् ता उपलब् ध करािा.  

 रस् त् याुंसुंबुंधीच् या सूचिा/हरकती  बाबत  निणोय घेण् यासाठी पमढील कायोपध् दती अिलुंनबली. 

1. १९९१ च् या िुंजूर पमिोरनचत निकास आराखडयात रस् ते िगळले जातील.  आरेखि बदलण् यात येतील, 

जर रस् ते िगळणे / आरेखि बदलण् याबाबत राज् य िासिाचा आदिे  असेल तर ककिा जागेिरील 

पटरनस्थबतीिमसार आनण अुंिलबजािणीच् या दषृ् टीिे रस् ता िगळला जाईल / आरेखि बदलले जाईल. 

2. निकास आराखडयािर िव् यािे अनभन यासातील रस् त े दिोनिण् यात येणार िाहीत आनण जर 

अनभन यासािधील रस् ते  जर निकास आराखडयािर अनस्तत् िातील रस् ते  म् हणूि  दिोनिले असतील तर 

त् याुंचे आपोआप भूसुंपादि  होणार िाही आनण त् याुंचे अनस्तत् ि कायि राहील. 

3. भूिेनष्टत भूभागास िनिि पोहोच िागो दिोनिण् यासाठी , निकास नियोजि नियिािलीिध् ये  अिा 

भूभागास पोहोच िागो प्रदाि करण् यासाठी तरतूद करण् यात आली आह.े 

4. १९९१ च् या िुंजरू पमिोरनचत निकास आराखडा िधील दिोनिलले ेरस् ते अथबिा अनभन यासािधील रस् त े

दिोनिल ेअसतील तर अनस्तत् िातील रस् त े िगळता येणार िाही. 

५) अनस्तत् िातील रस् त् याुंिा रुुंदीकरण दिोनिण् यास / िनिि निकास नियोजि रस् ता उपलब  ध करण् याची िागणी  

     त् याभागातील  गरज आनण पमढील २० िषाोसाठी आराखडा तयार करण् यात यते असल् याकारणाि े काही  

     टठकाणी िान य केली. 

 

2.7. क्षते्र े(पट्टा) – 

क्षेत्रािरील सूचिा / हरकती  पमढील िमख् य निभागात िोडतात. 

१) िागणीप्रिाणे रनहिासी / िानणज् य / यघोनगक  असा क्षेत्रािध् ये बदल करणे. 

२) िा निकास क्षेत्र, रनहिासी / िानणज् य क्षेत्रात बदलणे  

३) िैसर्भगक क्षेत्र, रनहिासी / िानणज् य क्षेत्रात बदलणे  अथबिा भूभाग िैसर्भगक क्षेत्राच् या व् याख् येत बसत  

     िाही. जर यद्योनगक क्षते्राचे रनहिासी क्षेत्रात / िानणज् य क्षेत्रात रुपाुंतर केले असेल आनण निकास  

     आराखडयािर दिोनिले  िसेल / जर  DAM / RAM  दिोनिले असेल तर क्षेत्र बदल गृहीत धरला  

    जाऊि क्षेत्र बदलण् याचा निणोय घेण् यात आला. 
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2.8.  इतर निभाग – 

सादर केलेल् या सचूिा / हरकतींच ेनिश् लेषण केल् यािर काही इतर प्रकार लक्षात आले जस ेचमकीची ि.भू. 

हद्द / चूकीच् या ि.भू. क्रिाुंक, उच् चति भरती रेषेच् या चमकीचे आरेखि, उच् चति दबाि रेषेचे चमकीचे आरक्षण, 

िाला / िदीस बर्फर, रेल् ि/े हायिे चे चमकीच ेबर्फर 

 िागरीकाुंिा त् याुंचा ि.भू.क्र.  समलभतेिे िानहती होण् यासाठी प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िे सिो 

िकािाुंिर ि.भू.क्र. दिोनिण् याचा निणोय घेतला.  परुंतम िुंतरच् या कालािधीिध् ये िालिताुंचे निभाजि 

/एक त्रीकरण लाले. िालित् ताुंचे निभाजि / एक त्रीकरण ह े िहसूल  निभागािार्फो त  करणेत यतेे आनण अस े

हद्दीिधील बदल अथबिा ि.भू.क्र. िधील बदलाुंचा अनभलेख िमुंबई िहािगरपानलकेस सहजटरत् या / तात् काळ 

उपलब् ध होत िाही.  त् यािमळे नियोजि  सनितीिे, समिािणी  प्रिक्रये दरम् याि उपलब् ध करण् यात आलेल् या 

िानहतीिमसार  ि.भू.क्र. िधील बदल / ि.भू.क्र. च् या हद्दीिधील बदल करण् याचा निणोय घेतला. 

 प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िधील दिोनिलेली उच् चति भरती रेषा ही सि २००० साली 

एि.ओ.ई.एर्फ.सी.सी. िे िुंजरू केलेल् या िकिारा क्षेत्र व् यिस् थबापि  आराखडयािमसार आह.े  एि.ओ.ई.एर्फ.सी.सी. 

िे सि २०११  साली निगोनित केलेल् या अनध समचिेिमसार आरेखि केललेी उच् चति भरती रेषा 

एि.ओ.ई.एर्फ.सी.सी. ि ेत् या आरेखिास  िुंजूरी िदल् यािुंतर बदलण् यात येईल. 

 त् याचप्रकारे , रेल् ि े/ हायिे बर्फर  चमकीचे दिोनिल् याबाबत सूचिा / हरकती प्राप् त लाल् या.  त् यािर असा 

निणोय  लाला की हायि ेबर्फर ह ेिकािाुंिर दिोनिण् यात येईल आनण  हायिेची िाढ आनण भनिष् यातील निकास  

लक्षात घतेा, भूभाग हायिे च् या बर्फर क्षेत्रात  येत असल् यास िाहरकत प्रिाणपत्र / िेरा आणण् याची अट घातली 

जाईल.  रेल् ि बर्फर िधील चूक दमरुस् त करण् याचा निणोय घेतला आनण अस े ठरले की रेल् िे बर्फर ह े  रेल् िे टॅ्रक 

सीिेपासूि ३०िी िर दिोनिला जाईल.  

 िाला सुंबुंधी असा निणोय घतेला की, िाल् या सुंबुंधी, पजोन य जल िाहीन या निभागाुंचा िेरा िचोस् िाचा 

असे आनण त् यािमसार िाला आनण त् याच् या बर्फरचे आरेखिािध् ये बदल होईल.  उच् चति दबाि रेषेच् या बाबतीत 

असा निणोय घेतला की िीज पमरिठा कुं पन याचा िेरा अुंनति असेल. 
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3. समिािणीची कायोपध् दती -  

या भागािध् ये नियोजि सनितीि ेसमिािणीसाठी स् िीकारलेली कायोपध् दती ज् यािमध् य ेसमिािणी प्रिक्रयेत 

नियुंत्रणे पाठनिण् यापासूि ते समिािणी प्रिक्रया समलभ करण् याच् या प्रिक्रयेचे िणोि आह.े  त् यापमढे समिािणीसाठी हजर 

असलेल् याुंची सुंख् या आह.े 

 

3.1. समिािणीच ेनििुंत्रण -  

िहाराष् ट्र प्रादनेिक ि िगर रचिा अनधनियि १९६६ िध् ये तरतूद केल् यािमसार नियोजि सनिती , प्राप् त 

लालेल् या सूचिा / हरकतींिर नतला आिश् यक िाटेल अिी चौकिी करीत आनण निकास  योजिेच् या िसमदयाुंच् या 

सुंबुंधात ज् याुंिी कोणतहेी आक्षेप दाखल  केले असतील  ककिा कोणत् याही सूचिा केल् या असतील अिा कोणत् याही 

व् यक ती तसचे िासकीय  निभागाचे  प्रनतनिधी याुंिा आपली बाजू िाुंडण् याची िाजिी सुंधी दईेल.  त् यािर निचार 

केल् यािुंतर, नियोजि सनिती नतच् या िेिणूकीच् या िदिाुंकापासूि  दोि िनहन याुंपेक्षा अनधक िसेल अिा 

कालािधीत  ककिा याबाबतीत नियोजि  प्रानधकरणािे यो् य कारणाुंसाठी निनश्चत केली असेल अिा आणखी 

िमदतीत   नियोजि  प्रानधकरणास आपला अहिाल सादर करील. 

 उपरोक त तरतूद लक्षात घेता, समिािणीची पध् दत आनण त् यासाठीची सुंपको  व् यिस् थबा नस्िकारली, 

त् यािमसार असे निनश्चत केले की, िहापानलका, राज् य िासि, िासकीय निभाग / सुंस् थबा / सािोजनिक उपक्रि आनण 

सािोजनिक सेिा पमरिठादार, खासदार, आिदार, िगरसेिक, िाजी खासदार, िाजी आिदार, िाजी िगरसेिक, 

िाजी सिदी अनधकारी आनण त् याुंच् या कायाोत  प्रख् यात असलेल् या व् यक ती, सुंस् थबा, नबगर सरकारी सुंस् थबा याुंिा 

लेखी /ईिेल/कूरीयर/ दमरध् ििी िे सुंपको  करण् याच ेठरले. 

 त् याचप्रिाणे असे निनश्चत केले की, िैयनक्तक / सोसायटी / िागटरकाुंचे गट ज् याुंिी हरकती / सूचिा दाखल 

केल् या आहते ते त् या त् या निभागाच् या ठरनिलेल् या तारखेला समिािणीसाठी हजर राहू िकतात.  समिािणीचे स् िरुप 

आनण िेळापत्रक निनश्चत लाल् यािुंतर, सुंस् थबाुंिा पाठनिण् याच् या पत्राचा िसूदा तसेच अनतिहत् िाच् या व् यक ती / 

नबगर सरकारी सुंस् थबा हयाुंिा पाठनिण् याच् या पत्राचा िसूदा आनण जितेच् या िानहतीकटरता ितोिािपत्रात ि 

िहािगरपानलकेच् या सुंकेत स् थबळािर प्रनसध् द कराियाचा िसमदा तयार केला गेला आनण त् यािुंतर िगर रचिा 

अनधकारी याुंच् या सहीिे पत्र आनण सूचिा पाठनिण् यात आली. 

 समिािणीचे िेळापत्रक आनण प्रत् येक समिािणीस लागणारा कालािधी हा सुंस् थबा / सुंघटिा / 

अनतिहत् िाच् या व् यक ती / नबगर सरकारी सुंस् थबा  याुंिी उपनस्थबत केलेल् या िमद्दयाुंच् या आधारािर निनश्चत करण् यात 

आला.  त् यािमसार  सुंस् थबा / सुंघटिा / अनतिहत् िाच् या व् यक ती / नबगर सरकारी सुंस् थबा  याुंिा समिािणीसाठी अिधी 

प्रदाि करण् यात आला. 

 बृहन िमुंबई िहािगरपानलका, कें द्रिासि, निििासकीय निभाग / सुंघटिा / सािोजनिक उपक्रि, 

सािोजनिक सेिा पमरिठादार, अनतिहत् िाच् या व् यक ती या िगीकरणािध् ये सिानिष् ट केलेल् याुंिा,  िैयनक्तक 

निभागिार सूचिा / हरकतींच् या समिािणीकटरता राखिू ठेिण् यात आलेल् या िदििी उपनस्थबत ि राहण् याबद्दल 

नििुंती करण् यात आली.  सुंस् थबा / सिूह / नििसरकारी सुंस् थबाुंिध् ये िगीकरण असलेल् याुंिा, ०५ पेक्षा जास् त िाही 

तसेच सदरहू व् यक तींिा निषयाचे ज्ञाि आह े अिाुंिी नियोजि सनितीपमढे समिािणीकटरता व् यक तीि  उपनस्थबत 

राहण् याबद्दल नििुंती करण् यात आली. 

 िैयनक्तक सूचिा / हरकतींकटरता िागटरकाुंकडूि प्राप् त लालेल् या अजाांिरील (प्रारुप निकास आराखडा 

(२०३४), प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली (२०३४), साधारण असे िगीकरण करुि) समिािणीच् या िेळेबाबत 

निभागनिहाय िेळापत्रकाची सूचिा / जानहर आिाहि िराठी, इुंग्रजी, नहदी, गमजराती, उदूो अश् या एकूण ३० 

स् थबानिक िृत् तपत्राुंिध् ये दोि िेळा सदर िेळापत्रकासोबत प्रनसध्द करण्यात आली. तसेच िहापानलकेच्या 

सुंकेतस्थबळािर प्रनसध्द करण्यात आली.  जास्तीत जास्त प्रनसध्दी निळािी याकटरता समिािणीबाबतची जाहीर 
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सूचिा फ्लेकस बॅिरिर ेापूि िहापानलकेच्या िमख्यालयात िोकयाच्या टठकाणी तसेच निभाग कायाोलयातही 

प्रदर्भित करण्यात आली. 

एकाच निषयािर िागटरकाुंिी सिमहाि े जर सूचिा / हरकती िदल्या असतील तर सदरहू सिूहातील 

लोकाुंचे प्रनतनिनधत्ि करणा-या जास्तीत जास्त ०५ लोकाुंिी समिािणीकटरता उपनस्थबत राहण्याची नििुंती 

करण्यात आली. 

    िागटरकाुंकडूि प्राप्त लालेल्या प्रारुप निकास आराखडा (२०३४), प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली 

(२०३४), सिोसाधारण तसचे िहरािी निगनडत बाबींकटरता प्राप्त लालेल्या सूचिा / हरकतींसाठी (१२०० पेक्षा 

अनधक) िेगळी िेळ निनश्चत करण्यात आली होती.   

    िागटरकाुंकडूि प्राप्त लालेल्या ज्या सूचिा / हरकती ह े प्रारुप निकास आराखडा (२०३४), प्रारुप 

निकास नियुंत्रण नियिािली (२०३४) तसेच नियोजि सनितीच्या कक्षेिध्ये िव्हत्या त्या निकास नियोजि 

निभागाकडूि बृहनिमुंबई िहािगरपानलकेच्या सुंबुंनधत निभागाुंकड ेपाठनिण्यात आल्या. 

    िैयनक्तक िागरीक / लोकाुंचा सिूह याुंिा त्याुंिी प्रारुप निकास आराखडा (२०३४) च्या अिमषुंगाि े

िहापानलकेस िदलेल्या सूचिा / हरकतीच्या िूळ पत्राच्या पोचपाितीसह ककिा ऑिलाईि दाखल केलेल्या 

अजाोच्या अिमषुंगािे प्राप्त लालेल्या पाितीसह समिािणीकटरता उपनस्थबत राहण्याबाबत सूनचत करण्यात आले. 

3.2. समिािणीच ेिळेापत्रक – 

तक ता २ -  िगीकरणािमसार िळेापत्रक 

अिम.क्र. नििरण कालािधी 

१. िासकीय िद.१७.१०.२०१६ ते 

२१.१०.२०१६ 

२. अनतिहत् िाच् या व् यक ती िद.२५.१०.२०१६ ते 

२६.१०.२०१६  आनण 

०५.११.२०१६ 

३. सुंस् थबा िद.०३.११.२०१६ आनण 

०४.११.२०१६ 

४. नबगर सरकारी सुंस् थबा िद.०७.११.२०१६ ते 

१०.११.२०१६ 

५. िैयनक्तक (सिोसाधारण आनण नि.नि.नि.) िद.११.११.२०१६ ते 

१५.१२.२०१६ 

 तपनिलिार िेळापत्रक जोडपत्र-१ िध् ये आह.े 

 

3.3. समिािणी दरम् यािच् या कायोपध् दतीच ेिास् त्र 
 

३.३.१ लॉनजनस्टक (तको  आधाटरत प्रिक्रया) 

 यापूिीच् या भागािध् य ेिणोि केल् याप्रिाणे, िहाराष् ट्र प्रानधकरण ि िगररचिा अनधनियि १९६६ च् या 

तरतमदीिमसार निहीत  कालािधीिध् ये प्राप् त लालेल् या हरकती / सचूिाुंिर उपरोक त िगीकरणािमसार समिािणी 

करण् यात आली. यासाठी िहािगरपानलकेकडूि िोठया प्रिाणात प्रिासकीय युंत्रणेची गरज होती.  स् थबायी सनिती 

सदस् याुंिी असे प्रनतपादि केले की, त् याुंिा स् थबायी सनितीच् या बैठकीसाठी हजर राहािे लागणार त् यािुंतर प्रिदघो 

चचेिुंतर, असे ठरनिण् यात आले की, िहािगरपानलका िमख् यालय ह ेसािान य जितलेा आनण इतर भागधारकाुंिा 

सोईस् कर असल् यािे , येथबे समिािणी करण् याचे ठरनिण् यात आले.  िहािगरपानलकेच् या जमन या िमख् यालयाच ेिारसा 
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जति निभागाि े सुंपूणो कायापालट करुि इिारतीस पमिश् च पूिीचे िैभि प्राप् त करुि िदले.  सदर इिारतीचा 

तळिजला ियस् कर तसेच िदव् याुंग व् यक तींसाठी उपलब् ध आनण सोयीस् कर असल् यािे समिािणीसाठी नििड 

करण् यात आली.  तळिजल् यािरील तीि ेोटे सभागृह आनण २०० िाणसाुंची क्षिता असणारे दोि िोठे सभागहृ 

नििडण् यात आले.  त् याचबरोबर तीि ेोटया खोल् या सहाय्य किोचारी याुंच् यासाठी नििडण् यात आल् या.  सिो 

टठकाणी िातािमकम लिाची आनण पमरेश् या प्रकािाची व् यिस् थबा होती.  लोकाुंिा समिािणीपूिी प्रतीक्षा करण् यासाठी 

पूरेिी आसिव् यिस् थबा करण् यात आली होती.  िैयनक्तक समिािणीसाठीची व् यिस् थबा स् ितुंत्र आनण तपनिलिार 

होती.  लोकाुंिा, ेत्रपती नििाजी टर्भििस पयांत, िहर आनण उपिगरािधूि यािे लागणार असल् याि,े एका 

िोठया हॉलिध् ये नपण् याच् या पाण् याच् या व् यिस् थबेसह आनण स् िच् े तागृहासह लोकाुंिा आसिाची व् यिस् थबा करण् यात 

आली.  लोकाुंच् या िागोदिोिासाठी र्फलक लािले होते. 

३.३.२ प्रिक्रया – 

 समिािणीची पध् दत ही (खात े/ सुंस् थबा / अनतिहत् िाच् या व् यक ती / नबगर सरकारी सुंस् थबा) याुंिा िदलले् या 

समिािणीच् या प्रिक्रयेपेक्षा ियैनक्तक समिािणीची पध् दत िेगळी होती. (खात े / सुंस् थबा / अनतिहत् िाच् या व् यक ती / 

नबगर सरकारी सुंस् थबा) याुंिा त् याुंिी सादर केलेल् या सूचिा / हरकतींच् या सुंख् येप्रिाणे (खाते / सुंस् थबा / 

अनतिहत् िाच् या व् यक ती / नबगर सरकारी सुंस् थबा) िेळ निनश्चत करण् यात आली.  खासदार, आिदार, िगरसेिक 

याुंिा समिािणीची िेळ आधी कळनिण् यात आली.  काही अती िहत् िाच् या व् यक तींिी त् याुंचे पूिोनियोनजत उपक्रि 

असल् यािे िेगळी िेळ कळनिण् याबद्दल सूचिा करण् यात आली आनण त् यािमसार त् याुंिा सोयीस् कर अिी िेळ दणे् यात 

आली. 

 PEATA / MCHI – CREDAI / NARDE CO इतर सुंस् थबाुंिी िदलेल् या सूचिा / हरकती सिाि 

निषयािमसार  एकत्रीकरण केले.  उदा.निकास नियुंत्रण नियिािलीिर सूचिा / हरकतीिर पूणो िदिसभर सकाळी 

१०.३० पासूि रात्री ८.३० पयांत प्रदीघो चचाो लाली. 

 तसेच िीजपमरिठा कुं पन याुंिी उपनस्थबत केलेले िमद्द ेसुंयमक त बैठकीिध् ये समिािणीस आणले.  तसेच चचोच े 

प्रनतनिधी आनण आचो नबिप याुंच् या सििेत न्श् चि सिमदायाची धार्भिक स् थबळे दिोनिण् याबाबत चचाो करण् यात 

आली.  हयाच तत् िाुंिर एि/पूिो निभागाच् या तसेच नलगभेदाच् या िमद्दयाुंबाबत काि करणा-या सुंस् थबाुंसोबत 

त् याुंच् या िमद्दयािर चचाो करण् यात आली. 

 प्रत् येक समिािणीकटरताची प्रिक्रया तपिीलिार नियोनजत केली होती जेथबे जितेला पोहोचल् यािर प्रथबित  

िधळदणीकक्षाकड ेजाियाचे होते आनण पोचपाितीची प्रत ककिा ऑिलाईि पोचपािती दाखिायची होती जेणेकरुि 

त् याुंचा सादर केलेला अजो िोधणे समकर लाले.  प्रथबि येणा-यास प्राधान य अश् याटरतीिे त् याुंिा टोकि क्रिाुंक दणे् यात 

आल.े  िधळदणीिुंतर त् याुंिा प्रनतक्षा सभागृहाकड े िेले जथेबे नियोजि सनितीच् या सदस् याुंकटरता तयार करण् यात 

आलेला िमद्दसेूचीतील अिम.क्र. त् याुंच् या टोकििर नलनहण् यात आला जेणेकरुि त् याुंच् या सूचिा ि हरकती सिजण े

समकर लाले.  त् याुंच् या टोकि क्र. िमसार जितेस समिािणी सभागृहाकड ेिेले जेथबे नियोजि सनितीच् या सदस् याुंिी 

त् याुंचे व् यक तीि  ऐकूि घतेले. 

 समिािणी खमल् या आनण पारदिोकटरत् या घेण् यात आली.  नियोजि सनितीच् या सदस् याुंसिोर बसमि 

समिािणी घेण् यात आली आनण त् याचिेळी त् याच कक्षात ज् याुंचा िुंतर िुंबर येणार आह ेत् याुंिादखेील बसनिण् यात 

आले होत.े  साधारणपणे बहुताुंिी नियोजि सनितीच् या निर्फारिी, िान य ककिा अिान य, ह ेजर सदर बाब ही 

नियोजि सनितीि ेअगोदरच निनश्चत केलले् या बहृत प्रिगाोत िोडत असले तर, नियोजि सनितीि ेसमिािणीच् या 

िेळेस जितेला आनण प्रनतक्षते असणा-या जितसेिोर सुंनगतले.  काही िेळा उपनस्थबत केलेले िमद्द ेनिनिष् ट प्रिगाोत 

िोडत िसतील तर उपनस्थबत िमद्दयाुंची िधळद घेतली आनण समिािणी पूणो लाल् यािुंतर नियोजि सनिती सदस् याुंिी 

निचारिुंथबि केल् यािर निणोय घेण् यात आले.  बहुतेकदा नियोजि सनितीिे नियोजिकाराुंिा आिेदकाुंसह जाऊि 

स् थबळाची पाहणी ि सद्य  नस्थबती तपासणी करण् यास दखेील साुंनगतल.े  सदर स् थबळ पाहण् या निभागाच् या 

नियोजिकाराुंिा आिेदकाुंच् या प्रनतनिधीसह िक यतो समिािणीच् या िुंतर लगेच दमस-या िदििी केल् या आनण 

नियोजि सनितीला स् थबळपाहणी अहिाल सादर केला. तदिुंतर नियोजि सनितीिे त् याुंच् या निर्फारिींिा अुंनति 

स् िरुप िदल.े काही प्रकरणाुंिध् ये समिािणीदरम् याि साुंनगतलेल् या निर्फारिींबाबतीत सदस् याुंिी ताज् या सद्य नस्थबती 

आनण कागदपत्राुंची पमिोपाहणी करुि आनण प्रकरणाुंच ेपमिर्भिलोकि करुि निर्फारिी कायि केल् या.  समिािणीची 

िेळ सायुंकाळी ५.३० पयांत होती आनण िधळदणीची िेळ दमपारी ३.३० िाजेपयांत होती, परुंतम ज् या व् यक ती दमपारी 
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३.३० िुंतर आल् या ि िधळदणी केली त् याुंिादखेील समिािणीकटरता िाकारले िाही.  ज् या व् यक ती निभागनिहाय 

नियोनजत िेळापत्रकातील तारखेला उपनस्थबत राहु िकल् या िाहीत त् याुंिी िेिटच् या िदििी म् हणज े

िद.१५.१२.२०१६ ला ज् या िदििी िहर पातळीिरील उपनस्थबत सिोसाधारण िमद्दयाुंकटरता समिािणी होती, 

त् यािदििी समिािणीस हजर रानहल.े  िळेापत्रकािमसार तारखसे सुंबुंनधत आिदेक हजर राहु िकल ेिाहीत त् याुंच् या 

नििेदिाुंिर प्रकरणाुंच् या गमणित् तेिमसार निणोय घेण् यात आला. 

3.4. समिािणीच ेर्फनलत – 

 िागील भागाुंिध् ये िणोि केल् याप्रिाणे सूचिा ि हरकतींची समिािणी पारदिोकटरत् या पार पाडली.  

समिािणीस जितचेा उत् ति प्रनतसाद होता आनण काही िेळा जिता िधळदणीकटरता सकाळी लिकर आल् याच े

निदिोिास आले.  जितेला िदघोकाळ प्रनतक्षा करायला लागू िये याटरतीिे प्रणालीची खातरजिा केली.  बहुताुंिी 

प्रकरणाुंिध् ये आिेदक व् यक तीि  ककिा त् याच् या / नतच् या िास् तमनििारदासह समिािणीस हजर रानहले.  काही 

प्रकरणाुंिध् ये सािाईक िमद्दयाुंकटरता उदा. लोपडपट्टीिरील आरक्षणे, उपकरप्राप् त इिारतीिरील आरक्षणे, िा 

निकास पट्टयाचे नििासी / िानणनज्यक पट्टयाुंिध् ये रुपाुंतरण, प्रस् तानित भूिापर आराखडयात धार्भिक स् थबळे 

नचन हाुंिकत ि करणे अिा िमद्दयाुंकटरता जितेचे िोठे गट समिािणीस हजर रानहल.े 

 

तक ता क्र. ३ : समिािणीकरीता हजर असणा-याुंचा गोषिारा 

 

िगीकरण /निभाग एकूण प्रकरणे समिािणीसाठी 

हजर प्रकरणाुंची 

सुंख् या 

समिािणीसाठी 

हजर लालेल् या 

लोकाुंच् या सुंस् थबेची 

टक केिारी 

समिािणीसाठी 

आलेल् या लोकाुंची 

सुंख् या 

िहािगरपानलका २६ २५ ९६.१५ ३८ 

िासकीय १९४ १८४ ९४.८५ १६९ 

अनतिहत् िाच् या 

व् यक ती 

३७३ २८६ ७६.६८ १९६ 

सुंस् थबा १८२ १८१ ९९.४५ १५० 

नबगर सरकारी 

सुंस् थबा 

६७ ६५ ९७.०१ १६६ 

निकास नियुंत्रण 

नियिािली 

१३९२ ११० ७.९० १०९ 

अे निभाग ८४ २५ २९.७६ ५० 

बी निभाग २६ ३ ११.५४ ५ 

सी निभाग १०३ ३२ ३१.०७ ८९ 

डी निभाग २६९ ८४ ३१.२३ १६९ 

ई निभाग २५८ ९७ ३७.६० १८४ 

एर्फ/उत् तर निभाग २६३ ७७ २९.२८ २०६ 

एर्फ/दनक्षण निभाग २२१ ६७ ३०.३२ १३४ 

जी/उत् तर निभाग १८६ ७३ ३९.२५ १४४ 

जी/दनक्षण निभाग ३१६ ११९ ३७.६६ ३०१ 

एच/पूिो निभाग ५४७ ९५ १७.३७ १८० 

एच/पनश्चि निभाग ४३२ १७१ ३९.५८ ३३० 

के/पूिो निभाग ६९१ २३८ ३४.४४ ५४५ 

के/पनश्चि निभाग १०२१ २६१ २५.५६ ५९९ 

पी/उत् तर निभाग ८४८ २८६ ३३.७३ ५७६ 
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पी/दनक्षण निभाग ४९९ १५४ ३०.८६ ३१७ 

आर/उत् तर निभाग ४९७ १९२ ३८.६३ ३२० 

आर/िध् य निभाग ५१२ १५८ ३०.८६ ३३१ 

आर/दनक्षण निभाग ४१६ १६६ ३९.९० ३३३ 

एल निभाग ५८७ १७५ २९.८१ ३७७ 

एि/पूिो निभाग २९७ १०८ ३६.३६ ३२९ 

एि/पनश्चि निभाग ४९१ ११९ २४.२४ २८८ 

एि निभाग ३१९ ११९ ३७.३० ११९ 

एस निभाग ११४८ २३९ २०.८२ ४८८ 

टी निभाग ३४८ १३५ ३८.७९ २८४ 

सिोसाधारण 

प्रकरणे 

३०२ १४० ४६.३६ २८९ 

एकूण १२९१५ ४१८४ ३२.४० ७८८७ 

 

टटप – उपरोक त ‘’समिािणीसाठी हजर प्रकरणाुंची सुंख् या’’ या रकान यािध् ये िैयनक्तत / प्रकरणे िोजण् यात आली 

आहते.  काही प्रकरणाुंिध् ये एकापेक्षा अनधक प्रकरणाुंसाठी िेगिेगळया व् यक ती आल् या होत् या परुंतम अिी 

प्रकरणे िेगिेगळी गणली आहते.  परुंतम गठ्ठा प्रकरणे एकच गणली आह.े 
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4. समिािणी पश्चात - 

समिािणी पश्चात  नियोजि सनितीि े िेळ काढूि समिािणी दरम्याि  ऐकलेल्या सिो सूचिा  ि हरकतींच े

निशे्लषण  केले आनण या निशे्लषणातूि उद्भिलेले  िहत्िाच ेिमद्द ेआनण नियोजि सनितीिे घेतलेले निणोय या खुंडात 

सिानिष्ट केले आहते. 

4.1. नियोजि क्षते्र – 

 पूिो प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्ये निनश्चत  केल ेगेलेले बृहन िमुंबईचे   एकूण क्षेत्रर्फळ  ४५८.२८ 

चौ.िकिी. होते .  तथबानप, बृहनिमुंबई िहागरपानलका यापेक्षा किी क्षेत्रासाठी नियोजि प्रानधकरण  आहे,  या  

क्षेत्रर्फळाुंपैकी समिारे ९.४३%  भाग हा नििेष  नियोजि प्रानधकरणाुंच्या (एस.पी.ए.) अनधकारीता क्षेत्रात 

सिानिष्ट आह.े  बृहनिमुंबईत असे तीि नििेष नियोजि प्रानधकण(एस.पी.ए.)  आहते. एि.एि.आर.डी.ए.(िमुंबई 

िहािगर प्रादनेिक निकास प्रानधकरण), एस.आर.ए. (लोपडपट्टी  पमििोसि प्रानधकरण)  आनण एि.आय.डी.सी. 

(िहाराष्ट्र यद्योनगक निकास िहािुंडळ).  त्यािमळे   पूिो प्रारुप  निकास आराखडयािध्ये ४१५.०५ चौ.िकिी 

क्षेत्रर्फळासाठी निकास आराखडा तयार केला.   

िात्र दरम्यािच्या काळात २०१२ च्या निद्यिाि भूिापर िकािािर (इ.एल.य.ू िध्ये) १४.९६चौ.िकिी. 

चे अनतटरक त  क्षेत्रर्फळ उद्योनिमख लाले,  ह ेसारे बहुदा  गाळातूि नििाोण लालेले ठाण्याच्या खाडीतील खारर्फम टीच े

जुंगल आह.े  ह ेक्षेत्र सध्याच्या बृहनिमुंबई  िहापानलका सीिेच्या बाहरे आहे.  तथबानप , समधाटरत प्रारुप  निकास 

आराखडा २०३४ िध्ये बृहनिमुंबई िहािगरपानलका  सीिाुंिध्ये ते निलीि केले आनण िैसर्भगक क्षेत्रात दाखिण् याचे 

प्रस् तानित केल.े   

सिमद्राच्या पमि प्रापणाव्दारे आणखी १.८० चौ.िकिी चे क्षेत्र राज्य िासिािे िुंजूरी िदलेल्या ‘िकिारा 

रस्त्यािे ‘ जोडले जात.े  प्रस्तानित भूिापर  िकािािर (पी.एल.य.ू)िकिारा रस्त्याचे अिमरेखि केले जात आह.े  

अुंिलबजािणी दरम्याि  आिश्यक असणा-या  ‘िकिारा रस्त्याच्या’ अिमरेखिातील बदल आपोआपच डीपी 

२०३४ चा भाग बितील असाही प्रस्ताि ठेिला गेला आहे.   

प्रारुप निकास आराखडा २०१४-२०३४  ि त्याच्या अहिालात ििूद केलेल्या िमुंबईच्या क्षेत्रर्फळासुंबधीत 

नििादीत सूचिा ि हरकती प्राप्त लाल्या.  िमख्य िमद्दा हा िमुंबईचे क्षेत्रर्फळ ४७४ चौ.िकिी पेक्षा िाढिण्याबाबत 

होता.  चचे अुंती असे सिजले  की , आरडीडीपी २०३४ िधील  बृहनिमुंबई क्षेत्रर्फळ  ह ेयो्य आह ेआनण त्याची 

पमिोगणिा ककिा पमिो निधाोरण करण्याची आिश्यकता िाही. 

 इतर प्रिमख सचूिा ि  हरकती हया नििेष नियोजि क्षते्र (एस.पी.ए.) ला बहृन िमुंबई िहािगरपानलकेच् या 

हद्दीत ि गणल् याबाबत होत् या.  िमुंबई सारख् या  िहािगराच् या पायाभूत समनिधाुंच् या निकासाच् या दषृ् टीिे एकेत्री 

सुंस् थबा असली पानहजे ज् यािे एकसुंध निकास आनण पूणो अुंिलबजािणी करीता येते हा सिज आह.े  परुंतम हा िमद्दा 

नियोजि सनितीच् या अखत् यारीत िसल् याि ेयाबाबतीत कोणतीही निर्फारस केली िाही. 

 

4.2. िािनिदिेि े– 

प्रारुप निकास आराखडा २०३४ च्या अहिालातील उल्लखेाप्रिाणे िािनिदिेिे म्हणजे पूिीच्या निकास 

आराखडयातील  आरक्षण जी तदिुंतर  सािोजनिक  समनिधा पमरनिण्यासाठी सर्फल लाली आहते.  त्याुंिा 

िािनिदिेि म्हणूि  कायि ठेिण्यात आले.   म्हणूि आधीच्या निकास आराखडयािधील सिो आरक्षणे जी 

निकनसत लालेली आहते ती, त्यापमढील  निकास आराखडयािध्ये िािनिदिेिे म्हणूि उल्लेनखली जातील. ही 

निदिेिे  अनस्तत्िात असेपयोत ककिा एखाद्या कायोक्षि प्रानधकरणाच्या आदिेािमळे दमरुस्त/कायदयािे बदलेपयोत 



नियोजि सनितीचा बृहनिमुंबईच्या समधारीत प्रारुप निकास आराखडा (2034) बाबतचा अहिाल      31 

 

पमढील सिो निकास आराखडयात कायि राहतील.  पूिीच्या निकास आराखडयातील (१९९१) अिी आरक्षणे जी 

निकनसत लाली िाहीत ती, तसेच जोपयोत कायोक्षि प्रानधकरणाच् या  आदिेािे  दमरुस् त / कायद्यािे  बदल होत 

िाही   तोपयोत  प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध् ये आरक्षण म् हणूि त् या निनिष् ट सािोजनिक  समनिधेसाठी 

कायि राहतील.  जर सक्षि प्रानधकरणाि े एखाद्या सािोजनिक  समनिधेसाठी सिलती िुंजूर केल्या असतील जस े

जिीि, आर्भथबक अिमदाि, अनतटरक्त चटईक्षेत्र (एर्फ.एस.आय.),  तर ती खाजगी पध्दतीिे पमरनिलेली सािोजनिक 

समनिधा ही ‘िािनिदिेि’ म् हणूि असेल.  खाजगी सािोजनिक समनिधा ज्यात कोणत्याही कायद्याचे  उल्लुंघि  लाले 

िाही, ज्याला निकास आराखडयातील अट िाही आनण ज्यासाठी िासकीय  सिलत िदली िाही, अिा खाजगी 

समनिधा या ‘िािनिदिेि’ िाहीत ि प्रास्तानित भ-ूिापरािध्ये िािनिदनेित केली जाणार िाही. िात्र, खाजगी 

गटािे सािोजनिक िापरासाठी समनिधा पमरनिल्याि े या समनिधाही सुंपूणो िहरातील सािोजनिक समनिधाुंची गणिा 

करतािा निचारात घतेली गेली. 

 लोकाुंचा असा सिज होता की, आपल्या जागेिर  िािनिदिेि  असल्याि े  या िािनिदिेिाचे ओल े

राहील ि या  समनिधेची िागणी िसतािाही ती पमढे कायि ठेिण्यास सक्ती राहील  .लोकाुंच्या ििातील ही नभती 

दरू करण्यासाठी नियोजि सनितीिे  निकास नियुंत्रण नियिािलीतील  काही खुंडािध्ये अिी तरतूद केली आह े

ज्यात िािनिदनेित जागेचा पमिर्भिकास करण्याची परिािगी दणे्यात येईल आनण  एखाद े िािनिदिेि दमरुस्त 

करण्याचा ककिा  निभागातील समनिधाुंची टुंचाई निचारात  घेऊि िािनिदिेि बदलण्याचा अनधकृत हक्क 

िहापानलका आयमक्ताुंिा राहील. 

सुंसदचेे सदस्य ,निधािसभचेे सदस्य ि िगरसेिकाुंची िागणी होती की सिो निद्यिाि िाळाुंिा प्रारुप 

निकास  आराखडा २०३४ िध्ये ‘िािनिदिेि’ म्हणूि  दाखनिण् यात  याि.े सूचिा ि हरकतींच्या कालािधीत 

सािानय जितकेडूि अिा अिेक  सूचिा आल्या ज्यात त्याुंच्या  िैक्षनणक जागेला प्रारुप निकास आराखडा २०३४ 

िध्ये िािनिदिेि म्हणूि  सिानिष्ट करण्यात यािी अिी िागणी होती  .त्याुंचा असा दािा होता की, जरी या  

िाळा  िुंजूर समधाटरत निकास आराखडा १९९१ च्या प्रस्तािाुंव्यनतरीक्त बाुंधल्या गेल्या असल्या तरी त् या  

निद्यार्थ याोिध् य े  िैक्षनणक प्रसाराचे काि  करत आहते आनण खाजगी जनििीिर अिा िाळा िहापानलकेची 

िानयता घेऊिच  बाुंधल्या आहते  .यापैकी काही िाळा २०१५ िध्ये प्रकानित लालेल्या पूिो प्रारुप निकास 

आराखडा २०३४ ि निद्यिाि भ-ूिापर २०१२ िध्ये दाखनिल्या आहते  .काही िाळा ज्या एस.आर.डी.पी .

१९९१ िध्ये आरनक्षत/ िािनिदनेित िसलेल्या टठकाणी  निकनसत  लाल्यािे  प्रारुप समधाटरत निकास आरखडा 

२०३४ िगळूि टाकण्यात आल्या  .ह ेिमद्द ेऐकल्यािुंतर नियोजि सनितीिे ही  िागणी  िानय करण्याचा निणोय 

घेतला आनण पूिो प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्ये दाखनिलेल्या िािनिदनेित  िाळा ज्या निद्यिाि आहते 

त्या दाखनिण्यात  येतील. त्याप्रिाणे   निकास   नियुंत्रण  नियिािली  िध्ये  अिा सुंरचिेची िैधानिक सत्यता 

पडताळण्याबाबत नियिािली सिानिष्ट केली आहे. 

इुंधि तेलाुंच्या कुं पनयाुंिी काही सूचिा ि हरकती सादर केल्या ज्यात त्याुंची िागणी होती की , 

एस.आर.डी.पी .१९९१ िध्ये ि दाखनिलेली इुंधि कें द्र (पेट्रोल पुंप)  )आर.डी.डी.पी .२०३४) िध्ये  सिानिष्ट 

करािी  ि िापरात िसलेली इुंधि कें द्र े काढूि  टाकण्यात यािीत.  िहाराष्ट्र  िासिाच्या आदिेाप्रिाणे २००८  

पासूि अनस्तत्िात असलेल्या  इुंधि कें द्र काढूि टाकण्याची ककिा िापर बदलण्याची परिािगी  िाही.  तसेच, 

निद्यमत पमरिठा कुं पनयाुंिीही त्याुंच्या समनिधा निकास आराखडयात  दाखनिण्याची  िागणी केली जेणेकरुि त्याुंिा 

डी.पी .िध्ये एक  कायि अनस्तत्ि निळेल .यािर असे ठरल े की निद्यमत पमरिठा कुं पनया त्याुंच्या  समनिधा 

उभारण्यासाठी खमल्या बाजारातूि जनििी निकत घ्याव्यात. 

नसििेागृहिालक सुंघटिेि े नििुंती केली की िल्टीप्लेकसच्या काळात एक पडदयाच्या नचत्रपटगृहाुंिी 

पे्रक्षकिगो गिािला आह ेआनण त्याुंिा प्रचुंड आर्भथबक िमकसाि होत आह ेतसेच प्रास्तानित आराखडयात नसिेिागृह 

म्हणूि निदनेित केल्यािमळे त्याुंच्या जनििीला बाजारभाि निळत िाही .या िमद्दयाचा नियोजि सनितीिे समक्ष्िपणे 

निचार करुि असे ठरनिले की, िहरािे ििोरुंजिाची सुंधी गिािली िाही पाहीजे, परुंतम नसिेिागृह िालकाुंिा 
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नयाय दणे्याकरीता निकास नियुंत्रण नियिािली अुंतगोत कायोपध्दतीची आखणी करण्यात येईल .यासाठी नियोजि 

सनितीिे निकास नियोजि नियिािलीच्या  खुंडािध्य ेयो्य ते बदल करण्याची निर्फारस  केली. 

एक सिस्या ज्याचे स्पष्टीकरण डी.पी.२०३४ च्या अहिालात स्पष्टपणे िाुंडले आह ेती अजमिही लोकाुंच्या 

ििात घर करुि होती जी, असे भूखुंड ज्याचा अुंित  उपयोग सािोजनिक ि अुंित खाजगी आह,े जस ेखाजगी 

रनहिासी गृहनििाोणािर सािोजनिक िाहितळाची समनिधा आह ेअसे भूखुंड ‘Pt ‘ म्हणूि दाखनिले आह ेज्याचा 

अथबो ‘part’ म्हणजेच भाग असा होतो .याचा स्पष्टपणे असा अथबो होतो की या भूखुंडातील काही अुंित  भागािर 

कोणतेही िािनिदिेि िाही . ह ेधोरण समिािणी दरम्याि सनिस्तरपणे आनण स्पष्टीकरणािे  सिजािले. 

नियोजि सनितीिे िािनिदिेिासुंबुंधी पमढील तत्िे अुंगीकृत केली. 

 इुंधि कें द्र े (पेट्रोल पुंप) नसिेिागृहाचे  िािनिदिेि दाखिणे तथबानप त्यानिरुध्द कोणतीही नयायालयीि 

आदिे िसािा. 

 यापूिीच्या प्रारुप  निकास आराखडयािध्ये ििूद केलेल्या सिो िाळा ि स् ििािाुंिा िािनिदनेित करणे. 

 िहापानलका आयमक्ताुंिा गरज िसलेल्या भूिापरात यो्य रे्फरबदल करण्याचा अनधकार दणे्यात आला. 

 आराखडयातील आर.जी/खाजगी उद्यािे ही आराखडा दस्ताऐिजाुंिर (ििोरुंजि/उद्याि)े निव्िळ लेखी 

स्िरुपात दाखिण्यात यािी. कारण त े रनहिािाुंच्या खास उपयोगासाठी बिनिल े असल्यािे निदिेिाची 

अहोता प्राप्त करु िकत िाही. त्याचप्रिाणे िैक्षनणक सुंस्थबा/नयास/सुंग्रहालय आनण नििेष अनधकाराच्या 

ताब्यात असलेले िािनिदनेित उद्यािे डी.सी.आर. प्रिाणे अहोता प्राप्त करु िकले. जोडपत्रािध्ये आराखडा 

आर.जी./खाजगी उद्याि े ििूद केली आहते जेणेकरुि ते सािोजनिक िापरासाठी उपलब्ध राहतील आनण 

कोणत्याही गैरिापरापासूि समरनक्षत राहतील. 

 

4.3. रस्त े- 

समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ चा अहिाल निद्यिाि रस्ते आनण प्रस्तानित रस्ते याुंबाबत 

घेतलेल्या पक्ष स्पष्ट करतो .त्याप्रिाणे पूिो प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्य ेपमढील प्रकारचे रस्ते डी.पी .

दस्ताऐिजािर दाखनिले आहते. 

 

अ. िनिि प्रस्तानित निकास आराखडा (डी.पी.) रस् ते जे पूिी अनस्तत् िात िव् हते.           

ब. १९९१ च्या निकास आराखडयािधील (डी.पी.) रस् ते जे निकनसत ि लाल्यािे प्रस्तानित रस्त े

    म्हणूि दाखिले गेले. 

क. निद्यिाि रस्त्याुंचे रुुंदीकरण. 

ड. िनिि सािोजनिक रस्त ेज ेिमुंबई िहापानलका (एि.एि.सी) अनधनियि १८८८ च्या २९१  

    कलिानिये बिनिले गेले.  

इ. निद्यिाि रस्त्याुंची िुंजूर नियनित रेषा जी (एि.एि.सी)  अनधनियि १८८८  

    च्या कलि २९७ अनिय ेआखली गेली. 

 

िरीलपैकी (अ) (ब) आनण (क) चे प्रस्ताि िहाराष्ट्र प्रादनेिक नियोजि आनण िगरनियोजि अनधनियि १९६६ 

च्या अुंतगोत असूि (ड) आनण (ई) ह ेरस्त ेएि.एि.सी .अनधनियि १८८८ अनिये कायदनेिर प्रिक्रयेिे आखले गेले .

समधारीत प्रारुप निकास आराखडयािध्ये रस्त्याुंचा तपनिलिार सिीक्षा केल्यािुंतर असा प्रस्ताि िोडण्यात आला 

की एि.एि.सी अनधनियि १८८८ िध्ये आुंरनभलेले रस्ते ह ेआधीच िैधानिक अुंनतिात्िाला पोचले आहते आनण 

त्याुंिा पमनहा सूचिा ि हरकती तसेच १९६६ च्या एि.आ.अॅण् ड टी.पी अॅकट अुंतगोत ेाििीची आिश्यकता िाही .

त्यािमळे  अस े प्रस्तानित करण्यात येत आह े की असे रस्ते निकास आराखडा (डी.पी) दस्ताऐिजिध् ये  
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दाखनिण्याची गरज िाही.िात्र अिा रस्त्याुंच्या यादीच े जोडपत्र िानहतीसाठी िहापानलकेच्या सुंकेतस्थबळािर 

प्रनसध्द करण्यात येईल .अिा रस्त्याुंिर िमुंबई िहािगरपानलका अनधनियि १८८८ अुंतगोत कायदनेिर प्रिक्रया पूणो 

लालेली असल्यािे त्यािर आता सूचिा ि हरकती िागिल्या जाणार िाहीत. 

िुंजूर निकास आराखडा १९९१ िध्ये दाखिलेल्या रस्त्याुंव्यनतटरक्त रस्त्याचा नतसरा प्रिगो म्हणजे निद्यिाि 

रस्त्याुंचे रुुंदीकरण हा भाग पूणोपणे िगळला आहे .या रुुंदीकरणाला कोणत्याही िास्त्रीय अभ्यासाचा आधार िाही 

असे िदसते .नििाय, जी बाुंधकािे पाडािी लागतील त्या निद्यिाि बाुंधकाि िालकाुंिा कठीण सिस्याुंिा तधळड 

द्यािे लागेल असे सिाांिा िाटले. 

त्यािमळे निचार केल्यािुंतर र्फक्त खालील रस्ते समधाटरत प्रारुप निकास आराखडा िकािािर दिोनिले गेले आहते. 

१. पूिी अनस्तत्िात िसलेले ि िव्याि े प्रस्तानित केलेल ेनिकास नियोजि रस्ते 

२. िुंजूर  समधाटरत निकास आराखडा १९९१ िधील निकास नियोजि रस्ते आजपयोत निकनसत लालेले  

     िाहीत म्हणूि प्रस्तानित निकास नियोजि  रस्ते म्हणूि दिोनिले. 

३. िुंजूर  पमिरोनचत निकास आराखडा १९९१ िधील निकास नियोजि रस्ते अुंित   निकनसत आहते  

     आनण म्हणूि सदर अनस्तत्िातील रस्त्याुंिा िुंजूर  पमिरोनचत निकास आराखडा १९९१ िमसार रस्ता रुुंदीकरण  

     दिोनिली आह.े 

४.  निनिष्ट पटरसरातील रस्त्याच्या जोडणीच्या  दषृ्टीकोिािे काही र्फार  िहत्िाच्या रस्त्याुंिा रस्ता रुुंदीकरण  

     प्रस्तानित केली. 

५. रसत् याुंची समसुंगत जोडणी आनण एकानत्िक निकासासाठी  िा निकास क्षेत्र आनण निठािगरािध्ये  िव्यािे  

    निकास नियोजि रस्ते प्रस्तानित केल.े 

 

निकास नियोजि रस्ते  /आराखडयातील रस्ते  /रस्ता रुुंदीकरण याबाबत आलेल्या सूचिा ि हरकतींिा 

त्यािमसार  हाताळण् यात  आले. बृहनिमुंबई िहािगरपानलकेिे  अलीकडचे बृहनिमुंबई व्यापक गिििीलता अहिाल 

पूणो केला आह े  .हया योजिेिध्ये  चाुंगल्या जोडणीसाठी ििीि रस्त े  सिानिष्ट करण्याची,  समसुंगत  िाहतमक 

व्यिस्थबापिासाठी रस्ते रुुंदीकरण आनण ििीि पूल  /भमयारी िागो इत्यादी प्रस्तािाुंची निर्फारस केली आहे  .पमिो 

प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्ये प्रस्तानित केलेले काही रस्ते समसाध्याता आनण स्थबळ सिेक्षणाच्या 

आधारािर  प्रस्तानित प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िधूि हटनिले होते  .जितचे्या टटप्पण्या प्राप्त लाल्यािुंतर 

हटनिलेल्या रस्त्याुंची  सूची िहािगरपानलका आनण िबे पोटोल िर प्रकानित केली गेली होती  .यािरुि  अस े

िाटले होत े की, व्यापक गिििीलता  योजिेच्या (सी.एि.पी.)  प्रस्तािातील ििीि रस्त े प्रारुप निकास 

आराखडयािध्ये  सिानिष्ट करणे या टप्प्यािर यो्य असू िकत िाही कारण िागील रे्फरीत निकास नियोजि रस्त े

िसमदा तपासणीच्या टप्प्या िधूि गेल े होते  .त्यािमळे ििीि रस्ते सिानिष्ट करण्याचा व्यापक गिििीलता 

योजिेचा (सी.एि.पी.) प्रस्ताि निचारात घतेला गेला िाही. तरी , असे िाटले की िमुंबईला रुुंद रस्त्याुंची गरज 

आह ेज्याि ेदळणिळण समरळीत होईल आनण सुंपूणो रस्त्याच्या रुुंदीचा पमरेपूर िापर होईल.    

िमुंबई िहरात  रस् ता  रुुंदीकरणाची गरज भासते म् हणूि सूचिा / हरकतींच् या  समिािणीिुंतर   सिो िाही 

पण काही िहत्िाचे दमव्याुंिरील रस्त्याुंचे रुुंदीकरण प्रस्तानित जिीि िापरािर  पूिो निकास नियोजि  

आराखडयािमसार  दाखिले जाईल असा निणोय घेण्यात आला.   

 

िकिारी रस्ता – 

 व्यक्ती ,नबगर िासकीय सुंस्थबा , रनहिासी  सुंघ , िासेिारी सिमदाय ह े  िकिारी रस्त्याबाबत  तीव्र  

आक्षेप दिोनिण्यासाठी पमढे आले  .अिेक िाद उठिण्यात आले होते .त्यातील िहत्िाची सिस्या  ही   प्रस्तानित 

िकिारी  रस्त्याि े िनच्ेिार सिमदायाव्दारे  िापरली जाणारी  सािमदानयक  िोकळी जागा िष्ट होईल ि पयोटि , 

आराि आनण  ििारुंजिाच् या  उद्दिेािे िहरातले  िूळ रनहिािी बाहरे काढले  जातील, अिी होती  .त्याहुिही, 

प्रस्तानित िकिारी   रस्त्यािे  सुंिेदििील पयाोिरणाची सुंरचिेिर  म्हणजेच िकिारे, खाडी, काुंदळिणे  ि 
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खारर्फम टी याुंिर  होणारा िाईट पटरणािाुंिरही  हरकती   िधळदनिण् यात  आल् या. सािोजनिक  जागा आनण पैसा 

िापरुि जकात िमक त सागरी  रस् ता हा काय केिळ त् या थबोडया लोकाुंसाठी आह ेका ?  खाजगी िाहतूकीिरचा 

िहसूल िाढ करुि तो सािोजनिक  िाहतूकीसाठी का िापरला जात िाही ? अश्या ही हरकती िाुंडण्यात आल्या  .

िाहि प्रिास प्रोत्साहि करणा-या अनधक  पायाभूत  समनिधा तयार करण्यासाठी  िमुंबईची उत्समकता ही परािृत्त 

केली गेली कारण जेथब े ि चालण्याच्या खेपा ७८ %असूि  सािोजनिक िाहतकू प्रणालीिर अिलुंबूि असलले े

िहरातले अिेक अजोदार निराि होते  .सिो हरकती नियोजि सनितीि ेिाुंतपणे ऐकूि सागरी िकिारा रस्त्याच े

सुंरेखि कायि ठेिण्याचा निणोय घेतला. तथबानप, दोि प्रस्तानित रेखाकिाुंपैकी जो रस्ता ििपाि ेआता निनश्चत 

केला आह ेत्या सागरी िकिारी रस्त्याचे आरेखि कायि ठेिण्यात आले आनण दमसरे अनतटरक्त रेखाुंकि िगळण्यात 

आल.े    

4.4. समनिधा िािके - 

एिआरटीपी अनधनियि, १९६६ निकास आराखडयािध्ये िोठया प्रिाणात िदल् या  जाऊ िकणा-या 

समनिधाुंची यादी आह े.याुंिध्ये निक्षण, आरो्य, सिाजकल्याण, बाजारपेठ,  सुंस्कृती, िोकळी जागा, खेळ, निसगो, 

िाहतूक, दळणिळण आनण सािोजनिक इिारती ईत्यादीचा सिािेि आहे .िुंजूर पमिरोनचत निकास आराखडा 

१९९१ िध्ये एका निर्कदष्ट लोकसुंख्येकटरता एक निनिष्ट क्षेत्र ककिा सुंख्या निधाोरीत करुि, िमुंबई  िहर आनण 

उपिगरे  निनभन्न नियोजि िािके ठरिली होती. 

प्रस्तानित प्रारुप  निकास आराखडा २०३४ िधील समनिधा  तरतमदींसाठी  िापरलेली आख् याटरका (सूची) 

आनण िापदुंड िािके बदलली िाही. समनिधाुंसाठीची जिीि िागणी दरडोई िापदुंड आधारे करण्यात आली आनण 

प्रारुप निकास आराखडाप्रिाणे अुंदाजे लोकसुंख्या गणिा करण्यात आली जी १२.७९ दिलक्ष इतकी  आह े. 

(सूचिा ि हरकतींिर निचार करुि निर्फारिी करतािा सनितीिे िािके किी होणार िाहीत याची यो्य काळजी 

घेतली आह े.समनिधा क्षेत्रािर  निर्फारिींच्या पटरिाणाुंची सािानयपणे गणिा करुि स्ितुंत्र कलि ६.२ िध्ये ििूद 

केले आह.े 

4.5. सािोजनिक िोकळया जागा - 

प्रस्तानित प्रारुप  निकास आराखडा २०३४ िध्ये सािोजनिक िोकळया जागा (POS)  जेथब े प्रिेि 

करण्याचा अनधकार आह ेत्या िोकळया जागा (SO ) म्हणूि िणोि करण्याचा प्रस्ताि आह ेआनण कोणतेही   निबांध 

सिोत्र लागू आहते .िोकळया जागा ज्या स्थबानिक सिमदायातील सिो सदस्याुंिा उपलब्ध आहते जसे की सहकारी 

गृह नििाोण सुंस्थबेतील रनहिासी, अिा स्थबानिक सिमदाय जागा आहते .तसचे कलब, नजिखािा आनण जलतरण 

तलाि  जे िक सदस्यता ककिा िमल्क आधारािर उपलब्ध आहते .िात्र ब-याच िोठया सुंख्येिे िागटरक अिा 

जगाुंची उपभोग घेतात, म्हणूि प्रस्तानित प्रारुप  निकास आराखडा २०३४ त्याुंिा सािोजनिक िोकळी जागा 

म् हणूि िािण् यात  आले आह.े 

िरील बाबींचा अथबो असा की, िसैर्भगक क्षते्र म्हणूि असललेी सिो जागा ‘िोकळी जागा’ या प्रिगाोिध् य े

येते.  तथबानप, जर त्या िोजकया लोकाुंिासमद्धा िापरण्यास उपलब्ध होत िसतील तर , त् या  सािोजनिक िोकळया 

जागा (SSO ) िाहीत .या व् यनतटरक त , िोकळया जागा ज्या नििेष कम टमुंबासाठी   आहते जस,े खाजगी 

बुंगल्यािधील खाजगी िोकळी जागा यासमद्धा सािोजनिक िोकळया जागा (SSO ) िाहीत  .प्रस्तानित प्रारुप 

निकास आराखडा २०३४ िध्ये काही िोकळया जागा (SO ) चे सािोजनिक िोकळया जागा (SSO ) िध्ये अथबोपूणो 

रुपाुंतरण प्रस्तानित केले होत े.जेणेकरुण िहरातील  िागटरकाुंिा  िागटरकाुंिा िोठया प्रिाणात आिुंद उपभोगता 

येईल. 

प्रस्तानित प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्ये िोकळया जागा (SO )  आनण सािोजनिक िोकळया 

जागा (POS) यादी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे  .  ह ेिहर िालकीतील िोकळया जागेच्या नििालतेची एक 

व्यापक कल्पिा घेण्याच े एक दशृ्य आहे .ह े िोकळया जागेिर चाुंगले लक्ष आनण भनिष्यात एक िास्तििादी 
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िापदुंड ठेिण्याची परिािगी दतेे .सािोजनिक िोकळया जागा (POS) िहरात एक िमख् य भूनिका बजाितात .त े

िहराच्या र्फम प्रू्फसाचे कायो करत बाुंधीि क्षेत्र आनण खमल्ल्या पयाोिरणादरम्याि आिश्यक नत तका सितोल 

राखतात.  तसेच, िागटरकाुंिा उच् च  जीिििािाची सुंधी उपलब् ध करुि दतेात नििेषत  िमलाुंसाठी, दोनही 

िाटररीक आनण िािनसक िाढ ककिा तरुण ऊजाो रास्त िदिेिे िाध्यिातूि करण्यासाठी  नततकेच िहत्िाच ेआहे .

तसेच सािोजनिक िोकळया जागा (POS) िैत्री,  समख,  ज्ञाि, दम:ख  िाटणे  अिा िाििी गमणाुंिा िाढ ि 

प्रोत्साहि दतेात आनण िाििी सुंिादासाठी प्रोत्साहि दतेात .त्या िृध्द व्यक्तीिा समरनक्षत चालण्याची, िमलाुंिा 

समरनक्षत खेळण्यास अिमिती दते असूि सािोजनिक आरो्यासाठी एक अिूल्य दणेगी आहते .तसेच त ेसािोजनिक 

उपक्रि जसे की चचाो, िैचाटरक दिेाणघेिाण, प्रिचिे, जागृती िोनहिाुंची अिमिती दतेात. 

हरकती ि सूचिाुंचे निशे्लषण  केल्यािर अस ेआढळले की , सिाोनधक हरकती ि सचूिा या सािोजनिक 

िोकळया जागाुंचे आरक्षण  प्रिगो िगळण्याबाबत ककिा  बदलण्याबद्दल होत े  .लोपडपट्टीिरील िोकळया 

जागाुंच्या आरक्षणाुंिमळे लोपडपट्टी रहीिािाुंकडमि  आलेल्या सूचिा ि हरकतींचा िाटा िोठा होता  .असेच  

उपकर  प्राप्त इिारतींिरही असलेल्या िोकळया जागा  आरक्षणाुंबाबतीत  हरकती जास् त प्रिाणात असल् याच े

आढळल.े 

 िरील प्रकरणािरील निर्फारसीबाबत सारासार निचार  करण्यासाठी  काही िेळ लागला आनण ब-याच 

चचेिुंतर आरनक्षत िोकळया  जागा जपण्यासाठी निकास नियुंत्रण कायोतुंत्राचा िागो अुंगीकृत करण्याचे ठरनिले .

िोकळया जागाुंसाठी आरनक्षत  लोपडपट्टीच्या जागेिर  निकास नियुंत्रण कायोतुंत्र अिाप्रकारे याची खात्री दतेे की  

िहराला  इष्ट िोकळया जागाुंची र्फायदाही होईल आनण  लोपडपट्टी इष्ट रनहिािाुंच्या पमििोसिािेळी त्याुंचा 

िालकीहक्क  ही जपला जाईल  .या कायोतुंत्राअुंतगोत तयार केलेल्या नियिाुंिमसार ३३  %जिीि िोकळया 

जागाुंसाठी राखीि असेल ि ६७ %जिीि पमििोसिासाठी उपलब्ध असेल  .िोकळया जागाुंसाठी  एकूण  उपलब्ध 

क्षेत्रर्फळाचे गणि करतािा अिा प्रकरणाुंिध्ये १०० %पैकी केिळ ३३ %जागेचे क्षेत्रर्फळ गणले जाईल. 

 उपकरप्राप्त  इिारतींसाठी निकास नियुंत्रण नियिािलीत त्यािरील आरक्षण सुंदभाोत कायद े सौम्य 

करण्यात आले आहते  .कारण िहाराष्ट्र  िासिाच्या आदिेाप्रिाणे उपकरप्राप्त इिारती कोणत्याही आरक्षणासाठी  

आरनक्षत केल्या जाऊ ियते  .त्यािमळे निकास नियुंत्रण आनण प्रोत्साहि   नियिािलीत उपकरप्राप्त इिारतींिरील 

आरक्षण सौम्य करण्यासाठी काही निनिष्ट खुंड तयार केल ेआहते .हा खुंड या निचारािे अुंतभूोत केला आह े कारण 

उपकरप्राप्त इिारतींबाबत आलेल्या सिो सूचिा ि हरकतींची  पडताळणी  करुि आरक्षण  रद्द करणे नियोजि 

सनितीला ताुंनत्रकदषृ्टया िकय होणार िाही  . 

 िोकळया जागा /खेळाच े िैदाि याुंसाठी आरनक्षत भूखुंडाुंच्या निकासासाठी निकास नियुंत्रण  

नियिािलीत अिी तरतूद आहे   .ज्यात भूखुंड िालक  एकूण  जागेपैकी ७० %जिीि  िोकळया जागा  /खेळाच े

िैदाि याुंसाठी स्िाधीि करुि ३०  %जागेिर निकास करु िकतो.  

 

4.6. परिडणारे/सािनजक गहृनििाोण -   

 कें द्र  िासि  ि िहाराष्ट्र  िासि याुंच्या  ‘सिाांसाठी  घरे'  साठीच्या प्रयत्नाुंच े  र्फळ म्हणजे  समधारीत 

प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्ये प्रस्तानित ‘परिडणारी घरे’ ची सुंकल्पिा. समधाटरत प्रारुप निकास 

आराखडा २०३४ ‘परिडणारी घरे’  योजिेिध् य े असे प्रस् तानित केल े आह े िक, भूिी सुंलेखाचा िापर करुि 

परिडणा-या घराुंच् या सिीकरणातूि खचो बाजूला काढािा.  समधाटरत प्रारुप निकास आराखडा  हा सध्या उपलब्ध 

असलेले सिो पयाोय ि इतर स्पष्ट िाुंडणींचा आढािा  घेते जेणेकरुि ‘परिडणारी गृहनििाोण’ ची सुंकल्पिा िकय 

होईल .परिडणा-या गृहनििाोणाचा िमद्दा इतका नििाल आह ेकी ते साध्य करण्यासाठी सिो पयाोय िापरण्याचा 

प्रयत्न करािा लागेल.  

 १२ दिलक्ष लोकसुंख् येसाठी िास् तनिक ६,५०,००० घराुंची आिश् यकता आह,े तरी समधाटरत प्रारुप 

निकास आराखडयािध् ये  १० दिलक्ष घराुंची तरतूद केली आह.े  प्रारुप निकास आराखडयािध् ये िा निकास क्षेत्र, 

िमुंबई पोटो ट्रस्ट  आनण  निठागरा खाली जनििी परिडणा-या घराुंसाठी ब-याच िोठया प्रिाणात योगदाि दईेल 
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असे िािण्यात आल ेहोते. िमुंबई पोटो ट्रस् ट च् या ७२१.२४ हके टर पैकी ६० हके टर जिीि 'परिडणारे गृहनििाोण' 

साठी  रेखाुंिकत केली आह.े  एि.बी.पी.टी चे समनिधाुंसाठीचे  योगदाि स् ितुंत्रपणे रेखाुंिकत केल ेआह.े  'परिडणारे 

गृहनििाोणाचे ’ िहरव् यापी  िहत् ि ि िहाराष् ट्र िासि तसेच भारत िासिाच े परिडणारे गृहनििाोण सुंबुंधीच े

सिोच् च ध् येय लक्षात घेता खाजगी ि सरकारी , दोन ही सुंस् थबाुंकडमि  या प्रस् तािाला अखुंड प्रनतसाद आनण आधार 

निळेल अिी अपेक्षा आह.े   

समधारीत प्रारुप निकास  आराखडयातील  सािानजक गृहनििाोणाच्या निचाराला निनिध निभागाुंतूि 

सूचिा ि हरकती आल्या  .सूचिा ि हरकतींचा िमख्य हतेम हा होता िक, परिडणारे गृहनििाोणासाठी ४ हकेटर 

जागेच्या तरतूदीची आिश्यकता .या हरकतीदरम्याि  जितदे्वारे परिडणारे गृहनििाोणासाठीची  एिढया जागेची 

आिश्यकता िसल्याचा उलगडा लाला. सूचिा  ि हरकतींदरम्याि परिडणारे गृहनििाोणचा िापर इतर प्रकारच े

गृहनििाोण  जसे, भाडतेत्िािर  गृहनििाोण , पमिोिसि ि पिमस्थबाोपि, परिडणारे गृहनििाोण , अल्प उत्पन्न गट  /

आर्भथबकदषृ्टया दमबोल घटक याुंच्या गृहनििाोणासाठी करािी अिी िागणी आली. 

ब-याच  चचिेुंतर ‘परिडणारे गृहनििाोणचा’ िध्ये  सिोप्रकारचे ‘सािानजक गृहनििाोण’  जसे भाड े

तत्िािर गृहनििाोण, पमििोसि ि पमिर्भिस्थबापि , परडिणारे  गृहनििाोण  किी उत्पन्न गट   /आर्भथबकदषृ्टया दमबोल 

घटक याुंच्यासाठीचे गृहनििाोण सिानिष्ट  आहते  .परिडणा-या गृहनििाोणाच्या सनिस्तर तरतूदीची  िानहती 

निकास नियुंत्रण नियिािलीचा खुंडािध्ये िदली आहे. 

परिडणा-या गृहनििाोण  ही एक सिो सिािेिक व्याख्या आहे  .ज्यात सािानजक गृहनििाोणिधील किी 

िकितीचे परिडणारे घरे , िध्यि उत्पन्न गटासाठी घरे, बेघराुंसाठी  घरे, प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींसाठी घरे तसचे 

भाडतेत्िािर घरे अश्या अथबाोचा सिािेि आह े .िमुंबईसारख्या िहािगरात नजथबे बहुताुंि लोकसुंख्या लोपडपट्टीत 

राहत े तसेच िोठया सुंख्यिे े  लोकाुंचे  नििासस्थबाि  प्रकल्पाअुंतगोत गेल्याि े ककिा िैसर्भगकदषृ्टया  सुंिेदििील 

जागेिर  असल्यािे त्याच े पमििोसि करण्याची आिश्यकता आहे .अिाुंसाठी परिडणारे गृहनििाोण  अत्युंत गरजचे े

आह े  .नियोजि  सनितीि े  सनिस्तर  नियोजि करुि िहराच्या गरजिेमसार  िोठया प्रिाणािर परिडणारे 

गृहनििाोणाचे  नििाोण केल ेआहे  .ह ेकरतािा समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िधील तत्ि लक्षात घेऊि  

जिीि सुंसाधिाचा उपयोग करुि   परिडणारे गृहनििाोणाच्या सनिकरणािे जनििीचे ककित प्राप्त केली जाईल 

तसेच , जागेिरील परिडणारे गृहनििाोणाच्या आरक्षणािमळे अनतटरक्त क्षेत्रर्फळ िाढेल याचा सिाोकक्ष निचार केला 

आह.े समिािणी दरम्याि िोठया प्रिाणात सिजलेल्या गरजाुंची पूतोता करण्यासाठी िैसर्भगक  क्षेत्रात िसलेले ि  

सुंरनक्षत अिनधकृत  बाुंधकािाुंिी बानधत असलेल ेिा-निकास क्षेत्रे  ‘नििेष निकास क्षेत्र (एस.डी.लेड-I) म्हणूि  

सुंबोधण् यात  आल,े  नजथबे दमरुस्त केलेली प्रोत्साहि निकास नियुंत्रण नियिािली ३३(१०) तरतूद लागू केली 

जाईल . 

इतर िैसर्भगक क्षेत्रािध्ये ि िोडणारे  िा-निकास क्षेत्र  ‘नििेष निकास क्षेत्र-    ’  म्हणूि सुंबोनधत करुि 

३३(८) ही निकास नियुंत्रण नियिािलीतील ििीि  तरतूद लागू केली जाईल अिािे िोठया प्रिाणािर 

परिडणारे गृहनििाोणाची निर्भिती होईल  .दमरुस्त केलेल्या योजिते भागधारकाुंच्या काळजीचे िमद्दहेी निचारात 

घेतले आह.े परिडणारे गृहनििाोण गरजिुंतापयोत पोचनिण्यासाठी बृहनिमुंबई  िहािगरपानलका एका पारदिोक 

कायोतुंत्राची िाुंडणी करेल अिी अपेक्षा आहे .म्हाडाची सदनिका नितरणाची  यिस्िी  ऑि लाईि लॉटरी प्रक्रीया 

ही बृहनिमुंबई िहािगरपानलकेच्या योजिेच्या अुंिलबजािणीचा  आधार बि ूिकते . 

 

4.7. सिनयाय – 

  िहरात सिनयाय प्रस्थबानपत करण्याच्या आपल्या प्रयत्नाुंत िहरात नििेष सिूहाुंच्या गरजाुंसाठी पमरेिी 

तरतूद करणे अनििायो आह े .या सिूहाुंिध्य ेिनहला, अिौपचाटरक क्षेत्र, िदव् याुंग,  ियोिृध्द,  िमले, आनण आसरा 

िसलेले िमल ेतसेच त्याुंच्या नििेष गरजा याुंचा सिािेि आह े .िहराच्या निकासात सहयोग दणेा-या या िगाांिा 

ओळखण्यासाठी आनण िेगिेगळया िागाांिी  त्याुंच्यासाठी तरतूद करण्याकरीता समधाटरत प्रारुप निकास 

आराखडयािे नििेष प्रयत्न  केले आहते  .यात िोकरी करणा-या िनहलाुंसाठी बहुउद्दनेिय गृहनििाोण , सुंगोपि 
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कें द्र,े कौिल्य निकास कें द्रबरोबर आधार कें द्र, िृध्दाश्रि , बेघराुंसाठी आसरा आनण सािोजनिक समनिधा अुंतभूोत 

आहते  .समधारीत प्रारुप निकास आराखडयाव्दारे  घेतल्या गेलेल्या या प्रयत्नाुंिध्ये , सूचिा ि हरकतीिरील 

प्रक्रीयेदरम्याि सािानजक सिनयाय अनधक िाढनिण्याची गरज नियोजि सनितीला िाटली.  सािोजनिक 

स्िच्ेतेकरीता काि करणा-या  नबगरसरकारी सदस्याुंिी सादर केलेल्या अिेक सूचिा ि हरकतींिध्ये एक निषय , 

सािोजनिक  स्िच्ेतागृहाुंची , नििेषत   िनहला आनण अपुंगण िगाोसाठी तरतूद करण्यासुंबुंधी होता  .ही सूचिा 

िानय करण्यात आली आनण निकास नियुंत्रण नियिािलीिध्ये त्याअिमषुंगािे  तरतूद करण्यात आली. 

 

4.8. बहृनिमुंबईच्या सीिअेुंतगोत गािठाण  /कोळीिाड े /आिदिासी पाड े– 

 िमुंबईतील स्थबानिक  /िूळ रनहिासी  ह ेसािानयत   गािठाण  /कोळीिाड ेयाुंिी ओळखल्या जाणा-या 

निभागात परुंपरागत राहत आहते   .राज्य िासिास सादर केल्या गेलेल्या एका अहिालात, एका सनितीिे अस े

म्हटले आह ेकी , िमुंबईत ८८ गािठाणे  /कोळीिाडे आह ेआनण ते समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्य े 

नचनहाुंिकत केलेल े आहते .कोळीिाड े ह े सिमद्रिकिारी  क्षेत्रात राहत असलेल्या कोळी सिमदाुंयाच े घिदाट 

लोकिस्तीचे  टठकाण म्हणूि ओळखले जातात .कोळीिाडयाचे अचूक क्षेत्र आनण निस्तार  याुंसुंबुंधी कोणताही 

भूअनभलेख उपलब्ध िाही  .कोळीिाडा क्षेत्राचे  िहसलू अनभलेखािध्ये नसिाुंकिाचे कायो प्रगतीपथबािर आहे. 

 िहाराष्ट्र िासिाच्या िहसूल निभागािे, कोळीिाडयाचा सीिा आनण निस्तार निधाोटरत करण्याकरीता 

एक सनिती सुंगठीत केली आहे .ह े काि पूणो लाल्यािुंतर, कोळीिाडयाुंच्या सीिा समधारीत प्रारुप निकास 

आराखडयािर घेण्यात येतील  .समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ च्या निकास नियुंत्रण  नियिािली 

३३(१६) िधील तरतूदींप्रिाणे गािठाण  /कोळीिाडयाुंचा निकास करता येईल . 

 गािठाण  /कोळीिाड ेव्यनतटरक्त , बृहनिमुंबईच्या भौगोनलक सीिाुंिध्ये अिेक आिदिासी पाड े  /खेडी  

आहते .राज्यिासिाच्या आिदिासी निकास खात्याकडूि  निळालेली आिदिासी पाडयाुंची यादी, अहिालात 

जोडपत्र म्हणूि  सिानिष्ट केलेली आहे  . 

बृहनिमुंबईचा हद्दीतील गािठाण  /कोळीिाडा  /आिदिासीपाडा याुंिधील िसाहतींच े अनस्तत्ि 

दिोिण्यासुंबुंधीच्या सूचिा आनण हरकती, सदर क्षेत्रािध्ये कायोरत असलेल्या अिेक  लोकाुंकडूि आनण िा-

सरकारी  सुंस्थबाुंकडूि प्राप्त लालेल्या  होत्या  .यासदुंभाोत  समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्ये घेण्यात 

आलेली पद्धती नियोजि  सनितीकडूि कायि ठेिण्यात आली आनण त्या अिमषुंगाि ेसूचिा ि हरकतीबाबत निणोय 

घेण्यात आले . 

 

4.9. धार्भिक स्थबळे  – 

 समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्ये , आडव्या रेषिेे निनिध रुंगाि ेिािनिदिेिे  दाखनिली 

आहते .धार्भिक सुंरचिाबाबतीत अिी कोणतीही पद्धती समधारीत प्रारुप निकास आराखडयािध्ये िदसूि आलेली 

िाही  .काही प्रिमख धार्भिक स्थबळे त्याुंच्या प्रनसध्द िािाव्दारे केिळ दिोक म् हणूि दाखिलेली आहते. तसेच ,

पमिरोनचत िुंजूर निकास आराखडा १९९१ िध्ये दिोनिलेली  धार्भिक स्थबळे, जेथबे आिश्यक तेथब े दमरुस्तीसह , 

समधारीत प्रारुप निकास आराखडयािध्ये कायि ठेिलेली आहते . 

 न्श्चि, नहदम आनण िमनस्लि सिमदायाकडूि त्याुंची धार्भिक स्थबळे दाखनिली िसल्याबाबतच्या अिेक 

हरकती दाखल लाल्या. नियोजि सनितीसिोर  समिािणीसाठी आलेल्या निनिध धार्भिक सिमदायाुंच्या 

प्रनतनिधींिा , समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्ये अिमसरलेल्या पद्धती सनिस्तरपणे सिजाििू  

साुंनगतल्या गेल्या  .निस्तृत चचेिुंतर , पमिरोनचत  िुंजूर निकास आराखडा १९९१ िध्ये दिोनिलेली धार्भिक स्थबळे 

कायि ठेिण्याचे िानय करण्यात आले  .या व्यनतटरक्त िारसा जति यादीतील सिानिष्ट धार्भिक स्थबळे निकास 

आराखडा िकािािर िब्दरुपािे दाखनिली जातील . 



नियोजि सनितीचा बृहनिमुंबईच्या समधारीत प्रारुप निकास आराखडा (2034) बाबतचा अहिाल      38 

 

 यानििाय , बॉम्बे कॅथबोनलक सुंस् थबेकडमि , धार्भिक स्थबळे असलेल्या जागेिर  अनस्तत्िातील िाळा 

दाखनिण्यात आल्याच्या हरकती सादर केल्या गेल्या आनण या स्थबळाुंचे समस्पष्ट नसिाुंकि दाखनिण्याची   िागणी 

करण्यात आली. त्यािमसार स्थबळ  नि टरक्षणे  करण्यात आली आनण ज्या  ज्या  टठकाणी चचो अथबिा दर्फिभूिीिर 

िाळेचे िािनिदिेि दिोनिले होते  अश्या  टठकाणी आिश्यक दमरुस्ती  करण्यात आली.  सक्षि कायोकारी  आरो्य  

अनधकारी याुंिी प्रिानणत केलेल्या चचोच्या आिारातील स्ििािे , निकास आराखडा िध्ये दाखनिली आहते . 

 

4.10. निनिष्ट क्षते्र निनश्चती (लोनिग) - 

 समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िधील पाच क्षेत्र े म्हणज े िैसर्भगक क्षते्र, नििासी क्षेत्र, 

व्यािसानयक क्षेत्र, यद्योनगक क्षेत्र  आनण िा-निकास क्षेत्र  आहते. समधारीत प्रारुप निकास आराखडयाच्या तरतूदी 

बृहनिमुंबईच्या भूिापराचे निश्रिापर स्िरुप िानय करते  .समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्ये ििूद 

केल्याप्रिाणे  बृहनिमुंबई ह ेखारर्फम टी, िकिारी पािथबळीच्या जनििी, जुंगल,े िीठागराुंचा (सी.आर.लेड-I)   िध्य े

असलेल्या काही भाग आनण िैसर्भगक जलस्रोत जसे तलाि, िद्या, िाले, ओढे, डबकी इत्यादी अिा अिेक पयाोिरण 

दषृ्टया सुंिेदििील क्षेत्राुंिी परीपूणो आह.े  ह े िहराच्या  पटरनस्थबतीजन य आनण जैिनिनिधतेच्या पोषणासाठी 

उपयोगी ठरतात .सुंजय गाुंधी राष्ट्रीय  उद्याि आनण खारर्फम टीचे जुंगले ही िैसर्भगक जैिनिनिधतेची लक्षणे 

िमुंबईच्या भूपृष्टात  ठळकपणे िजरेत भरणारी आहे  .ही िसैर्भगक साधिसुंपत्ती िहराच्या दीघोकालीि बाुंधीि 

निकासापासूि अनिरत सुंरनक्षत ठेिण्याची निताुंत गरज आहे  .त्यािमळे  पूिी प्रारुप निकास आराखडयाप्रिाणे 

समधारीत प्रारुप आराखडयािध्येही अिा क्षेत्राुंचे ‘िैसर्भगक क्षेत्र’ म्हणूि स्ितुंत्र िगीकरण केले आहे  .आिश्यक 

सोयी समनिधाुंव्यनतरीक्त बाुंधीि निकास या क्षेत्राुंिर प्रनतबुंनधत असेल  .निद्यिाि भिूापर िध्ये उदगत लालेल्या 

ठाणे खाडीतील अनतटरक्त जिळपास १४.९६ चौ.िकिी क्षेत्रार्फळात पसरलेले खरर्फम टीचे जुंगलही या िैसर्भगक 

क्षेत्रािध्ये सिानिष्ट करण्यात आले आह े . 

 सूचिा ि हरकतींपैकी सिाोत जास्त िागण्या यद्योनगक  क्षेत्र  ते रनहिासी /व्यािसानयक (R/C ) ककिा 

त्याउलट असा क्षेत्रबदल करण्याबाबत आल्या  .ह े िमद्य े हाताळताुंिा समिािणीपूिो निकनसत केलेल्या धोरणाच े

साधि िदतीचे ठरले .  ‘ िा निकास क्षेत्र’ चे रनहिासी  /व्यािसानयक क्षेत्रात पटरितोि करण्याच्या िागणीला 

स्ितुंत्रपणे हाताळण्यासाठी नििेष निकास क्षेत्र - I नििेष निकास क्षेत्र- II सुंकल्पिेसह निकास नियुंत्रण 

नियिािलीतही यो्य तरतूदी करण्यात आल्या  . 

काही व्यक्तींच्या जनििीिर िैसर्भगक क्षेत्राचा िजकूर  ेापला  गेल्याच्या निरोधात काही सूचिा ि 

हरकती आल्या  .नियोजि सनितीिे  काही ििीि क्षेत्र ेजसे भरती ि आहोटी दरम्यािचा बीच/चैपाटी िगळूि 

भूभाग जो पूिी िा निकास क्षेत्र  म्हणूि दाखला गेला तो िैसर्भगक क्षेत्राुंिध्ये  अुंतभूोत करण्याचा करण्याचा निणोय 

घेतला  . 

निकास आराखडा १९९१ िे काही िैसर्भगकदषृ्टया सुंिदेििील भाग , जसे की खाडीभोिती असलेल े

दलदलीचे प्रदिे, डधळगराळ भाग, िेतीखालील जनििी, भरतीची क्षेत्रे आनण िाळरािे ि प्राथबनिक िक्रयाुंिधील 

जनििी, ही िा-निकास क्षेत्रे म्हणूि रेखाुंिकत केली होती . अिा िा-निकास क्षेत्राुंिध्य ेभनिष्यातील  निकसििील 

जनििींचा अुंतभाोि होतो.  

पूिो प्रारुप निकास आराखडयाव्दारे असे दिोनिले  गेले की जुंगले, जलािय,  नििेष नियोजि 

प्रानधकरणाुंतगोतची क्षेत्रे, िगोिारी ि केलेली क्षेत्रे आनण (सी.आर.लेड-I)   अुंतगोतच ेक्षते्र याुंिी यातील भूिापराचा 

िोठा भाग, म्हणजे ७५.५२ %भाग व्यापलेला आह े .उिोरीत जनििीतील १७.२९  %भाग हा सध्या गािठाण, 

लोपडपट्टी आनण उद्योगाुंतगोत व्यापलेला  आहे  .िा-निकास क्षेत्रािधला १२.४९  %भाग हा सािोजनिक 

िापराच्या उद्दीष्टाुंसाठी िािनिदिेि ि आरक्षण म्हणूि सिानिष्ट केलेला होता. समधारीत प्रारुप निकास 

आराखडयािे िा-निकास क्षते्राची व्याख्या, भािी निकासासाठी सध्या स्थबनगत ठेिलेल्या सुंभाव्यत  निकासयो्य 

जनििी अिी केली आह े  .त्यािमळे ज्या पयाोिरणदषृ्टया सुंिेदििील होत्या अिा सिो जनििी आता िा-निकास 

क्षेत्रात िसिू िैसर्भगक क्षेत्रात आहते .िा-निकास क्षेत्राचे एकूण क्षेत्रर्फळ ३,७३४ हकेटसो आह े  .िा-निकास 
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क्षेत्राुंतगोत असेलेल्या या िा-निकास क्षेत्र जनििीकड े समधारीत प्रारुप निकास आराखडा िहत्िाची तूट भरुि 

काढण्यास िहरास हातभार  लािू िकणारे  असे एक साधि म्हणूि  पाहता येईल.  यािध्ये परिडणारी घरे, 

सािोजनिक िोकळया जागा, सुंस्थबात्िक क्षेत्रे आनण सािोजनिक  सेिा समनिधा याुंचा सिािेि आह े  .म्हणूि अिा 

सिो िा-निकास क्षेत्रातील जनििी  नियोजि सनितीिे  नििेष  निकनसत क्षेत्र म्हणूि  सुंबोनधत केले आहे.  

 बृहनिमुंबई िहािगरपानलकेच्या ‘िा-निकास क्षेत्र’ परिडणारे गृहनििाोणासाठी िापरण्याच्या निणोयाला 

अिेक  सािानजक कायोकत् याुंिी  हरकत दिोनिली कारण त्याुंिा भीती होती की, िा-निकास क्षेत्राुंतगोत    िोठया 

प्रिाणात पयाोिरण  सुंिेदििील क्षेत्रे आनण िैसर्भगक उभयरोधक जस े खारर्फम टी, िीठागरे, भरती-आहोटी 

दरम्यािचा प्रदिे  असे भाग निकासाठी  िोकळे केले गेल्यािे िहराच्या पयाोिरणाचे सुंतमलि बघण्याची ि 

निकनसत भागाचा र्फायदा िहरी दमबोलाुंिा ि होता बाुंधकाि व्यािसानयकाुंिा होईल अिी भीती सािानजक 

कायोकत्याोिा होती . 

 या हरकतींबाबत नियोजि सनितीिे त् याुंिा आर्श्ासि दणे्याचा  प्रयत्न केला की, खारर्फम टी, िीठागरे, 

भरती-आहोटी दरम्यािचा प्रदिे आनण असे सुंिेदििील िैसर्भगक भूभाग ‘नििेष निकास क्षेत्र’(एस.डी.लेड) ि 

दाखिता  ‘िैसर्भगक क्षेत्र’ म्हणूि दाखिले गेले आहते .उिोरीत क्षेत्राला अनतक्रनित ि ि-अनतक्रनित नस्थबतीप्रिाणे 

अिमक्रिे एस.डी.लेड-    आनण एस.डी.लेड-II दाखिूि निकास नियुंत्रण नियिािली अुंतगोत तरतूद करण्यात आली 

आह,े जे सािोजनिक िोकळया जागा, सोय समनिधाुंची तरतूद, पमििोसि ि पमिस्थबाोपि, सािानजक गृहनििाोण आनण 

काही प्रिाणात जनिि िालकाच्या सिूपयोगासाठी िापरण्यात येईल . 

 िमुंबई पोटो ट्रस् ट (एि.बी.पी.टी ).ि े हरकती आनण सूचिा दाखल करतािा एि.बी.पी.टी .च्या जागाुंिरील 

आरक्षणाुंिर आक्षेप घेतला  .त्याबद्दल एि.बी.पी.टी .िे प्रस्तानिले की, या भागाचे पमिनियोजि  प्रगतीिील आह े

आनण त्यास अुंनति स्िरुप दणे्यास थबोडा निलुंब होईल .त्याुंच्याव्दारे िहरातील िोकळया जागाुंची टके्किारी 

िाढिण्यासाठी  सिमद्रिकिा-यािरील निनिध प्रस्ताि िाुंडण्यात येणार आहते  .त्याुंिी दोि ििीि क्षेत्र  प्रस्तानित 

करण्याची नििुंती केली आहे   .‘’ बुंदर कायाोनिय क्षेत्र’ (पी.ओ.लेड) आनण बुंदर  जल िकिारा निकास क्षेत्र (पी डब्ल ू

एर्फ डी लेड ) पमढे या क्षेत्रातील प्रस्तानित सोयी समनिधाुंची आरक्षणे िगळण् याची  नििुंती केली. त्याुंिी पमढे अिी 

नििुंती केली की िॉटरफ्रुं ट निकनसत क्षेत्रािधील सािानजक समनिधा प्रारुप निकास आराखडयािरी िकािािर ि 

दिोनिता त्याुंचे एकूण क्षेत्रर्फळाची गणिा करुि आनण निस्तृत आराखडा आनण अिा समनिधाुंची अुंिल बजािणी, 

परिडणा-या घराुंसह, िमुंबई पोटो ट्रस्ट  िर  सोपनिण्यात यािी.  नियोजि सनितीिे िमुंबई पोटो ट्रस्ट  ची िागणी 

िानय करण्याच   निणोय घेतला. असे ठरनिण्यात आले की या निषयात निकास नियुंत्रण कायोतुंत्र िापरण्यात येईल 

जेणेकरुि एि.बी.पी.टी .च्या जागेिर त्याुंच्या आराखडयाप्रिाणेही निकास करता येईल .या कायोतुंत्राची निकास 

नियुंत्रण नियिािलीच्या कलिाुंिध्ये  तपिीलिार चचाो केली आहे  .  

 आरे क्षेत्र ह ेकोणत्याही िागरीकरणापासूि दरू ठेिण्यासाठी तसेच सुंजय गाुंधी उद्यािासाठी आरे ह ेआुंतर 

पट्टा क्षेत्र असल्यािे आ नण त ेआपल्या िहराची र्फम प्रू्फस ेअसल्यािूळे आरे च ेक्षेत्र बदलािे अिा प्रकारच्या समचिा  

नबगर सरकारी सुंस्थबा ि  िागरीकाुंकडूि प्राप्त लाल्या त्या दषृ्टीकोणातिू   नियोजि सनितीि े  व्यापक  आरे  

िसाहतींसाठी ‘’हरीत पट्टा’’  असे सुंबोधूि एक िनिि क्षेत्राची निर्भिती केली. हरीत पट्टा हा व्यापक नहरिे क्षेत्र 

असणार ज्यािध्ये र्फक्त काही समनिधा अिमज्ञेय असतील त्यािध्ये प्राणीसुंग्रहालय, सुंजय गाुंधी राष्ट्रीय अद्यािातील 

निसथबापीत लालेल ेअिदिासी याुंचे पमिोिसि आनण िहाराष्ट्र िासिाि ेिुंजूरी िदलेली िापर एि ओ ई एर्फ सी सी 

ला िुंजूरीि ेअिमज्ञेय असतील. 

 

4.11. सचूी – 

समधारीत प्रारुप निकास आराखडयािध्ये िािनिदिेि ि आरक्षण दिोिणारे सुंनक्षप् तरुप  म्हणज े सूची. 

िािनिदिेि म्हणजे जितचे्या िापराकरीता असणा-या समनिधा ज्या पूिीपासूि निकनसत लालेल्या आहते  .

आरक्षणे म्हणजे  भूभागाचा असा अनिकनसत भाग जो की भनिष्यात गरज लागणा-या लोकौपयोगी समनिधाुंकरीता 



नियोजि सनितीचा बृहनिमुंबईच्या समधारीत प्रारुप निकास आराखडा (2034) बाबतचा अहिाल      40 

 

राखीि ठेिलेला आह े .िािनिदिेिे ह े रुंग ि काळया रेषाुंिी दाखनिण्यात आलेले आहते तर आरक्षणे ह े र्फक्त 

रुंगाव्दारे दाखनिण्यात आललेे आह.े 

िुंजूर पमिरोनचत निकास आराखडा १९९१ िध्ये िािनिदिेािे ि आरक्षणे ह े लोकपयोगी िापराच्या 

समनिधाुंच्या िािानििी दिोनिण्यात आलेले होते .उदा .दर्फिभूिी, जलतरण तलाि. काही जागेिर िैयनक्तक 

िापराच्या समनिधा हया तपिीलिार िािानििी दिोनिण्यात आलेल्या होत्या .उदा  .‘ टाटा सािानजक सुंस्थबा’  

त्यािमळे िािनिदिेिाचा आकडा हा अुंदाजे ३८० पयोत िाढलेला आह.े 

पूिो प्रारुप निकास आराखडया (रे्फब्रम २०१५) िध्य ेअद्याित सूची नििाोण करीत शे्रणी, िध्य शे्रणी ि 

निस्तीणो /तपिीलिार श्रेणी अिा प्रकारे दिोनिण्यात आलेले आहे .प्रत्येक श्रेणीस साुंकेनतक  प्रिगो  ि उप साुंकेनतक  

प्रिगो  दणे्यात आलेले आह े  .जसे िक निक्षण ह ेिमख्य शे्रणी, िाळा ह ेिध्य शे्रणी ि िहािगरपानलका  िाळा  ह े

तपिीलिार श्रेणी. 

उदाहरणासनहत स्पष्टीकरण द्याियाचे लाल्यास, सूची DE1 .1 िध्ये ‘D’ म्हणज'ेिािनिदिेिा' साठी ,  ‘E’ ह े

निक्षण शे्रणी करीता ि ‘1’ हा अुंक िध्य शे्रणी िधील िहापानलका करीता ि ‘1’ ह े उपशे्रणी िाळा करीता 

दिोनिण्यात आलेला आह े  .सिोिािनिदनेित िाळेकरीता DE हा कोड सािानय (एकसारखा) ठेिण्यात आलेला 

आह.े हा अभ्यास िािनिदिेिाची सुंख्या किी करण्याचा दषृ्टीिे उपयमक्त ठरलेला आह े  .अिाच प्रकारीची पध्दत 

आरक्षणाकरीता समध्दा िापरण्यात आलेली आहे  .सूची  RE1.1 िध्ये R म्हणजे  ‘आरक्षणा’ साठी,   E  ह ेनिक्षण 

शे्रणी करीता ि 1 हा अुंक िध्य शे्रणी िधील िहापानलका  करीता ि 1 ह ेउपशे्रणी  िाळाकरीता दिोनिण्यात 

आलेला आह े .पूिोप्रारुप निकास आराखडया (रे्फब्रम-२०१५) िध्ये समचीबाबत  िापरण्यात आलेले तत्ि  ि समचींची 

किी लालेली सुंख्या थबोडया प्रिाणात बदल करुि प्रारुप निकास आराखडा२०३४ (िे-२०१६) िध्य े

स्िीकारण्यात आलेले आह.े 

िािनिदिेिािध्ये िोठया प्रिाणात स्पष्टता येण्यासाठी  समचीिध्य े िाढ करण्यात आलेली आह े  .

भनिष्यात येणा-या पमििोसिासाठी त्रास किी व्हािा ककिा सध्या िापरत असणा-या भूभागाचा िापर दमस-या 

िापराकरीताची िकयता धसूर व्हािी म्हणूि िािनिदिेिािध्ये  िाढ करण्यात आली आहे. ‘पाटो’ हा िब्द ज्या 

जागेिर िािनिदिेिासोबत अिािनिदनेित िापर दाखनिण्यासाठी दिोनिण्यात आलेला आहे  .उदाहरणासनहत 

असे सिजूया िक सािोजनिक िाहितळ  समनिधा सनहत  सदर भमभाग हा रनहिासी इिारतीकरीता समध्दा 

िापरािध्ये  आह े .हा भूभाग सािोजनिक िाहि तळ PPL (pt) (पाटो) म्हणूि दाखनिण्यात आला असेल तर सदर 

भूभाग सािोजनिक िाहितळाव्यनतटरक्त दमस-या समनिधा करीत उपयोगात आह े जो िक िािनिदनेित िाही  .तसचे 

जो भूभाग िुंजरू पमिरोनचत निकास आराखडा १९९१ िमसार सिायोजि आरक्षणा अुंतगोत निकनसत लालेला आह,े 

तो समध्दा ‘पाटो’ म्हणूि समचीिध्ये दाखनिण्यात आलेला आह े. 

आरक्षणाुंच्या क्षेत्रािध्ये िाढ  सािानजक सुंस्थबा, नलग सिािता, सािानजक एकता आनण िहरी 

उपजीनिकेचे साधि या कटरता केली आह.े सािानजक ि आर्भथबक दषृ्टीकोिातूि िहराची सुंस्थबात्िक रूपरेखा समदढृ  

करण्याच्या हतेूि ेया सुंस्थबाुंची िाढ केली आह.े आणखी असेही  िाटले की सािानजक सितचेी कम ठेतरी कितरता 

आह े  ि  त्यासाठीची तरतूद कम ठेतरी दमलोनक्षत लाली. त्यािमळे त्यास सािानय सािानजक चाकोरीतूि बाहरे 

काढण्याची गरज होती. त्याचप्रिाणे िोकळ्या जागा, खेळाची िैदािे याुंसाठीची सूची बगीचा / उद्याि याुंपासूि 

िेगळे करण्यात आले आहते. पूिो प्रारूप निकास आराखड्यािधील आरक्षणाबाबतची लिनचकता ही चाुंगल्या हतेूि े

केली होती पण अनत िोकळीकतेिमळे काही टठकाणी असुंतमलि होण्याची भीती होती.  

समिािणी पश्चात नियोजि सनितीिे काही समची प्रिागाांचा उपयोग िसल्यास ककिा बदलाची गरज असल्यास ते 

बदल करण्याचा अथबिा रद्द करण्याचा निणोय घेतला ते पमढील प्रिाणे:  

१) RP3.1 (गमराुंचा गोठा) हया आरक्षणास कम ठलाही जागा िापर निदनेित केलेला िसल्यािे सदर प्रिगो रद्द  

     करण्यात आलेला आह.े 
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२) DPU 6.1 (SIE) चे िािनिदिेि प्रिगो त्या आरक्षणाचा उद्दिे सर्फल लाल्यािे िगळण्यात आला, त्या  

     आरक्षणाच्या निकास लाल्यािे SIE चे गाळे िहािगरपानलकेला हस्ताुंतरीत लाले आनण ती पमिश्च जनिि  

     त्याच उद्दिेाकरीता अथबिा इतर कोणत्याही उद्दीष्टाुंकरीता िापरली जाईल. 

४) तसेच, िािनिदनेित DPU5.1 (निद्यमत िक्ती कें द्र) चीअनधक गरज िसल्यािे हा प्रिगो रद्द करण्यात  

    आला आह.े  

५) िािनिदनेित DT4.3 (रेल्िे रूळ/ याडो) सह रेल्िे रुळाचा सिािेि  असल् यािमळे  ‘रेल्िे समनिधा’ म्हणूि  

     करण्यात आला आह.े   

६) समिािणी प्रक्रीये दरम्याि असे समचनिल ेकी अनस्तत्िातील व्ही.जी.बी. उद्यािािध्य ेनिनिध प्रकारच्या सिृध्द  

    िृक्षाुंच्या प्रजाती आहते आनण जैि निनिधता आह,े त्या नििुंतीिमसार बोटॉनिकल उद्यािाची DOS 2.8 िनिि  

    शे्रणीचा सिािेि िािनिदिेिािध्ये करुि यापूिीच िािनिदिेीत केलेल्या उद्याि/बनगचा ि प्राणी  

    सुंग्रहालयािध्य ेजोडल ेगेले. तसेच आरक्षणाच्या सूचीिध्ये सूध्दा बोटॉनिकल उद्याि (ROS 2.8) ही सूची    

    जोडली गेली. 

७) िुंजमर पमिर्भिकानसत निकास आराखडा १९९१ प्रिाणे टपाल आनण तार ह ेआरक्षण गरजेचेअसल्यािे कायि  

     ठेिण्यात आले आह ेआनण ते RPU4.1 (टपाल आनण तार) प्रिगो म्हणूि सिानिष्ट केला आह.े 

९) िाहतूक बेट चा जागा िापर असलेल्या टठकाणी िाहतकू बेट (TI)  ह ेििीि निदिेि सिानिष्ट करण्यात  

     आलेले आह.े 

 

4.12. आरक्षण े 

जागा आरनक्षत करतािा समधारीत प्रारुप निकास आराखडयािे िकय नततकया प्रिाणात िोकळया जागा, 

परिडणारे गृहनििाोण याुंची त्रमटी आनण सािानजक सिस्याुंचे प्रश्न सोडिण् यासाठी  आपली अगदी स् पष् ट प्रिृत्ती 

दाखिललेी आह.े बृहन िमुंबईतील  ियाोिदत जागा उपलब्ध होत्या ि त्यातूि नििाोण लालेल्या त्रमटी पाहता 

समनिधाुंसाठी जागा िोधणे ह े एक आव् हािच होत.े अनधक जागा िोधतािा पूिो प्रारुप निकास आराखडयाि े

१९९१ च्या  निकास आराखडयािधील -िगळलेली आरक्षणे समधारीत प्रारुप निकास आराखडयािे पमिप्रोस्तानपत 

केली आहते,  जी  . सािोजनिक सेिा समनिधाुंिध्ये आरक्षणाुंचे रुपाुंतरण करता येऊ िकेल अिी अुंिलबजािणीची 

व्यिस्थबा स्थबानपत करणे ह े पूिीच्या निकास आराखडयािध्ये यिस्िी लाले िाही. याचे प्राथबनिक कारण म्हणज े

साधिसुंपत्तीचा अभाि त्याचप्रिाणे ज्याुंच्या जनििी आरनक्षत केल्या, त्या जिीि िालकाुंिा पमरेस े सिाधाि ि 

भरपाई दणेारे भक्कि साधि पमरिण्याची अक्षिता ह ेहोते. या सुंदभाोत िेगळेपणा दाखिणारे िैनिष्टय म्हणजे ह े

अनतआकषोक असे सिायोजि आरक्षण धोरण आह ेजे समधारीत प्रारुप आराखडा २०३४ िे प्रस्तानित केले आह.े  

अगोदरच्या भागात उल्लेख केल्याप्रिाणे एखादया जनििीिर आरक्षण असणे ही त्या व्यनक्तच्या ककिा सुंस्थबसेाठी 

काळजीची बाब असत.े आरक्षणाुंबद्दलची िकारात्िकता इतकया प्रिाणात होती की सूचिा ि हरकतीच्या िमख्य 

प्रकारात सिाोत अनधक हरकती  आरक्षणाबाबत होत्या.  

समिािणीच्या प्रक्रीयेदरम्याि काही प्रकरणात अजोदाराि े अिी निििणी केले की, १९९१ च्या िुंजूर 

निकास आराखडयािध्ये त्याुंच्या उरलेल्या भूखुंडाचा निकास काही कारणास्ति होऊ िकला िाही आनण आता 

आर.डी.डी.पी. िध्ये तो उरलेला भूखुंडही आरनक्षत केला आह,े त्यािमळे सुंपूणो भूखुंड जो एका व्यनक्तच्या 

िालकीचा आह.े तो आता  सािोजनिक उद्दिेासाठी आरनक्षत केला गेला. नियोजि सनितीिे अश्या ईडीडीपी/ 

आरडीडीपी िधील िनिि आरक्षणे अथबिा एसअआरडीपी िधील बदललेली आरक्षणे अुंित  िगळण्याचा   निणोय  

घेतला.   नियोजि सनितीच्या निर्फारसीप्रिाणे  असे भूखुंड परिडणा-या गृहनििाोणासाठी आरनक्षत केल्यास, 
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भूखुंडाचा िालक िहराच्या निकासात सािानजक गृहनििाोणाद्वारे हातभार लािू िकतील. लोपडपट्टी ि उपकर 

प्राप्त ईिारतींिरील िमख्यत्िे िोकळया जागाुंचे आरक्षण काढूि  टाकण्यासाठी लोकप्रनतनिधींिार्फो त आनण तेथबील 

रनहिािाुंिार्फो त   तीव्र िागण्या करण् यात आल् या.  लोपडपट्टी ि उपकर प्राप्त इिारतींिरील आरक्षण काढूि 

टाकण्यासाठी  सुंख्याबलािे  आलेल्या हरकती पाहूि  नियोजि सनितीिे  हा िमद्दा  हाताळण्यासाठी ‘नियािक 

तुंत्र’ िापरण्याचे ठरनिले.  निकास नियुंत्रण  नियिािली िध्ये त्यािमसार  काही रे्फरबदल करण्यात आले, जेणेकरुि 

या िोठया  िागण्याुंचेही  निरसि निलक्षण  पद्धतीिे होईल आनण त्याचबरोबर िहरासाठी  अत्यािश्यक समनिधा 

गिािल्या जाणार िाहीत.  नियोजि सनितीला निर्श्ास आह े की हा उपाय  लोपडपट्टी  आनण उपकर प्राप्त 

इिारतींिध्ये राहणा-या  लोकाुंच्या आह ेत् या जागेिर  पमििोसि होईल तसेच, िहराच्या सोयी समनिधाुंची तरतूद 

पमरनिण् यात  येईल.  

4.13. िमुंबई पोटो ट्रस्ट - 

 िमुंबईचे अनस्तत्ि ह े एक जागनतक दजाोच े िहािगर म्हणूि असल्याच े िमख्य कारण म्हणजे िमुंबईच े

भारताच्या पनश्चि िकिार पट्टीच्या प्रदिेाच्या व्यापारी िागाोिरील िोकयाचे स्थबाि .िमुंबईच्या पूिो 

िकिारपट्टीिरील िसैर्भगक बुंदरािमळे बुंदर ि इतर सुंबुंनधत उपक्रिाुंच्या निकासासाठी िोठया प्रिाणािर तीि 

ितकाुंपासूि  पमि प्रापण (भराि) करुि जिीि नििाोण करण् यात आली .परुंतम िागील दोि दिकाुंपासूि जिीिीचा 

उच्च भाि, िहाग कर प्रणाली आनण त्याहीपेक्षा उद्योगाच्या िनििीकरणासाठी  लागणा-या भाुंडिलाची कितरता 

याुंसारख्या परस्परसुंबुंधी कारणाुंिमळे यद्योनगक उत्पादि उद्योगाुंची िार्श्ती धोकयात  आली  .हयाचा पटरणाि  

म्हणज ेयद्योनगक  उत्पादि  उद्योग िहराच्या सीिेबाहरे निस्थबानपत लाले  .या  नव्दतीय त ेतृतीय  यद्योनगक  

क्षेत्रातील बदलािमळे िमुंबई बुंदरािरील सिो यद्योनगक दळणिळणाची सक्रीयता  किी  लालेली िदसूि आली. 

 समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४  तील प्रस् तािाुंच ेउपायोजिा करण् यासाठी  िमुंबई  पोटो ट्रस् टच् या 

िालकीच् या जागेचा  िापर करण् यात आला.  िमुंबई पोटो ट्रस् टच् या एकूण ७२१.२४ हकेटर पैकी ६० हकेटर जिीि 

ही परिडणा-या गृहनििाोणासाठी रेखाुंिकत केली आहे. 

  

िमुंबई पोटो ट्रस् टचे अध् यक्ष व् यक्तीि  समिािणीसाठी  नियोजि सनिती सिोर हजर होते.  त् याुंिी खालील 

प्रिाणे समचिा केल्या. 
 

िमुंबई पोटो ट्रस् टच् या सुंपमणो भाग  'बुंदर भ-ूिापर ' म्हणूि नचनहाुंिकत करणे. ज्यात बुंदर कायाोनिय सुंनिश्र िापर 

आनण बुंदर भूभाग सुंनिश्र िापर असे  दोि उप निभाग असतील.  

‘बुंदर भ-ूिापराचे क्षेत्र'  'बुंदर कायाोन िय सुंनिश्र िापर क्षेत्र   'म् हणूि िगीकरण करणे तसेच  ,DT4.3  चे 

िािनिदिेि िगळण् यात  यािे.  

जल िाहतकू स् थबािकाच े ि सिमद्री धक याचे िािनिदिेि  अिमक्रिे DT2.1& DT2.2 बदलूि त् याचे 'बुंदर 

कायाोन िय सुंनिश्र िापर क्षेत्र   'म् हणूि िगीकरण करणे. 

अिािधािाि ेिहापानलका  किोचारी िसाहत म्हणूि  दाखिल्या गेलेल्या िसाहतीला एि बी पी टी िसाहत 

असे दिोनिणे. 

काही भाग  ‘िैसर्भगक क्षते्रा’ तूि रद्द करुि ‘यद्योनगक क्षेत्र म्हणूि १९९१ च्या समधारीत िुंजरू  निकास 

आराखडयाप्रिाणे दाखिणे  

िरील सिो सचूिा ि हरकती निचारात घेऊि नियोजि सनितीिे  खालील निर्फारिी केल्या. 

एि बी पी टी िे सादर केलेल्या आराखडयािमसार  ‘बुंदर कायाोनिय क्षेत्र’ आनण ‘बुंदर  जल िकिारा निकास क्षेत्र’ 

ह ेदोि  क्षेत्रे प्रस्तानित करण्यात आल.े 

बालाडो इस्टेट चा िारसा पटरसरात सिािेि असल्याि ेहा पटरसर या निकास क्षेत्रातूि  िगळण् यात आला. 

िरील दोि क्षेत्र  ह ेनिकास नियुंत्रण  ि  प्रोत्साहि नियिािली २०१४-२०३४ िध्ये अुंतभूोत करण् यात आल.े 
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िालगाि डॉक पटरसर  हा ‘बुंदर कायाोनिय क्षेत्र’ (पी.ओ.लेड) म्हणूि रेखाुंिकत करुि हा भाग सुंिेदििील  

असल् या कारणािे तेथबील समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िधील प्रस् तानित आरक्षणे रद्द करण् यात आली.    

 िमुंबई पोटो ट्रस् टच् या क्षेत्रात  समधारीत प्रारुप निकास आराखडा २०३४  ि ेअिेक आरक्षणे / िािनिदिेि े 

दाखिली  होती. या समनिधा प्रक्षनेपत  लोकसुंख् यचे् या गरजा निचारात घऊेि नियोजि गमणित् तचे् या 

आिश् यकतेिमसार प्रस् तानित करण् यात आल् या.  िमुंबई पोटो ट्रस् टच् या जागेच् या प्रस् तानित  निकासासाठी 

लिनचकतेच्या दषृ्टीिे प्रारुप  निकास आराखडा २०३४ तील आरक्षणे ही डी.पी. िीटिर ि दाखनिण् याची  नििुंती 

केली.   त् यािमसार नियोजि सनितीिे सिोकष निचार करुि निणोय घेतला िक, प्रारुप निकास आराखडा २०३४ 

िधील आरक्षणे ही प्रस् तानित भ-ूिापर िकािाच े घटक िसतील परुंतम, त े निकास नियुंत्रण नियिािलीिध् य े

िगीकृत करण् यात यतेील जणेे करुि िमुंबई पोटो ट्रस् टला त् याुंचा जागेचा निकास करतािा िरील समनिधा त् याुंच् या 

आराखडयात पमरनिण् यासाठी  िचि बध् द  राहतील.  त् यािमसार या समनिधा निकास नियुंत्रण नियिािलीिध् य े

सूचीबध् द केल् या ज् या खालीलप्रिाणे आहते.  

 १.िोकळया जागा 

 २. निक्षण सुंबुंनधत 

 ३. आरो् य सुंबुंनधत  

 ४.सािानजक गृहनििाोण  

 ५. इतर  

‘बुंदर कायाोन िय  क्षेत्र 'आनण   'बुंदर जल िकिारा निकास क्षेत्र  ’ िधील िरील ििूद केलेली निनिध आरक्षण ही 

निकास नियुंत्रण नियिािलीच् या तरतूदीिमसार निकनसत केले पाहीजे  . 

 

4.14. आरे िसाहत –  

 जैि निनिधतेि ेसुंपन्न असललेी आरे िसाहत येथबील जिीि ही िेट्रो कार िेड, थबीि पाको , प्रानण सुंग्रहालय 

ि सुंजय गाुंधी राष्ट्रीय उद्याि बानधत अ िदिासींच ेपमिोप्रस्थबापि ि पमिोिसि करण्याकटरता  आरनक्षत करण्याच े 

प्रस्तानित केल ेआह े   .पयाोिरणिादी  पमरस्कृत, रनहिासी सुंगणठिा ि इतर गटाुंिी  आरे चा िरील निकास  

करण्यानिरुध्द  आक्षेप घेतल ेआहते. 

 भनिष्यातील िागरीकरणाची होणारी िाढ बघता, प्रारुप निकास आराखडा यात आरे जनििीचा िापर 

हा सुंस्थबासाठी तसचे इतर निकसििील िापरासाठी अगे्रनषत केलेला, हा िापर पमिरोनचत प्रारुप निकास 

आराखडयात िगळूि  टाकण्यात  आला आह े  .आरे क्षते्रात प्रस्तानित िेट्रो कार िेड (३४.४१ हकेटर)  ह ेएक  

आरक्षण सोडूि रॉयल पाि येथबे पयाोयी िेट्रो कार िेड  (८९.३२ हकेटर) दखेील समचनिण्यात आल ेआह े.पमििसोि 

ि पमिस्थबाोपिा आरक्षण ह े‘सुंजय गाुंधी राष्ट्रीय उद्याि’ यथेबील आिदिासी पाडाुंचे पमिर्भििास करण्यासाठी िापरात 

येतील . 

 आरे क्षेत्र  ह ेकम ठल्याही िागरीकरणापासूि दरू ठेिण् यासाठी तसेच सुंजय गाुंधी  राष्ट्रीय उद्यािासाठी आह.े  

ह ेआुंतर पट्टा क्षेत्र  म्हणूि असल्यािमळे आनण ह ेआपल् या िहराची र्फम फ्र्फम से असल् यािमळे  आरे क्षेत्राला  िा निकास  

क्षेत्रात  ि दाखनिता िैसर्भगक क्षेत्रात दाखिािे या अिा निनिष्ट  सुंदभाोतील सूचिा तसेच हरकती नबिसरकारी 

सुंस्थबा आनण िागटरकाुंकडूि प्राप्त लाल्या. पयाोिरण निभाग, िुंत्रालय  याुंच्या जारी अनधसमचिेप्रिाणे, ििे ि 

िातािरण बदल (एि.ओ.ई.एर्फ.सी.सी ) ,  िुंबर S.O. ३६४५ (E), िद.०५ नडसेंबर २०१६, अनिये सुंजय गाुंधी 

राष्ट्रीय  उद्यािाच्या १००िी च्या  निस्तारापयोत चे क्षेत्र ह े सुंिेदििील क्षेत्र म्हणूि अनधकृत केल ेआहे  . 

 नियोजि सनितीि ेसिो सुंबुंधीत िागरीकाुंिा नचकाटीि ेसमिािणी िदली आनण आरे चा प्रस्तानित क्षेत्र 

निनश्चतीबाबत निसतृतपणे उहापोह केला. सदर उहापोहा दरम्यािच्या कालािधीिध्य ेिासिाि/े एि ओ ई एर्फ 
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सी सी िे आरे िधील िेट्रो कारिेड ि पमिोिसि ि पमिोस्थबापि बाबत आनण सूचिा निगोनित केली. नियोजि 

सनितीि ेचचेव्दारे ि िासिाच्या अनधसूचिेिमसार आरे चे क्षेत्र िा निकास क्षेत्रातूि हटरत क्षेत्र िध्ये िगीकरण केले 

अनण त्यािध्य ेआरेिधील प्रस्तानित आरक्षणाव्यानतरीक्त पूढील समनिधा एि ओ ई एर्फ सी सी च्या सहितीि े

िासिाच्या िुंजूरीिे अिमज्ञेय असतील. परुंतम, िेट्रो कारिेड, प्रानण सुंग्रहालय अनस्ततिातील बाुंनधि क्षेत्र आनण 

सुंजय गाुंधी उद्यािातील निस्थबानपत होणा-या अिदिासींच्या पमिोस्थबापिाची उद्दीष्ट े कायि ठेिण्याचा नििाोय 

घेतला. राज्य िासिाि ेिानयता िदल्यािमळे िेट्रो कार िेडचे आरक्षण कायि ठेिण्यात आल.े िेट्रो कार िेडचे 

पयाोयी आरक्षण िगळण्यात आले.  

परुंतम, िमुंबईचे पयाोिरण,  जितेचा आक्रोि आनण िा. उच्च नयायालयाचा आदिे लक्षात  घेता,  इतर 

समनिधा िानय  करतािा, िेट्रो कार िेडबाबत श्री.  यिोधर र्फणस ेआनण श्रीिती तृष्णा निर्श्ासराि याुंिी  निरोध 

दिोनिला. 

 

4.15. इतर िमद्दे – 

4.15.1. पमििोसि ि पमिस्थबाोपि–   

 १९९१ च्या पमिरोनचत िुंजूर निकास आराखडयाप्रिाणे, सािोजनिक गृहनििाोण / निस् थबानपताुंसाठी  घरे  

(PH /HDH  ) ही आरक्षणे  जी लोपडपट्टी याुंिी व्याप्त आहते,  अिा जिीिीिरील आरक्षण लोपडपट्टी पमिर्भिकास 

प्रानधकरण अुंतगोत  पमििोसि ि पमिस् थबाोपिा याकरीता  प्रिगीकरण करण् यात येतील या निचारािे  ठेिण् यात आली.  

सदर आरक्षणे ही प्रािमख् यािे एि पूिो निभागात  असल् याचे निदिोिास आल.े िमख्य हरकती या लोपडपट्टी 

सिूहातूि, ज्या जनििी  लोपडपट्टी याुंिी व्याप्त आहते त्याटठकाणी आरनक्षत असलेले RR2 .1 ( पमििोसि ि 

पमिस्थबाोपिा )या सुंदभाोत होत्या. ज्यािमळे बाहरेील निस्थबानपत  लोकाुंसाठी पमििोसि म्हणूि ही जागा िापरण्यात 

येईल ि लोपडपट्टीिानसत लोकाुंचा राहण्याचा घिता िाढेल अिी भीती नििाोण लाली. (RR 2.1) पमििोसि ि 

पमिस्थबाोपि आरक्षणाबाबत समिाििी दरम्याि जितेस नियोजि सनितीि े असे स्पष्टीकरण िदले िक,  सदर 

आरक्षणािमळे त्याुंच े त्याच जागेिरील पमिोिसिासाठी कोणताही  निपरीत पटरणाि होणार िाही   आनण 

जागेिरील लोपडपटटीत राहणा-याुंचे पमििोसि त्याच जागेिर करण्यात येईल. तथबानप  ,लोपडपट्टी धाराकाुंकडूि 

होणा-या सातत् याच् या नििुंतीिमळे एि /पूिो निभागातील काही RR2.1 ची आरक्षणे िगळण् याचा निणोय घेण् यात 

आला  . 

 

4.15.2. आपत्कालीि व्यिस्थबापि िकािा –  

 पयाोिरण तज्ञ ि सुंबुंनधत िागरीकाुंिी रॅ्फकट र्फाईडींग कनिटी – २००६ च्या निर्फारिींचा सिािेि ि 

केल्याबद्दल हरकती व्यक्त केल्या. त्याुंिी असे म्हटले की पूरप्रिण क्षेत्र ेि पटरिक्र रेषा, निकास आराखडयािध्य े

दिोनिल्या िाहीत, तसेच जास्त चटई क्षेत्र निदिेाुंक निकासासाठी प्रस्तानित करतािा, घितचे्या ियाोदचेा 

अुंतोभाि ि क्षिता/पायाभूत समनिधाचा प्रभाि लक्षात घतेला िाही. नियोजि सनितीचा असा दषृ्टीकोि आह ेकी, 

पमढील २० ते २५ िषो कालािधी िधील सिोकष निकास लक्षात घेता, पयाोिरण क्षेत्रािधील सुंस्थबाुंिा ३०-३५ 

लक्ष लोकसुंखेसाठी िहराचा सिोकष पयाोिरण पटरणाि िूल्यिापि अहिाल तयार करण्याचा अिमभि आह ेअिा 

तज्ञाुंकडूि बृहनिमुंबई साठी सिोकष पयाोिरण पटरणाि िूल्यािापि तयार कराि ेआनण त्यािमसार समधारीत केलेला 

आपत्कालीि व्यिस्थबापि िकािाची निकास आराखडयािी साुंगड किाप्रकारे घालता येईल ते ठरिािे. 

 

4.15.3. एि पिूो निभाग  
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 काही सिोसाधारण हरकती या एि/पूिो निभागािर होत्या, एि/पूिो निभाग िध्ये अिमिक्ती अिमसुंधाि  

कें द्र, एच पी सी एल, बी पी सी एल, राष्ट्रीय  रासायनिक खते ियाोिदत  (आर.सी.एर्फ.) कारखािा , तसेच िमुंबई 

िहराचे सिाोत िोठे डनम्पग ग्राउुंड तसेच िोठया प्रिाणात पमििोसि लालेली लोपडपटटी समधारणा योजिा याुंचा 

सिािेि आह े तसेच पमिोिसिािमळे लोपडपटटी िधील लोकसुंख्या आनण र्फारच िकरकोळ उपलब्ध सेिा 

समनिधाुंिमळे, बरीच लोकसुंख्या ही दाटीिाटीिे जास्त क्षितेच्या जागेत अपम-या सोईसमनिधेत राहत आह े.सािानजक 

सुंस्थबा , कायोकताो याुंिी अस ेसमचनिले आह ेिक, या निभागाुंसाठी सुंभाव्य  धोका ि प्रदषूणाचा अभ्यास करािा 

तसेच लोपडपट्टी लोकसुंख्या िसाहतीसाठी जास्त प्रिाणात सािानजक समनिधाच े ि िोकळया जागेचे आरक्षण 

ठेिािे. 

 नियोजि सनितीिे ि.ि.पा. नियोजिकाराुंच् या  िदतीिे अनधक िोकळया जागा ि सोईसमनिधाुंचे आरक्षण 

अुंतभाोि करुि एि/पूिो निभागाचे पमिर्भियोजि  केल.े तसेच या निभागाच ेसुंभाव्य पयाोिरण  धोका ि प्रदषूण 

अभ्यास करण्याचे  िहापानलका आयमक्त याुंिा निर्फारस केले आहे.  

 

4.15.4. लोपडपट्टी पमिोनिकासासाठी पयाोयी (कॅरे्फटेरीया) दषृ्टीकोण - 

 समिािणी प्रक्रीयेदरम्याि नबगर सरकारी सुंस्थबाुंिी असे प्रनतप्रादि केल ेकी जरी समधारीत प्रारुप निकास 

आराखडा अहिालािध्ये लोपडपट्टी पमिोनिकासासाठी ि समधारणेसाठी पयाोयी (Cafeteria) दषृ्टीकोण उपलब्ध 

असल्याबद्दल ििूद केले असले तरी लोपडपट्टी पमिोनिकासासाठी निकास नियुंत्रण नियिािली क्र ३३ (१०) चा 

एकच पयाोय उपलब्ध आह.े सध्याच्या िकय पयाोया प्रिाणे र्फक्त खाजगी निकासक लोपडपट्टी पमिोनिकासाच्या 

प्रक्रीये िध्ये सहभागी असेल आनण जो पयांत पमिोनिकास जनििीची ककित व्यिहायो िसेल तर लोपडपट्टी 

पमिोनिकास होत िाही. त्यािमळे लोपडपट्टी पमिोनिकास योजिेच्या अुंिलबजािणीस दोि दिके लाली तरी समध्दा  

ब-याच िोठया प्रिाणत लोपडपट्टया अप्राय आनण अनिकानसत रानहल्या आहते. अश्या जागेिरील िस्तमनस्थबती 

लक्षात घेता, नियोजि सनितीि ेअत्यािश्यक िाटले की लोपडपट्टी पमिोनिकासासाठी अनतरीक्त पयाोय उपलब्ध 

करािा ज्यािध्ये सिमदायास सहभाग घेता येईल अनण जो सुंपूणोत: खाजगी निकासकािर अिलुंबूि िसेल.  जर 

लोपडपट्टीतील सिमदायाि े सहिती दिोनिली तर अबोि डीलाईि टरसचो सुंस्थबेि े (UDRI) समचीकरण केलेल्या 

अनतटरकत अुंिलात आणण्याजोकगा पयाोय उपलब्ध होउ िकेल आनण त्याुंिा समनिधा उपलब्ध होतील आनण 

लोपडपट्टी धारकास अथबिा जनििीच ेएकत्रीकरण करुि िाढीि घरे उपलब्ध होतील त्या अिमषुंगाि ेयूडीआरआय 

ि े तयार केलेले निकास नियुंत्रण  नियिािली िधील रे्फरबदल  आ॑नण सुंस्थबात्िक रचिा  या अहिालाच्या 

जोडपत्रािध्ये जोडले आहते. जर हा पयाोय स्िीकारल्यास (एसआरए) जे नििेष नियोजि प्रानधकरण आह े त े 

अनतरीक्त निकास नियुंत्रण आनण प्रोत्साहि नियिािली तयार करुि सदर पयाोयी योजिा अुंिलात आणू िकते. 
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5. निकास नियुंत्रण आनण प्रोत्साहि नियिािली (डीसीपीआर) 

 सदर भागात निनिध सूचिा ि हरकती ऐकूि समिािणीिुंतर निकास नियुंत्रण आनण प्रोत्साहि 

नियिािलीिध्ये निनिध समधारणाुंचा तपिील असूि सदर समधारणा का करण्यात आल्या यानिषयीचे थबोडकयात 

िणोि केले आह.े 

5.1. डीसीपीआर आनण त्याच ेिहत्ि  

निकास नियुंत्रण नियिािली  ही निकास आराखडयाचा अनिभाज्य भाग आह े आनण निकास 

आराखडयाच्या अुंिलबजािणीचे प्रभािी साधि दखेील आहे.  िमुंबई सारख्या िहराकटरता ज्याचे भनिष्य 

बहुताुंिी पमिर्भिकासािरती अिलुंबूि आह,े नियिािली केिळ नियुंत्रणासाठी िव्ह ेपरुंतम निकासास प्रोत्साहि दणेे 

आिश्यक आह,े जेणेकरुि जगातील कम ठल्याही निकनसत िहरात असलेल्या समनिधाुंिी सिकक्ष अिा आिश्यक 

सािानजक समनिधा नििाोण  करता येतील. पमढे असे की, निकास आराखडयाच्या प्रभािी अुंिलबजािणीसाठी 

िागरीकाुंचा सहभाग अनतिय िहत्िाचा आह.े िापरास, सिजण्यास समलभ आनण निरनिराळया    

नििोचिाकटरता कम ठलाही िाि असता कािा िये  अिा नियिािलीची रचिा करुि ह ेसाध्य होईल. 

त्यािमळे नियोजि सनितीिे अगोदरच प्रकानित प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली २०३४ िधील काही 

तरतूदीिध्ये  भर/ िगळूि त्यािध्ये यो्य समधार करण्याचा नियोजि सनितीिे प्रयत्न केला आहे.  जेणेकरुि 

निकासाचे केिळ नियुंत्रणासाठी िव्ह े परुंतम प्रोत्साहि निळेल.  म्हणूि नियिािलीचे पमिोिािकरण “निकास 

नियुंत्रण आनण प्रोत्साहि नियिािली (डीसीपीआर)” अस ेकेले आह.े 

 

डीसीपीआरची उिद्दष्ट े- 

आरडीडीपी २०३४ ची उिद्दष्ट े लक्षात घेता नियिािलीतील काही तरतूदीतीलिध्ये समधारणा करणे 

गरजेचे िाटले.   

िहराच्या आकाुंक्षा, िास्तनिकता आनण निकासाचा प्रकार लक्षात घेऊि सदर समधारणा खालील 

निस्तृत निकषाुंिरती  आधारुि केल्या.  

 स्पष्टता/ नििोचिात पारदिोकता 

 व्यािसानयक समलभता (ई.ओ.डी.बी.) 

 पयाोिरणीय िार्श्ितता 

 रोजगारातील िाढ 

 ििीि पटे्ट 

 सिायोजि आरक्षण 

 सिाजाच्या गरजाुंिी सुंिेदििीलता 

 परिडणारे गृहनििाोण 

 अनतटरक्त आिश्यक नियुंत्रण सक्ती  

 तको  आधार 

 

5.2. डीसीपीआर तरतदूी  

निकास नियुंत्रण आनण प्रोत्साहि नियिािली १२ भागाुंिध्ये उदा. भाग १ त े भाग १२ अिा टरतीि े

निभानजत केली आह.े प्रस्तानित समधारणाुंचा भागि   तपिीलाचे  खालीलप्रिाणे थबोडकयात िणोि केले आहे. 
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भाग-I प्रिासि  

 निकास आराखडयाच्या अुंिलबजािणीत नििेषत  सुंक्रिण काळात, स्पष्टता/ नििोचिात पारदिोकता 

आणण्याकटरता  नियिािलीत ज्यािध्ये ` जर भमखुंड िुंजूर पमिरोनचत निकास आराखडा १९९१ िध्ये 

पमिरोनचत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िधील आरक्षणापेक्षा नभन्न सािोजनिक उिद्दष्टाुंकटरता आरनक्षत 

असेल तर िुंजूर पमिरोनचत निकास आराखडा १९९१ िधील आरक्षण पमिरोनचत प्रारुप निकास आराखडा 

२०३४ अनतित  िुंजूर होईपयांत अनभभािी असेल.’ अिी तरतूद केली आह.े 

 निरनिराळया  नििोचिाकटरता कम ठलाही िाि निळणे टाळण्याकटरता  निनिष्ट सुंज्ञा ज्या नियिािलीिध्य े

ििूद केल्या िाहीत परुंतू नियनितपणे िारुंिार िापरल्या जातात त्याुंचा अुंतभाोि व्याख्यािध्ये केलेला 

आह.े उदा. अॅट्रीयि, िानहती तुंत्रज्ञाि, आयमक्त , खाणािळ, उजाो कायोक्षि इिारत, र्फुंजीबल भरपाई 

क्षेत्रर्फळ, परत ि घेता येण्याजोगे सुंितीपत्र, लेज ककिा टेंड, ध्ििी रोधक, सौर ऊजाो प्रणाली, उपकें द्र , 

सदनिका काही व्याख्या जिा सिायोजि आरक्षण जे निकास आराखडयाच्या अुंिलबजािणीकटरता र्फार 

िहत्िाचे साधि आह ेत्यािध्ये यो्य समधारणा केली आह.े 

 परिडणारे गृहनििाोण ज्यािध्ये सािानजक गृहनििाोणाचा सिािेि सारख्या  सिोसिािेिक सुंज्ञेचा  

अुंतभाोि केला.  `` परिडणारे गृहनििाोण’’ म्हणज े किी दरातील, सािानजक जे आर्भथबकदषृ्टया दमबोल 

घटक, अल्प उत्पन्नगट,  िध्यि उत्पन्नगट याुंकटरता असेल आनण  ज्यािध्ये भाडतेत्िािरील गृहनििाोण 

याुंचादखेील सिािेि आह.े 

 समिािणी दरम्याि असे निदिोिास आले की काही सिमनचत प्रानधकरणािे िुंजरू केलेल ेपमिोस्थबापि 

प्रस्तािाुंचा निकास आराखडयात बरोबर अुंतभाोि केलेला िाही आनण आरक्षणाच्या िूळ जागी इिारती 

उभ्या रानहल्या आहते. हयािमळे सिोसाधारण जितेिध्ये गधळधळ नििाोण होत होता. म्हणूि कलिाचा 

अुंतभाोि केला. ज्यािध्ये `` िािनिदिेिाच्या स्थबळ / आकार/ िापराबाबत आनण सक्षि प्रानधकरणािे 

निभागािार्फो त आरक्षणाचे पमिस्थबाोपि केलेले असल्यास ि पमिस्थबाोनपत टठकाणी निकासास परिािगी 

िदली असल्यास परुंतम निकास आराखडयात दिोनिण्यात आलेले िसल्यास अिा कोणत्याही प्रकारच्या 

त्रमटी/ चमका बृहनिमुंबई िहािगरपानलकेच्या निकास नियोजि निभागाच्या लक्षात आणूि िदल्या असतील 

तर त्या पूणो चौकिीिुंतर िहापानलका आयमक्ताुंच्या िानयतेिे समधारल्या जातील’’ असे ििूद केले आह.े   

भाग-II  निकास परिािगी 

सदर भागात निकास परिािगी, व्यिसाय समलभता (इओडीबी) आनण   समलभ कायोप्रणाली याुंिा अत्युंत  

िहत्ि िदले आह.े व्यािसानयक समलभतेिमळे िेळेचा अपव्यय टाळूि  ज्यायोगे, पटरणािी व्यािहाटरक ककिती किी 

होतील. काही ठळक बाबी खालीलप्रिाणे - 

िालकीहक्क  िालकीहक्क कागदपत्रे सादर करण्यापेक्षा िकिाि 10 िषाोचा अिमभि असलेल्या 

िकीलािार्फो त िालकी हक्क  प्रिाणपत्र आनण िालकाकडूि क्षतीपूती बुंध ज्यािध्ये भनिष्यात िालकी हक्काबाबत 

िाद उद्भिल्यास िहापानलकेस जबाबदार धरल ेजाणार िाही. 

िालक आनण व्यािसानयकाुंकडूि स्ि-प्रिाणपत्राचा अुंतभाोि. 

 नित्यक्रिाची कािे परिािगी प्राप्त करण्याच्या कक्षतेूि बाहरे काढली आहते. उदा. कमुं पण घालणे, एका 

िालकीच्या भूखुंडाच्या ि.भू.क्र./ि.क्र. हद्दीभोिती कमुं पणनभतीचे बाुंधकाि, सुंरचिेच्या स्थबेयोतेची 

खातरजिा करुि सौर पॅिल्सची उभारणी. 

 धोरणे जी प्रचनलत आहते आनण जी व्यिसाय समलभते ि कायोप्रणाली समलभते कटरता भनिष्यात आखली 

जातील. याुंिा नियिािलीचा भाग बिनिले आह.े  ऑिलाईि िानयता प्रणालीस डीसीपीआर तरतमदींचा 

भाग बिनिले आह.े 
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 अिैध खाणकािाुंिा आळा घालण्यासाठी िालक / निकासक / आिेदक याुंजकडूि जाहीरिािा तथबा 

िपथबपत्र  ज्यािध्ये  रेती / खडी याुंसारखे बाुंधकाि सानहत्य अनधकृत खाणीतूि घेतले जाईल असे ििूद 

केले असेल. 

 बाुंधकािा दरम्याि होणा-या र्फरकासुंबुंधीत कलि, सुंज्ञा निस्तृत स्िरुपाचा बाुंधकािा दरम्यािचा र्फरक 

समस्पष्टपणे ििूद केला आह ेजेणेकरुि सदर प्रस्ताि हताळतािा नििोचिात समस्पष्टता येईल. पमढे असे की, 

कारागीरीतील कितरतेिमळे जर बाहय िोजिापात 25 नि.नि.पयांत कम ठलाही र्फरक असेल तो सहय केला 

जाईल परुंतम र्फरसबुंदीचे क्षते्रर्फळात कम ठलाही बदल लला िसािा या अटीसापेक्ष  त्याकटरता पाहणी 

दरम्यािच्या सिलती स्पष्ट करण्याकटरता नियिािलीचा अुंतभाोि केला आह.े 

 

भाग-III भिूापर आनण निकासाची पध्दत 

 सदर नियिािलीचा भाग हा नििेष िहत्िाचा अह े  कारण सदर भागात िािनिदिेि/ आरक्षण याुंचा 

निकास, ४००० चौ.िी. पेक्षा जास्त क्षेत्रर्फळाच्या भूखुंडाच निकस करतािा समनिधाुंची आिश्यकता, यद्योनगक 

पट्टयाचे  नििासी/ िानणनज्यक पट्टयात रुपाुंतरण आनण सिोसिािेिक गृहनििाोण अिाुंचा सिािेि आहे. 

सिाजाच्या गरजाुंिी सुंिेदििीलता आनण तको  आधारीत समनिधाुंच्या आिश्यकता याुंचा सदर भागातील 

तरतमदीिध्ये  समधारणा करतािा प्रािमख्यािे निचार केला आह.े लोपडपट्टी आनण उपकरप्राप्त इिारतींिी भरग्रस्त 

जनििींिर बाुंधीि/अबाुंधीि आरक्षणाुंचा निकास सिायोजि आरक्षणाुंच्या कक्षेत आणला आह.े 

सदर भागाुंतील तरतमदींिध्ये बदल /समधारणा/ िाढ/ लोप केले याुंचा थबोडकयात तपिील खालीलप्रिाणे  

 जर िािनिदनेित समनिधेची सभोितालच्या उपलब्ध समनिधाुंिमळे गरज िसल्याचे आयमक्ताुंिी  निनश्चत 

केल्यास  तेथबे सदर प्रिासकीय निभागातील इतर सािोजनिक  उिद्दष्टाुंची कितरता लक्षात घेऊि इतर 

समनिधा निकनसत करण्यात याव्यात जेणेकरुि सदर जनििी सिाजाच्या आिश्यकता आनण गरजाुंिमसार 

प्रभानिटरत्या िापरल्या जातील. 

 निद्यिाि भूिापरािमसार निकास आराखडयात दिोनिलेल् या सिो निद्यिाि िाळाुंकटरता भनिष् यातील 

कायदनेिषयक बाबी टाळण् याकटरता डीसीपीआर िध् य ेकलिाची तरतूद केली ज् यािध् ये असे ििूद केल े

आह ेकी, ‘’जर अिारनक्षत भखूुंडािर िाळा लाल् या असतील आनण आरडीडीपी 2034 िध् ये आता त् याुंचा 

भूिापर लक्षात घेता िािनिदनेित केल् या असतील, त् याुंचा भनिष् यात डीसीपीआर िधील उपलब् ध 

अनतटरक त चक्षेनिच् या र्फायदयासह पमिर्भिकास कराियाची इच् े ा असल् यास त् याुंिी डीसीपीआरच् या इतर 

सिो नियिािलींची / अ टी ि ितीची / िासिािे िाळाुंकटरता िेळोिेळी निगोनित केलेल् या धोरणाुंची 

पूतोता करािी लागेल.  िाळाुंकटरताच् या निदयिाि भूिापरािमसार दिोनिलेल् या िािनिदिेिािमळे 

िाळाुंिा त् या तत् कानलि प्रचनलत डीसीआर/ अ टी ि ितीची / िासिाच् या धोरणाुंिमसार बाुंधलले् या 

िसल् यास त् याुंिा अनधकृत दजाो प्राप् त होत िाही.’’  

 रस्त्याचा भाग असलेली िाहतूक बेटे िाहतूक समधारण्याकटरता रस्त्याुंिध्ये सिानिष्ट करण्यात येतील.    

 काही सािोजनिक उिद्दष्टाुंकटरता असलेली अनत िहत्िाची आरक्ष्णे (+) नचनहाची  निकास आराखडयात  

    दिोनिली  आहेत आनण सदर भूखुंड बहुताुंिी सुंकनल्पत  उिद्दष्टाकरीता निकसीत करािा अिा    

     कलिाचा अुंतभाोि केला आहे.  
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 एकाच िालकीच्या भूखुंडािध्ये िािनिदेिि / आरक्षणाचे  स्थबािाुंतरण ककिा अदलाबदल करतािा 

सािोजनिक सुंस्थबेचे नहत जपण्याकरीता तरतमद केली आहे. 

 सािानजक उपक्रि, निरुंगमळा याुंकरीता िमुंबई िहरात जागा दमर्भिळ आहेत. िेतक-याुंिा त्याुंच्या  

िेतीिालाची थबेट निक्री करण्याच्या िासिाच्या धोरणािमसार तात्पमरता निक्री पट्टा / बाजारहाट/ 

आठिडी बाजार आठिडयाच्या िेिटी ककिा सािोजनिक समट्टी इ. िदििी रस्त्याुंिर तात्पमरत्या 

कालािधीकरीता अिमज्ञेय करण्यची तरतूद केली आहे. ``सिाि रस्ता (Equal Street) ‘’ ही प्रनसध्द 

सुंकल्पिा आता डीसीपीआर तरतमदींचा भाग आहे. 

 ``रात्रबाजार ‘’ कटरता रस्त्याुंसह इतर जागा िोधण्याकटरता तरतमद केली आहे. 

 तको  आधारीत प्रक्रीया म्हणूि यद्योनगक पट्टयाचे  रनहिासी/ िानणनज्यक पट्टयात रुपाुंतरण  करतािा 

भूखुंडाच्या क्षेत्रर्फळािमसार हस्ताुंतरीत कराियाच्या समनिधेच्या जागेची आिश्यकता आयकर 

प्रणालीच्या टप्प्याप्रिाणे चढत्याक्रिाणे केली आहे. 

 सहकारी गृहनििाोण सुंस्थबा/ रे्फडरेिि ऑप सोसायटीस/ असोनसएिि/ अपाटोिेंट ओिरस 

असोनसएिि याुंिध्ये एक / काही निद्यिाि सदनिका ८० चौ.िी. ककिा त्याहूि जास्त क्षेत्रर्फळाच्या 

आहेत त्याुंिा िदलासा निळािा अिी गृहनििाोण सुंस्थबाुंच्या  िोठया घटकाुंची िागणी होती. जेथबे 

सिोसिािेिक गृहनििाोणाची आिश्यकता जेथबे ८० चौ.िी. पेक्षा जास्त र्फरसबुंद क्षेत्रर्फळाच्या 

सदनिका अनस्तत्िात असती त्याकटरता सिोसिािेिक गृहनििाोणाच्या सदनिकाची आिश्यकता, ८० 

चौ.िी. पेक्षा जास्त र्फरसबुंद क्षेत्रर्फळाच्या बाुंधीि क्षेत्रर्फळाच्या प्रिाणात, बाुंधीि क्षेत्रर्फळ घेतले 

जाईल. त्याकटरताच्या कलिाचा अुंतभाोि केला आहे. 

 पूलािर ध्ििीरोधकाची तरतमद केली आहे. 

 

5.3. आरनक्षत जनििीचा निकास 

 सिायोजि आरक्षण(एआर) सािोजनिक नतजोरीिर कोणताही भार देता निकास आराखडा 

अुंिलबजािणीचे प्रभािी साधि आहे. आरक्षण/सािानजक गृहनििाोण निकासािध्ये जिीि साधिाच 

िापर करुि जनििीची ककित किी केली.िासकीय आनण  यो्य प्रानधकरणाुंचे भूिापर देखील 

उिोरीत भूखुंडािर पट्टयातील अिमज्ञेय िापरासह एआर च्या कक्षेत आणले. जेणेकरुि िालकाुंच्या 

जागेिर निकासास घोर हािी होणार िाही. 

 सिायोजि आरक्षणा अुंतगोत निकास करतािा, एकूण भूखुंडाचे क्षेत्रर्फळ, हस्ताुंतरीत कराियाच्या 

भूखुंडाच्या क्षेत्रर्फळ आनण बाुंधीि समनिधेच्या बाुंधकाि खचाोसह बीयूएच्या स्िरुपात उिोरीत 

भूखुंडािर अिमज्ञेय करण्याची तरतमद केली आहे. उिोरीत भूखुंडािर सुंपूणो चटईक्षेत्र निदेिाुंकाचे  

उपयोजि करतािा येणा-या अडचणी लक्षात घेता आता नियिािलीत समधारणा केली आहे. 

भूखुंडासह बाुंधीि समनिधा हस्ताुंतटरत करण्याची आिश्यकता तेव्हा असेल जेव्हा आरक्षणाचे क्षेत्रर्फळ 

जे आरडीडीपी २०३४ डी प्रिाणे १००० चौ.िी. होते. त्याऐिजी २००० चौ.िी.पेक्षा जास्त 

असेल.बाुंधीि समनिधेच्या बाुंधकाि खचाोच्या बदल्यात देण्यात  येणा-या  बीयूएची ४०%  ियाोदा 

काढली आहे. 
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 नचत्रपटगृहाुंच्या िालकाुंच्या असोनसएििद्वारा प्राप्त निनिध नििेदिे लक्षात घेता निद्यिाि 

नचत्रपटगृहाुंचा निकास सिायोजि आरक्षण सिकक्ष केला. बहुपडदा नचत्रपटगृहे/ िल्टीप्लेकस  

सिायोजि आरक्षणासह अिमज्ञेय असतील कारण एक पडदा असलेली नचत्रपटगृहे आता कालबाहय 

लालेली आहेत. िालकाला जरी नचत्रपटगृह बुंद करण्याची इच्ेा असेल तर अिी नचत्रपटगृहाकरीता 

िािनिदेनित /नितरीत समसुंगत िापर जसे िक, िाटक/ऑपेरा/नििी/ ििोरुंजिाच्या उिद्दष्टाकटरता 

सुंसुंगत िापर जसे िक, िाटक/ऑपेरा/नििी/ नथबएटर ककिा निर्भिती सोयीकटरता/ स्ट़ुडीओ आनण 

डनबग आनण ध्ििीिमद्रण स्टमडीओ इत्यादी कटरता निकनसत करता येईल.  

 आरक्षणे उदा. स्ििािाभूिी, कोळी गृहनििाोण, पोनलस/ िासकीय किोचारी िसाहत, 

पोनलस/िासकीय गृहनििाोण, पोनलस स्थबािक, पोनलस चौकी, नयायालये, िासकीय कायोलय, 

स्टेडीयिसह क्रीडासुंकम ल (िकिाि ५०००० चौ.िी.क्षेत्रर्फळ), िासे ि जाळी समकनिण्याच्या जागा 

सिायोजि आरक्षणाच्या कक्षेत आणल्या आहेत. ``जैनिक उद्याि’’ या ििीि आरक्षणाचा अुंतभाोि केा 

आहे, जे िहापानलका/ समयो्य प्रानधकरणािार्फो त सुंपूणोपणे सुंकनल्पत उिद्दष्टाुंकटरता निकसीत केले 

जाईल. 

 सिायोजि आरक्षणाखाली अथबिा अनयथबा आरक्षणाच्या निकासाबाबतीत, िालकास सुंबुंधीत समये्य 

प्रानधकरणाबाबत ज्याुंच्याकडे सदर बाबतीत अिमसुंधाि साधाियाचे आहे याबबत स्पष्ट िानहती हिी. 

याकटरता प्रत्येक आरक्षणाकरीता समयो्य प्रानधकरणाची सूची तयार केली असूि पटरनिष्ट २४ िर 

जोडण्यात आली आहे. 

 तर्फाित टाळण्याकरीत, एसडीलेड-II िधील आरक्षणे, नि.नि.रस्ते नििासी, िनणनज्यक पट्टयाुंिी 

सिकक्ष केले. 

 नचनहाुंिकत केलेली अनभनयासातील / खाजगी ििोरुंजि िैदािे याुंची सूची गैरिापर टाळण्यासाठी 

पटरनिष्टात जोडूि सािोजनिक केली जाईल. िैक्षनणक ि िैद्यिकय सुंस्थबा/ सुंग्रहालय/ नयासाुंच्या लगत 

निद्यिाि  क्रीडाुंगणे जी एकाच िालकीची ि िहापानलकेच्या ताब्यात िसतील ि ती निकास 

आराखडयात िािनिदेििे म्हणूि दिोनिली असतील त्याुंचे भूसुंपादि केले जाणार िाही. 

 नियिािली क्र. ३३(५),३३(७),३३(९) आनण ३३(१०) अुंतगोत आरक्षणािे बाधीत जनििीचा 

निकास करण्याकटरता नियिािली क्र.१७(३) ची िव्यािे तरतमद केली आहे. काही तरतमदींचा तपिील 

खालीलप्रिाणे  

 िासिाचे धोरण लक्षात घतेा,  उपकर प्राप्त सुंरचिा /सुंरचिाुंिी व्याप्त आनण निकास आराखडयातील 

आरक्षणािे बाधीत  भूखुंडाच्या पमिर्भिकासाकटरता, सदर उपकर प्राप्त सुंरचिाुंचा क्षते्रीय िूळ चटई क्षेत्र 

निदिेाुंकािमसार भूघटकापयोत आरक्षण िसल्याच े िािण्यात येईल. परुंतू सदर उपकर प्राप्त सुंरचिाुंचा 

भूघटकापेक्षा अनधक आरक्षणाचे क्षेत्र सुंपूणोत  सुंकनल्पत उद्दीष्टाकटरता निकनसत केले पानहजे अिी तरतूद 

केली आह.े 

 यद्योनगक पट्टा/ नििेष निकास पट्टा (एसडीलेड-I)  यािधील लोपडपट्टयाुंचा नियिाकिली क्र.३३(१०) 

अनिये निकास करतािा बाुंधीि समनिधा/ भूखुंड/ पीओएस याुंच ेहस्ताुंतरण करण्याचा आग्रह केला आह े

जेणेकरुि निकसीत भूखुंडाच्या भोगिटादाराुंिा आनण बहुताुंि जितेला समनिधा पमरनिता येतील कारण 

निकास आराखडयात साधारणपणे यद्योनगक पट्टा/ नििेष निकास पट्टा (एसडीलेड-I)  याुंिध्ये समनिधा/ 

आरक्षणाुंची तरतूद केलेली िसते.  
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भाग – IV स्थबळासाठी आनण अनभनयासासाठी आिश्यकता 

सदर भागात स्थबळाच्या आिश्यकता, रस्ते, अनभनयासातील रस्ते, अनभनयासातील ििोरुंजिाच्या 

िोकळया जागा आनण अनभनयासाच्या आिश्यकता इ. चा अुंतभाोि आहे. समधारणाुंचा थबोडकयात तपिील 

खालीलप्रिाणे  

 िासकीय अनधसूचिेिमसार ९ िीटर पेक्षा किी रुुंदीच्या रसत्याुंचे ९ िीटर पयांत रुुंदीकरण निचारात 

घेतले आहे आनण ९ िी.पेक्षा किी रुुंदीचे रस्ते ९ िी.पयांत िहाराष्ट्र प्रानधकरण ि िगररचिा 

अनधनियि ककिा िमुंबई िहापिानलका अधनियि याुंिमसार रुुंदीकरणाची तरतमद िाहतूक समधारणेसाठी 

नियिािलीत अुंतभूोत केली आहे. 

 नि.नि.रस् ता / निनहत रस् ता िुंजूर अनभन यासात प्रस् तानित केली असल् यास नियिािलीत 

समस् पष् टता आणण् याकटरता ‘’ जर अगोदरच िुंजूर अनभन यासािध् ये नि.नि. रस् ता प्रस् तानित केला 

असेल / रस् तारेषा निनहत केली असेल तर िनिि निनि रस् ता / निनहत रेषेिमळे उपनिभानजत 

भूखुंडािर चक्षेनिचा असितोल अिमित असेल.  जर तद्नुंतर अनभन यासात समधारणा केल् यास 

चके्षनिच् या असितोलाचे र्फायदे भनिष् यात अिमित िसतील.‘’  असे कलि डीसीपीआर िध् ये 

अुंतभूोत केले आहे. 

 सािोजनिक रस्ते/ िहापानलका रस्ते/ अनभनयासातील रस्ते याुंबाबत समस्पष्टता आणण्याकटरता  कारण 

याुंपैकी बहुताुंि रस्ते निकास आराखडयात दिोनिले असल्यिे असे स्पष्ट केले आहे की निद्यिाि 

सािोजनिक रस्ते/ िहापानलका रस्ते िगळूि निकास आराखडयात दिोनिलेले रस्ते भूबुंिदस्त भूखुंडास 

पिििागो देण्यास प्रोत्साहि देण्याकटरता भूबुंिदस्त भूखुंडास प्रिेििार्रगाोच्या तरतमदीसाठी सदर 

प्रिेििागो िहापानलकेस हस्ताुंतटरत करण्यासापेक्ष च.क्षे.नि. र्फायदा देण्याचे प्रस्तानित केले आहे. 

 खाजगी अनभनयासातील `ििोरुंजिाची िोकळी जागा (आरओएस) ‘ ही केिळ अनभनयसातील 

रनहिाश्याुंकटरता असेल आनण नजचे सुंपादि केले जाणार िाही असे स्पष्ट करणारी तरतमद केली आहे. 

तसेच जर खाजगी अनभनयासातील  आरओएस निकास आराखडयात िािनिदेिि/ आरक्षण म्हणूि 

दिोनिली असेल तर त्याचे सुंपादि केले जाणार िाही परुंतम नतचे िालक/ सहकारी गृहनििाोण सुंस्थबा/ 

रे्फडरेिि इ. जसे प्रकरण असेल, त्याुंिी पटररनक्षत केली पानहजे. िकयतो जी अनभनयास 

आरजी/खाजगी उद्याि अिी खासकरुि निकास आराखडयात दिोनिली आहे.  

 पयाोिरणीय िार्श्तता समधारण्याकटरता पक्षाुंिा घरटी बाुंधण्याकटरता आकर्भषत करण्याची क्षिता 

असलेल्या िकयतो िूळ प्रजाती, स्थबानिक रोपण. स्थबानिक िृक्षाुंिध्ये गितासनहत  लमडमपाुंचे रोपण 

याुंची तरतमद केली आहे.भूजल पातळी िाढण्याकटरता पजोनयजल समलभतेिे नजरनिण्याकटरता, आर ओ 

एस िगळता, सनच्ेद्र  र्फरसबुंदी क्षेत्रचा आग्रह धरला आहे. 

 जितेच्या गरजाुंिा प्रनतसाद म्हणूि िोठया भूखुंडाचा/ अनभनयासाचा निकास करतािा आयमक्ताुंच्या 

नििेष परिािगीिे अनतटरक्त समनिधा सूचीध्ये बदल करता येईल अिी नियिािली क्र.२९ अनिये 

तरतमद केली आहे. 

 

 

  



नियोजि सनितीचा बृहनिमुंबईच्या समधारीत प्रारुप निकास आराखडा (2034) बाबतचा अहिाल      52 

 

भाग - V      चटई क्षते्र निदिेाुंक 

 सदर भागार चटई क्षेत्र निदिेाुंक (च.क्ष.ेनि.), च.क्ष.ेनि./बीयमए चे पटरगणि आनण हस्ताुंतरणीय निकास 

हक्क (टीडीआर) याुंचा अुंतभाोि केला आह.े सदर भागात केलेल् या रे्फरबदलाुंचा थबोडकयात तपिील खालीलप्रिाणे  

 चटई क्षेत्र निदिेाुंक (च.क्ष.ेनि.), 

 प्रचनलत भूिापर आनण निकास लक्षात घेता `एि’ निभागातील क्षेत्र ज्याचे पूिी च.क्ष.ेनि. ०.७५ ला 

ियाोिदत केले होते ते क्षेत्र लगतच्या पटटया सिकक्ष करुि च.क्षे.नि. १.० अिमज्ञेय केले. कारण 

सभोितालचा पटरसर लोपडपट्टी पमिरिसि निकासाखाली उच्च च.क्षे.नि. ३.० पयांत निकनसत होत आह.े 

परुंतम भाभा अिमसुंिोधि कें द्रातील निकासाची ियाोदा क्षते्राची निकासिनिलता ि सुंिेदिनिलता आनण 

समरक्षा लक्षात घेता कायि ठेिली आह.े 

 िहरे ही आर्भथबक निकासाची इुंनजनस आहते. यद्योनगक ि िानणनज्यक निकास हा गनतिाि ि प्रगतिील 

िहराकरीता अत्युंत िहत्िाचा  आह.े यद्योनगक स्थबाि धोरणािमळे गत २०.२५ िषाोिध्ये बरेचस ेउद्योग 

बुंद/ स्थबलाुंतरीत लाल.े यद्योनगक  पट्टयाुंचे िानणनज्यक / नििासी पट्टयुंत रुपाुंतरण केल्याि े रोजगार 

निर्भिती ि होता उच्चभ्रू गृहनििाोण निर्भिती लाली. यद्योनगक पट्टयातील जनििींच्या क्षितेच े पूणोपणे 

उपयोजि करण्याकटरता ``अनधिूल्य आकारुि अनत च.क्ष.ेनि. ककिा  हस्ताुंतरणी निकास हक्क’’ याुंच े

उपयोजि यद्योनगक पट्टयात घातक उद्योगाुंव्यनतटरक्त अिमित केले. घातक उद्योगाबाबत काळजी घेण्यात 

आली आह.े िमुंबईचे दिेपातळीिरील िानणनज्यक कें द म्हणूि असलेले स्थबाि काय राहील आनण त्यािमळे 

तरुण कमिल रोजगाराच्या िोठया प्रिाणािर सुंधी नििाोण होतील. 

 नियिािली क्र.१४ आनण १५  अनिये हस्ताुंतरीत कराियाच्य समिधाुंबाबत निळणा-या र्फायद्यात 

सिािता आनण भेदभाि टाळण्यासाठी, सदर समनिधाुंकरीताचा च.क्षे.नि., र्फायदा हा सािोजनिक 

उिद्दष्टाुंकटरता आरनक्षत जनििीकटरता असलेल्या च.क्षे.नि. र्फायद्याच्या सिकक्ष केला. 

 िकिाि घितचेे अिािश्यक कलि हटनिले असूि किाल घिेतेचे   कलि कायि ठेिले आहे. व्यिसाय 

समलभतेच्या दषृ्टीिे दखेील, समनिधा/ भूखुंडाच्या िालकीचे िहापानलका/ समयो्य प्रानधकरण याुंच्या िाि े

िगो करणे दखेील तको  आधारीत केले आह.े 

 काही िैनिष्टये  चटई क्षेत्र निदिेाुंकातूि िगळली आहते जसे की जास्त पार्ककग क्षेत्र जेणे करुि 

रस्त्यािरील पार्ककग इ. किी करण्यास िदत होईल. 

 र्फुं नजबल चटई क्षेत्र निदिेाुंक (र्फुं नजबल च.क्षे.नि.) चे नियनित च.क्ष.ेनि.पासूि िेगळा र्फरक 

दिोनिण्याकटरता र्फुं नजबल भरपाई क्षेत्रर्फळ असे पमिरोिािकरण केले आहे. िानणनज्यक आनण यद्योनगक 

निकासास प्रोत्साहि दणे्याकटरता िानणनज्यक आनण यद्योनगक इिारतींसाठी र्फुं नजबल भरपाई क्षेत्र ह े

नििासी इिारतींच्या सिकक्ष आणले आहे. नियिािली क्र.३३(५), ३३(२२) अुंतगोत निकास आनण 

टीडीआर/अनधिूल्य आकारुि अनतटरक्त च.क्षे.नि. िपरुि केलेला निकास नियिािली क्र. ३३(७),३३(९), 

३३(१०) याुंच्या अुंतगोत हाेणा-या निकासािी सिकक्ष केला आह ेआनण पमििोसि  घटकासाठी र्फुं नजबल 

भरपाई क्षेत्रर्फळ अनधिूल्य ि आकारता अिमित केले आह.े    

 

 हस्ताुंतरणीय निकास हक्क (टीडीआर) 

 निकास आराखडयाच्या अुंिलबजािणीस प्रोत्साहि ि जलद गती दणे्यास िासकीय अनधसूचिेिमसार    

    लिकरात लिकर आरनक्षत जनििींच्या हस्ताुंतरणास प्रोत्साहि िदले आहे. 
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 एसडीलेड-II िधील नि.नि.रस्ते/ आरक्षणे याुंकरीता टीडीआर कायदा इतर पट्टयाुंतील टीडीआर  

    कायद्यािी सिकक्ष केला आह.े 

 

भाग VI अनतटरक्त चटई क्षते्र निदिेाुंक 

 सदर भागात सुंस्थबात्िक / िैक्षनणक इिारतीं च्या निकास / पमिर्भिकास योजिाुंकटरता अनतटरक्त चटई क्षेत्र 

निदिेाुंक याुंचा सिािेि आह.े 

 नियिािली क्र. ३३ िमसार, अनतटरक्त चटई क्षेत्र निदिेाुंकाची भूखुंडाच्या क्षेत्रर्फळािी दाटी 

टाळण्याकटरता आनण यो्य िोकळ्या जागा ठेिूि चटई क्षेत्र निदिेाुंकाचे उपयोजि करण्याकटरता, साुंगड 

घातली आह.े 

 म्हाडा, लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरण आनण िैयनक्तक लोकाुंच्या सह इतर सुंस्थबाुंचा निकासाचा दनृष्टकोि 

लक्षात घेता तो िानय केला आहे.  सूचिाुंपैकी एक सचूिा म्हाडा जनििी जी अुंित  सुंरनक्षत लोपडपट्टीिे 

व्याप्त आहते त्याुंिर नियिािली ३३(५) अुंतगोत लोपडपट्टी धारकाुंिा लोपडपट्टी पमििोसि योजिेप्रिाणे 

र्फायद े दऊेि निकास अिमित करण्याची सचूिा िानय केली आहे.  जेणेकरुि म्हाडा जनििीिरील 

निकासाचे यो्य नियोजि होऊि एकानत्िक निकासास िदत होईल. 

 िहाराष्ट्र िासिाच्या िगर निकास निभागाि े म्हाडा जनििींच्या निकासास गती दणे्याकटरता डीसीआर 

१९९१ च्या निदयिाि नियिािली क्र.३३(५) िध्ये बदल समचनिणारी अनधसमचिा निगोनित केली आह.े  

तषिमसार निगोनि अनधसमचििेमसार नियिािलीत समधारणा केल्या आहते. 

 िहाराष्ट्र िासिाच्या िगर निकास निभागािे उपिगरे आनण निस्ताटरत उपिगराुंिधील  िोडकळीस 

आलेल्या / असमरनक्षत अिा निद्यिाि अनधकृत भाडकेरुुंिी व्याप्त इिारतींच्या आनण िमुंबई िहरातील 

निद्यिाि अनधकृत नििा उपकर भाडकेरुुंिी व्याप्त इिारतींच्या पमिबाांधणी ककिा पमिर्भिकासाकटरता 

सूचिा ि हरकती िागनिण्याकटरता अनधसमचिा निगोनित केली आह.े  सदर अनधसूचिेची रास्त िधळद 

घेतली आह ेआनण डीसीपीआरचा ३३(७)(ए) हा भाग बिनिला आह.े 

 निद्यिाि  नििासी गृहनििाोण सुंस्थबाुंच्या, उपकर प्राप्त इिारती िगळूि नििासी भाडकेरु इिारतींच्या 

पमिर्भिकासाकटरता प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली आरडीडीपी २०३४ चे नियिािली क्र.३३(२२) 

िध्ये  तरतूद केली होती.  उपरोक्त ििूद  िनिि नियिािली क्र. ३३(७)(ए) िमळे नियिािली क्र.३३(२२) 

आता खास करुि गृहनििाोण सहकारी सुंस्थबाुंिा लागू केले आह ेआनण त्याच े नियिािली क्र.३३(७)(बी) 

असे पमिोिािकरण केल ेआह.े 

 पमििोसि आनण पमिस्थबाोपि याकटरताच्या जनििीच्या निकासाची निद्यिाि ३३(८) ही तरतूद काढूि 

टाकली आह े आनण नतचा सािानजक गृह नििाोणाकटरता असलेल्या नियिािली क्र.३३(१९) िध्ये 

अुंतभाोि केला आह.े  नििेष निकास पट्टा-II िधील जनििींच्या निकासाकटरता नियिािली क्र.३३(८) 

तयार केली आह.े एस.डी.लेड.-II िधील जनििीचा निकास समनिधाुंसह सािानजक गृह नििाोण याुंकटरता 

करण्याचे प्रस्तानिले आह.े  सािानजक गृह नििाोणात आर्भथबकदषृ्टया दमबोल घटक / अल्प उत्पन्न गट / िध्य 

उत्पन्न गट / प्रकल्प ग्रस्त / भाडपेट्टयाुंिरील गृह नििाोण याुंचा सिािेि आह.े  एस.डी.लेड.-II िधील 

ठळक तरतमदी खालीलप्रिाणे. 

 जर जनििीचे क्षेत्रर्फळ 1.0 हकेटरपेक्षा जास्त असेल तर योजिा अिमज्ञेय आह.े 

 अनभनयासातील रस्त्याचे क्षेत्र िगळूि जनििीचे निभाजि खालील ििूद तकत्यािमसार. 
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तक ता क्र. ४  अनभन यासातील  रस् ता िगळूि  जनििीच ेिाटप 

भूखुंडाचे क्षेत्रर्फळ सािानजक 

गृहनििाोण 

सािोजनिक 

िोकळ्या 

जागा 

इतर समनिधा िालकाला 

निकासाकटरता 

क्षेत्र 

1 हकेटरपेक्षा जास्त आनण            

2 हकेटरपयांत 

30% 15% 16% 39% 

 

2 हकेटरपेक्षा जास्त आनण               

4 हकेटर पयांत 

30% 15% 14% 41% 

4 हकेटरपेक्षा जास्त 30% 15% 12% 43% 

 

 िालकाच्या नहश्यातील जनििीकटरता एकूण भूखुंड क्षेत्राचे 1.0 चटई क्षेत्र निदिेाुंक अिमज्ञेय 

 सािोजनिक गृहनििाोणाचा 2.5 चटई क्षेत्र निदिेाुंक आनण इतर समनिधाुंचा 2.0 चटई क्षेत्र निदिेाुंकाि े

निकास, बाुंधकािाची ककित बी.यू.एल. स्िरुपात कम ठल्याही ियाोदनेििाय अिमज्ञेय केली आह.े 

 नििासी कब्जेदाराुंच्या िापराकटरता एसएच भूखुंडािर अिमज्ञेय चटई क्षेत्र निदिेाुंकाच्या 15% केिळ 

समनिधा दमकािाुंकटरता. 

   

 जर भूखुंड आरक्षणािे बानधत असेल तर आरक्षणाचा निकास सिायोजि आरक्षणािमसार आनण त्याच्या 

चटई क्षेत्र निदिेाुंकाचे उिोटरत भूखुंडािर उपयोजि. 

 िहाराष्ट्र िासिाच्या िगर निकास निभागाि ेकलि ३७(१एए)(क) अनिये िायगाुंि, िरळी, िा.ि.जोिी 

िागो आनण नििडी येथबील बी.डी.डी. चाळींच्या सिमहाचा िागरी पमिर्भििाण योजिेतगांत पमिबाांधणी 

िकिा पमिर्भिकासास  गती निळण्याकटरता अनधसूचिा निगोनित केली आहे. सदर अनधसूचिेची 

डीसीपीआर िध्ये नियिािली क्र. ३३(९)(बी) चा अुंतभाोि करुि रास्त िधळद घतेली आहे. 

     पमिर्भिकास योजिते राहणीिाि समधारण्याचे उिद्दष्टाकटरता अनधक दाटी टाळण्याकटरता नियिािली 

क्र.३३(१०) िधील तरतमदी तकोआधाटरत केल्या आहते.  सदनिकाुंची घिता ५०० प्रनत निव्िळ हकेटर 

असल्यास चटई क्षेत्र निदिेाुंक ३  ककिा पमििोसि क्षेत्र ि त्यािरील प्रोत्साहिात्िक चटई क्षेत्र निदिेाुंक जे 

जास्त असेल ते जागेिर अिमज्ञेय केले आह.े  सदनिकाुंची घिता ६५० प्रनत निव्िळ हकेटर असल्यास चटई 

क्षेत्र निदिेाुंक ४ ककिा पमििोसि क्षेत्र ि त्यािरील प्रोत्साहिात्िक चटई क्षेत्र निदिेाुंक जे जास्त असेल त े

सी.ई.ओ.(एस.आर.ए.) याुंिी जागेिर अिमज्ञेय केले असेल ते अिमज्ञेय आह.े  अिउपयोनजत बाुंधीि क्षेत्रर्फळ 

टी.डी.आर. स्िरुपात उपलब्ध केले जाईल. 

 धारािी अनधसूनचत क्षेत्र (डीएिए) िधील लोपडपट्टी क्षेत्राच्या पमिर्भिकासाकटरता नियिािली 

क्र.३३(१०)(ए) ची तरतूद असूि नियोजि प्रभाग अगोदरच स्पष्ट केले आहे.  क्षेत्राची अनधक व्याप्ती 

लक्षात घेता प्रभागिार निकासास प्रकल्प निकासकाुंकडूि यो्य प्रनतसाद निळत िाही.  त्यािमळे 

अुंिलबजािणीच्या दषृ्टीकोिातूि  ४००० चौ.िी.पेक्षा किी क्षेत्रर्फळ िसलेले  आनण एसडीलेड-I िधील 

लोपडपट्टी निकासास अिमित केल्यािमसार  त्याच्यािी सिकक्ष असे अुंिलबजािणी प्रभाग  स्पष्टपणे ििूद 

केले आहते जेणेकरुि  डीआरपीच्या  नियोजि प्रभागात सदर भूखुंडाच्या आनण क्षेत्राुंच्या सीिाुंिध्ये 

जितेकटरता निनिध सोयी आनण समनिधाुंसह नियोनजत आनण नियुंनत्रत निकास साध्य करता येईल. 
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भाग VII 

5.4. भिूापर िगीकरण आनण अिमज्ञये िापर -  

 नियिािलीचा हा भाग भूिापर िगीकरण आनण निनिध पट्टयातील / क्षेत्रातील अिमज्ञेय िापर आनण 

त्याबाबतच्या अटी याुंच्यािी सुंबुंनधत आह.े  दोि ििीि पटे्ट उदा. दोि पटे्ट बुंदर जनििीच् या आनण हटरत 

पट्टयाच् या (जीलेड) निकासाकटरता म् हणूि अुंतभूोत केले आहते आनण िा-निकास क्षेत्र (एि.डी.लेड.) आता नििेष 

निकास क्षेत्र (एस.डी.लेड.) म्हणूि ओळखले जाईल.  यास्ति, आर.डी.डी.पी. िधील पाच पट्टयाुंऐिजी / 

क्षेत्राुंऐिजी आता सात पटे्ट / क्षेत्रे नििाोण लाली असूि, ती पमढीलप्रिाणे आहते. 

1. नििासी क्षेत्र (आर) 

2. िानणनज्यक क्षेत्र (सी) 

3. यद्योनगक क्षेत्र (आय) 

4. नििेष निकास क्षेत्र (एस.डी.लेड.) 

5. िैसर्भगक क्षेत्र (एि.ए.) 

6. बुंदर कायाोननित क्षेत्र (पी.ओ.लेड.) 

7. बुंदर जल िकिारा निकास क्षते्र (पी.डब्ल्यू.एर्फ.डी.लेड.) 

8. हटरत पट्टा (जीलेड)  

(1) नििेष निकास क्षेत्र (एस.डी.लेड.) – 

 प्रािमख्यािे भनिष्यातील निकासाची गरज लक्षात घेता, िुंजूर पमिरोनचत निकास आराखडा १९९१ िध्य े

िोठया प्रिाणािर जनििी िा-निकास क्षेत्राुंिी (िुंतरच्या निकास आराखडयाकटरता ) नचनहाुंिकत केल्या 

होत्या. किाल ०.२० ियाोिदत चटई क्षेत्र निदिेाुंकासह सदर िा-निकास पट्टयातील जनििीिर ियाोिदत 

िापर अिमित होत,े त्यािमळे िासकीय तसेच खाजगी िालकींच्या जनििीचा काही भाग हा 

लोपडपट्टयाुंिी अनतक्रनित लाल्या.  ज्या जनििींिध्य े निकास क्षिता होती, पयाोिरणाच्या दषृ्टीि े

सुंिेदििील जनििी िगळता, त्या पमनहा आर.डी.डी.पी.२०३४ िध्ये िा-निकास क्षेत्र (एि.डी.लेड.) 

म्हणूि सुंबोधण्यात आल्या, त्या आता नििेष निकास क्षेत्र (एस.डी.लेड.) म्हणूि सुंबोधण्यात येतील. 

 लोकसुंख्येतील िाढ आनण िहरातील सािानजक गृहनििाोणाची आिश्यकता लक्षात घतेा, या जनििींचा 

निकास करण्याकटरता उपरोक्त नििेष निकास क्षेत्र दोि प्रिगाांिध्ये निभागण्यात आले. 

1) नििेष निकास क्षेत्र I (एस.डी.लेड.-I) 

2) नििेष निकास क्षेत्र II (एस.डी.लेड.-II) 

एस.डी.लेड-I :- लोपडपट्टी कायदा १९७१ िध्ये स्पष्ट केल्यािमसार सुंरनक्षक भोगिटादार याुंिी व्याप्त 

क्षेत्र.  नियि क्र.३३(१०) आनण १७(३)(C)(c) अनिये एस.डी.लेड.-I िधील निकासाचे नियिि केल े

जाईल. 

एस.डी.लेड.-II :- असे क्षेत्र जे बहुताुंिी िोकळी जिीि आह,े त्याचा निकास प्रािमख्यािे सािानजक 

गृहनििाोण (ई.डब्ल्यू.एस./एल.आय.जी./ एि.आय.जी./ पीएपी./ भाडतेत्िािरील गृहनििाोण) कटरता, 

सािोजनिक िोकळया जागा (पी.ओ.एस.) ि इतर समनिधा याुंकटरता प्रस्तानित असेल.  गरज ू

घटकाुंपयांत एस.एच. चा साठा पोहोचेल याची खातरजिा करण्याकटरता िहापानलका पारदिी 
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प्रणाली स्थबापि करेल.  नियिािली क्र.३३(८) प्रिाणे एस.डी.लेड.-II चे सािानजक गृहनििाोणाकटरता 

निकासाचे नियिि केले जाईल आनण सािानजक गृहनििाोण व्यनतटरक्त इतर निकासाच े नियिि 

आर.डी.डी.पी., डी.सी.आर. िधील तरतमदीिमसार केले जाईल. 

(ब) िमुंबई पोटो ट्रस्टच्या जनििी :- 

     िमुंबई पोटो ट्रस्टच्या अनधका-याुंिी िेळोिेळी केलेल्या चचेिमसार, िमुंबई पोटो ट्रस्टच्या जनििीच े

निभाजि दोि भागाुंिध्ये केलेले असूि ते बुंदर कायाोननित पट्टा (पी.ओ.लेड.) ि बुंदर जलिकिारा 

निकास पट्टा (पी.डब्ल्यू.एर्फ.डी.लेड.) असे आह.े 

 बुंदर कायाोननित क्षेत्र (पी.ओ.लेड.) – बुंदर ि बुंदरसुंबुंनधत उपक्रिाुंच्या निकासाकटरता क्षेत्र. 

 बुंदर जल िकिारा निकास क्षते्र (पी.डब्ल्यू.एर्फ.डी.लेड.) – क्षेत्र ज्यािध्ये सुंनिश्र भूिापराुंसह 

बुंदरासुंबुंनधत उपक्रि, पयोटि, सागरी पयोटि, ििोरुंजि, जल िाहतूक आनण सािानजक 

गृहनििाोण याुंिा कें द्रस्थबािी गृनहत धरुि निकास असले.  िमुंबई पोटो ट्रस्टिे िािनिदिेि े

कायि ठेिािीत आनण निकास आराखडयात दिोनिलेल्या आिश्यक समनिधाुंची तरतूद 

करािी. 

 सदर पट्टयातील निद्यिाि िािनिदिेिे / प्रस् तानित आरक्षणाुंचा निकासाची खातरजिा 

करण् याकटरता डीसीपीआर िध् ये’’ ििमद आरक्षणे / िािनिदिेिे अुंतभूोत करुि बृहत 

आराखडयास िहापानलकेकडूि िान यताप्राप् त लाल् यािुंतरच सदर पट्टयातील निकासास/ 

पमिर्भिकासास िुंजमरी िदली जाईल.’’ असे नििद करणा-या  कलिाची तरतूद केली आह े

(क)   हटरत पट्टा (जीलेड) :-  

 प्रािमख् यािे हटरत आच् े ािदत असलेले निकास क्षेत्र जेथबे खालील समनिधा अिमज्ञेय असतील. 

 (ए)   ०.०२५ चक्षनेिसह प्राणी सुंग्रहालयाचे बाुंधकाि 

 (बी)  िि ि पयाोिरण िुंत्रालयाच् या िुंजमरीसह िहाराष् ट्र िासिािे िुंजमरी केलेल ेिापर 

 (सी)  नियिािली क्र.३० िधील ििमद क्षेत्रीय (िमळ) चक्षेनििमसार ििािधील िमळ रनहिािाुंचे (सुंजय 

गाुंधी राष् ट्रीय उद्यािातील आिदिासी / जिाती) पमििोसि / पमिस् थबाोपि 

(ड)  इतर पट्टयािधील तरतमदींिधील बदल :- 

 िैसर्भगक क्षेत्र (एि.ए.) – याची पमिोव्याख्या, पयाोिरणाच्या दषृ्टीिे सुंिेदििील क्षेत्र, ज्यािध्य े

सक्षि प्रानधकरणािे िानयता िदल्यािुंतर बाुंधीि निकास करता येईल.  िैसर्भगक क्षेत्रात 

एि.ओ.ई.एर्फ. िे अिमज्ञेय केल्यािमसार काही सोयी ि समनिधा अिमित असतील. पयाोिरण 

सुंिेदििीलता कायि ठेिण्याची काळजी घणे्यात आली. 

    िैसर्भगक क्षेत्राुंिधील आनण हटरत पट्टयातील निद्यिाि अनधकृत सुंरचिाचे सुंरक्षण करण् याकटरता 

‘’सदर नियिािली अुंिलात येण् यापूिी सक्षि प्रानधकरणाच् या िुंजमरीि ेबाुंधलेली हटरत पट्टयातील 

बाुंधकािे सुंरनक्षत असतील’’ . असे कलि डीसीपीआर िध् ये अुंतभूोत केल ेआह.े 

 सुंनिश्र िापरास प्रोत्सानहत करण्याकटरता आनण िहराची िानणनज्यक िाढ होण्याच्या दषृ्टीि े

प्रचनलत सुंनिश्र िापराचा कल, २० िषाांचा प्रक्षेनपत कालािधी, निनिध घटकाुंची आनण 

भागधारकाुंची नििेदिे लक्षात घेता समधारणा केल्या. 

 येथबे असे ििूद करािेसे िाटते की, बहुताुंिी खाजगी कापड नगरण् याुंच् या जागा निकास नियुंत्रण 

नियिािली १९९१ िधील कलि ५८ िमसार निकनसत लालेल् या आहते.  र्फक त काही िस् त्रोद्योग 

िहािुंडळाच् या (एि.टी.सी.) (भारत िासिाचा उपक्रि) निकनसत होणे बाकी आह.े  यास् ति 

एि.टी.सी. आनण खाजगी निलच् या निकासािध् ये ज् या भूतकाळात निकास नियुंत्रण नियिािली 
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१९९१ िधील कलि ५८ िमसार निकनसत लाल् या आहते, आर.डी.डी.पी. नड.सी.आर.२०३४ 

िधील तरतूद निकास नियुंत्रण नियिािली १९९१ च् या कलि ५८ िमसार िकरकोळ समधारणेसह 

समधाटरत केलेली आह.े 

भाग VIII 

5.5. इिारतीच्या सिोसाधारण आिश्यकता 

   या भागात, इिारतींच्या सिोसाधारण आिश्यकतेबाबत आनण प्रस्तानित बदलाबाबत पमढे सनिस्तरपणे 

ििमद केल्यािमसार, हाताळण्यात आले आह.े 

 सिाजाची गरज लक्षात घतेा आनण सुंिेदििीलता निचारात घेता, खोल्याुंचे आकार (िकिाि क्षेत्रर्फळ) 

यािध्य,े खोलीची िकिाि रुुंदी कायि करुि लिनचकता आणण्यात आली. 

 सदनिकेिधील खोलीची किाल उुंची ३.९० िी. िरुि ४.२० िी. इतकी िाढनिण्यात आली. 

 अनिसमरक्षा आनण आपत्कालीि पटरनस्थबती लक्षात घतेा, ७०.०० िी. पयांत उुंची असलेल्या इिारतींच्या 

नजनयाुंची िकिाि रुुंदी १.२० िी. िरुि १.५० िी. इतकी िाढनिण्यात आली आनण ज्या इिारतींची उुंची 

७०.०० िी. पेक्षा जास्त आह ेत्या नजनयाुंची रुुंदी १.५० िी. िरुि २.०० िी. इतकी िाढनिण्यात आली.  

७०.०० िी. पयांत उुंची असलेल्या यद्योनगक इिारतीकटरता नजनयाची रुुंदी २.०० िी. इतकी प्रस्तानित 

करण्यात आली. 

 व्यािसानयक समलभतेच्या दषृ्टीकोिातिू, आयमक्ताुंकडूि सािानय आिश्यकतेपेक्षा तको  आधारािर िोकळया 

जागा अनधिमल्याचे अनधदाि करुि अिमित केल्या जातील.  अिा जिा करण्यात आलेल े अनधिमल्य 

पायाभूत समनिधाुंच्या निकासाकटरता अिा टरतीिे िापरले जािे जेणेकरुि िोकळ्या जागाुंच्या 

कितरतेिमळे दणे्यात आलेली समट यािरील आलेला ताण भरुि निघेल. 

 सािोजनिक इिारतींचे दिोिी िैनिष्टयाुंचे सौंदयो िाढनिण्याकटरता इिारतीच्या बाुंधकाि खचाोच्या किीत 

किी १% खचो हा सािोजनिक इिारतींचा दिोिी िैनिष्टयािर खचो करण्याकटरता िापरण्यात आणािा. 

 समिािणीदरम्याि असे निदिोिास आले की, िारसा जति इिारतींच्या सचूीिधील इिारतींच्या निकास 

प्रस्तािात अनतटरक्त पार्ककगची तरतूद करणे िकय होत िाही.  यास्ति, िारसा जति शे्रणी-I ि II 

सुंरचिचे्या भर / बदल / पमिबाांधकाि /पमिर्भिकास जेथब ेइिारतीचे जोत े/ र्फसाड कायि ठेिायचे आह ेतथेब े

या नियिािलीिमसार अनतटरक्त पार्ककगची आिश्यकता, (निद्यिाि पार्ककगपेक्षा जास्त) सक्तीची केली 

जाणार िाही. 

 रेल्िे प्रानधकरणाकडूि िा हरकत प्रिाणपत्र, जर भूखुंड हा रेल्िे जिीि सीिेऐिजी, रेल्िे रुळ सीिेपासूि 

३०.०० िी. अुंतरािर असल्यास सक्तीचे असेल, कारण रेल्िे जिीि सीिेअुंतगोत त्याुंच्या कायाोलयीि 

इिारती, िसाहत इत्यादींचा अुंतभाोि असू िकतो. 

 रेल्िे रुळ, नििाितळ सभोितालच्या रनहिािाुंिा सिलत दणे्याकटरता आनण जेथबे क्षेत्रीय (िूळ) 

एर्फ.एस.आय. समध्दा िापरता येत िसेल ककिा सुंरनक्षत बी.यम.ए.समध्दा ियाोदाुंिमळे िापरता येत िसेल, 

याकटरता क्षेत्रीय (िूळ) एर्फ.एस.आय. ककिा सुंरनक्षत बी.यम.ए. इतका टी.डी.आर., जो िापरला ि 

गेलेल्या बी.यम.ए. इतका असेल अिी तरतूद, ज्या क्षेत्राुंिध्ये उुंचीची ियाोदा आह,े तेथबे दणे्यात येईल. 

 पमिर्भिकासाुंच्या स्थबळािर, िसमदा डी.सी.आर. प्रिाणे, पेट्रोल, नडलेल, सी.एि.जी. ककिा िोटर िाहि 

इुंधि च्या निदयिाि सेिा स्थबािकाुंचे िापरात बदल अिमज्ञेय िव्हते.  ज्याअथबी काही निदयिाि पेट्रोल 

पुंप ह े नििासी इिारतीलगत आहते याकटरता अिा स्थबळाुंचा पमिर्भिकास करतािा पेट्रोल, नडलेल, 
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सी.एि.जी. ककिा िोटर िाहि इुंधि च्या निदयिाि सेिा स्थबािक कायि ठेिूि या नियिािलीच्या 

अिमज्ञेय असणा-या िापराकटरता सी.एर्फ.ओ. आनण स्र्फोटके नियुंत्रक याुंच्या िा हरकत प्रिाणपत्रा सापेक्ष 

पमिर्भिकास करता येऊ िकेल. 

 

भाग IX 

5.6. िागरी समरक्षा आिश्यकता 

 कोणतेही िोठे / ठळक बदल प्रस्तानिले िाहीत. 

भाग X 

5.7. नििषे तरतमदी 

 पार्ककग प्रानधकरणाचे त्याच्या सिोसाधारण कायाोसह केलेले गठि िागोदिोक र्फतिे म्हणूि उपयोगात 

येईल, याचा सिािेि केला आह.े  यास्ति, िहाराष्ट्र िासिाकडूि डी.सी.पी.आर.२०३४ ला िुंजमरी प्राप्त 

लाल्यािुंतर, पार्ककग प्रानधकरण, सािोजनिक िाहितळाुंच्या परिािगीसह इतर कायाोस प्रारुंभ करु िकेल. 

 िारसा जति िास्तम नििारद, नबगर िासकीय सुंस्थबा, एि.एच.सी.सी.चे िाजी अध्यक्ष याुंिी 

समिािणीदरम्याि केलेल्या सूचिा / हरकती निचारात घेता आनण नििेषत  शे्रणी-I  आनण शे्रणी-II चे 

िारसा जति करण्याच्या दषृ्टीकोिातिू, िारसा जति बाबत नियिािलीिध्ये यो्य ते बदल करण्यात 

आले. 

 एि.एि.आर.डी.ए. च्या आिश्यकतेिमसार, निकास आराखडयात निनिध टठकाणे / स्थबािे िेट्रो कारिेड 

कटरता आरनक्षत केली आहते.  एकदा िेट्रो कार िेडचे स्थबाि अुंनतित  निनश्चत लाल्यािुंतर, 

एि.आर.टी.पी. कायदयाच्या सुंबुंनधत कलिािमसार आरक्षण व्यपगत करण्याच्या कायोपध्दती ि 

अिलुंनबता आनण भूखुंड िालकाुंिा होणा-या गैरसोयीपासूि िाचनिण्याकटरता, इतर टठकाणाुंची आरक्षणे 

आपोआप व्यपगत होतील.  यास्ति, निकास आराखडयात िेट्रो कार िेडकटरता आरनक्षत / नचनहाुंिकत 

असलेला जनििीचा भाग, तद  िुंतर सक्षि प्रानधकरणास आिश्यक िसल्यास, तो िेट्रो कार िेडचा 

आरनक्षत भूभाग िेजारील भभूागाच्या प्रचनलत पट्टयात आपोआप अुंतभूोत होईल, असा नियि सिानिष्ट 

केला आह.े 

 िि निभागास प्रदाि करण्यात आलेल्या जनििी व्यनतटरक्त इतर िि जनििी ठळकपणे दिोनिल्या आहते 

आनण निकास आराखडयात िैसर्भगक क्षेत्र म्हणूि िािनिदनेित असलेल्या िि जनििींच्या निकासाचे, 

पयाोिरण आनण िि िुंत्रालयािे िेळोिेळी प्रसृत केलेल्या अनधसूचिेिमसार, नियिि केले जाईल. 

 

भाग XI 

5.8. िकरकोळ तरतमदी 

 समिािणी दरम्याि निनिध घटकाुंिी नििुंती केल्यािमसार आनण िहापानलकेकडूि परिािगी प्राप्त करतािा 

होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी, तात्पमरत े बाुंधकािाुंतगोत साुंस्कृनतक उपक्रि जस े की, सकोस, जत्रा 

इत्यादींचा अुंतभाोि केला आह.े  तात्पमरते बाुंधकािाच्या सूचीत, बाुंधकाि स्थबळाुंिरील सुंरचिा जसे की, 

पाळणाघर, निक्री कायाोलय, दिोिी सदनिका इत्यादी सिानिष्ट केले आह.े 
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भाग XII 

5.9. पयाोिरणीय िार्श्तता 

 निनिध नबगर िासकीय सुंस्थबाुंिी समचनिल्याप्रिाणे, उघडयािरील हागणदारी / िूत्र उत्सजोि 

टाळण्याकटरता आर.डी.डी.पी.२०३४ च्या निकास नियुंत्रण नियिािलीिधील निदयिाि तरतमदी 

व्यनतटरक्त िहािागो / प्रिमख रस्त्यािर प्रत्येकी ३ िक.िी. अुंतरािर प्राधानयािे बस थबाुंब्याजिळ आनण 

सािोजनिक िोकळया जागाुंिर स्िच्ेता गृहाुंची तरतूद करण्याबाबत प्रयत्न केले जािेत असा नियि 

सिानिष्ट केला आह.े  निनिधदषृ्टया सक्षि स्त्री ि पमरुष याुंचेकरता स्िच्ेतागृहाुंची तरतूद आता सक्तीच े

केले आह.े 

 निकास आराखडयात िैसर्भगक क्षेत्र, निदयिाि एि.सी.लेड.एि.ए. च्या िकािािमसार असलेल्या उच्चति 

भरती रेषिेमसार नचनहाुंिकत केल े आह.े  जनििींच्या सद्य पटरनस्थबतीनििाय उच्चति भरती रेषचे्या 

सिमद्राकडील बाजूस असलेली क्षेत्रे एि.ए. म्हणूि नचनहाुंिकत केली आहते.  जर भनिष्यात एच.टी.एल. 

च्या रेखाुंकिात समधारणा लाल्यास, जिीिीची पटरनस्थबती निचारात घेता एि.ए. म्हणूि दाखनिलेल्या 

क्षेत्राुंिध्ये बदल करण्यात यािा.  ह ेलक्षात घेता, निकास आराखडयात िैसर्भगक क्षेत्र म्हणूि दिोनिलेल्या 

आनण उच्चति भरती रेषेच्या सिमद्राकडील बाजूस असलेल्या जनििी, जर उच्चति भरती रेषचे्या 

बदलािमसार, समधाटरत उच्चति भरती रेषचे्या जनििीकडील बाजूस असल्यास, तर अिा बाबींिध्ये सदर 

जनििी या नििेष निकास क्षेत्र-I / II यािध्ये अुंतभूोत असल्याचे सिजण्यात येईल, जर या जनििी िि / 

निठागरे जनििी / नतिराुंिी व्यानपत / दलदलयमक्त यािध्ये सिानिष्ट िसतील तर. 

 पक्ष्याुंिा घरटी बाुंधण्याकटरता आकर्भषत करण्याची क्षिता असलेल्या िकयतो िूळ प्रजाती, स्थबानिक 

िृक्षाुंचे रोपण, स्थबानिक िकृ्षाुंिधील जागेत गितासनहत लमडपाुंचे रोपण ह े पयाोिरणीय िार्श्तता 

िाढनिण्याकटरता तरतूद केली. 

 उजाो कायोक्षि इिारत बाुंधण्याकटरता प्रोत्साहि म्हणूि ५ टके्क अनतटरक्त र्फुंजीबल भरपाई क्षेत्र ज ेनियि 

क्र.३१(३) िधील अिमज्ञेय असल्यापेक्षा जास्त असेल, ह ेअुंतभूोत केल.े 

 एि निभागातील िोठया प्रिाणािर असलेल्या तेल, खते, आनण इतर सुंिेदििील उदयोग लक्षात घेता, 

िहापानलकेिे कालबध्द कायोक्रि आखूि या क्षेत्राुंचे तपिीलिार धोका पृर्थथबकरण सिके्षण करणे, अत्युंत 

जरुरी आह.े तद  िमसार या नियिािलीिध्ये तसे कलि सिानिष्ट केले. 
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6. आढािा आनण निष् कषो -  

 सदर भागात नियोजि सनितीिे घतेलेल् या िहत् िाच् या निर्फारसींचा सिािेि आह.े उदा. िमुंबई पोटो 

ट्रस् टचा िॉटरफ्रुं ट क्षेत्रािध् ये सिािेि, परिडणा-या घराुंच् या ऐिजी सािानजक घराुंची सुंकल् पिा नियोजि 

सनितीिे   करण् यात येणा-या सिो  निर्फारसी , अहिाल ह ेििूद करुि हा भाग सिाप् त  होतो. 

 

6.1. नियोजि  सनितीच्या िहत्तिाच्या निर्फारसी  -  

 नियोजि सनितीिे समिािणी प्रक्रीयेचा भाग म् हणूि  लोकप्रनतनिधी , सुंस् थबा , सािानजक सुंस् थबा आनण 

जिता याुंिी  उदा. आरे कॉलिी  , िा निकास क्षेत्र, िैसर्भगक क्षेत्र , सािानजक गृह  नििाोण  , िमुंबई पोटो ट्रस् ट , 

िकिारी रस् ता , धार्भिक सुंस् थबाचे निदिोि अिा िहर स्तरािरील िमद्दयाुंिर निचार निनििय केला.  सदर िमद्याुंिर  

जास् त  प्रिाणात सूचिा ि हरकती प्राप् त लाल् या होत् या.  या िमद्याुंिर सनिस् तर चचाो आनण निचार निनििय करुि  

नियोजि सनितीिे आपल् या अुंनति निर्फारसी  केल् या, सदर निर्फारसींची  येथबे  चचाो केली आह.े 

 

6.1.1. िसैर्भगक क्षते्र –  

बृहन िमुंबईच् या निकास नियोजि आराखडयािध्ये िैसर्भगक क्षेत्र राखणे , िहरातील हरीत पट्टा िाढनिणे , 

पाण् याखालील क्षेत्र  राखणे , आनण पमरासारख् या िैसर्भगक आपत् तीसाठी प्रनतबुंधक उपाययोजिा  करणे याुंसाठी 

प्रयत् ि केले आहते. थबािे खाडीलगत भूसुंिोधिािमळे तयार लालेले खारर्फम टीखालील समिारे १४.९६ चौ.की. क्षेत्राचा 

सिािेि बृहनिमुंबईच्या अखत्यारीत सिानिष्ट करण्याचा  निणोय लाला. (निद्यिाि  जिीि िापर क्षेत्रातील  

खारर्फम टी खालील समिारे १४.९६ चौ.िक क्षेत्र  िहापानलकेच् या अखत् यारीत सिानिष् ट करुि िहराच् या िसैर्भगक 

क्षेत्रात  सिािेि करण् यात आला)  जुंगल , खारर्फम टी, पाण् याखालील क्षेत्र  आनण िकिारी  नियिि क्षेत्र-एक 

इत् यादी जैनिक सुंिेदििील क्षेत्र  सुंिधोि करण् यासाठी  निकास नियोजि २०३४ िध् ये सदर क्षेत्र ‘िैसर्भगक क्षेत्र’  

असे सीिाुंकीत केले आह.े  जेथबे ,कोणत् याही प्रकारच् या बाुंधकाि निकासाला परिािगी िदली जाणार िाही.  

निकास नियोजि आराखडयािध्ये १२ ,८५९ हके टसो िसैर्भगक क्षेत्र सिानिष् ट केल ेआह,े ज े नियोजि क्षते्राच् या 

२९.५९%  आह.े   

या व्यानतटरक्त जी क्षेत्रे िैसर्भगक  क्षेत्रािध्ये सिानिष्ट केली त्या नििाय नियोजि सनितीच्या 

निर्फारसीिमसार सागरी पट्टा -१ िधील भरती रेषचे्या सिमद्राकडील बाजूचे चौपाटी िगळूि सिो क्षेत्र िैसर्भगक क्षेत्र 

म् हणूि  दिोनिण् यात आल ेआह.े  पटरणािी िैसर्भगक क्षेत्रात  िाढ लाली. तसेच चमकीि ेदिोनिलेले िा निकास क्षेत्र 

समध्दा िैसर्भगक क्षेत्रात सिानिष्ट केले. पयाोयी रस् ता उपलब् ध असल् यािे िैसर्भगक क्षते्रािधील रस् त् याचे आरक्षण 

समध् दा िगळण् यात आल.े रस्त् याचे  आरक्षण िगळल् यािमळे िैसर्भगक क्षेत्र सुंरनक्षत राखण् यास िदत लाली.  नििेष 

निकास क्षते्रातील काही जागाुंिा प्रििेिागो िसल् याि े  त् याकरीता ‘िसैर्भगक क्षते्रातील’ काही प्रििेिागो / रस् त े

सिमनचत प्रानधकरणाकडमि ‘िा हरकत प्रिाणपत्र’  प्राप् त करुि िापरात आणण् यात येतील.   

िैसर्भगक क्षेत्र ह ेखालील तक त् याप्रिाणे दिोनिले आह.े   

 

 

 

तक ता क्र. ५ समधारीत िसैर्भगक क्षते्र  
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                                     नियोजि सनितीच् या निर्फारसीिमसार 

अिम.क्र. क्षेत्र े क्षेत्रर्फळ 

१. िैसर्भगक क्षेत्र १५७४.२४ 

२. नििेष निकास क्षेत्र- I , II २०२१५४ 

 

6.1.2. नििषे निकास क्षते्र (SDZ) – पिूीच ेिा निकास क्षते्र -  

 निकास आराखडा १९९१ तयार करतािा भनिष्यातील लोकसुंख्येच्या िाढीसाठी लागणारी क्षेत्रे ज्याुंिा 

पमरेश्या सोयी समनिधा गरज पडणार आहते अिी क्षेत्रे  िा निकास क्षेत्रािध्ये सिानिष्ट करण्यात आली. िा निकास 

क्षेत्रािधील जनििींिध्ये पयाोिरणदषृ्टया सुंिेदििील जनििी जसे निठागरे, खारर्फम टी, पाणथबळे इत्यादींचा 

सिािेि होता. प्रारुप निकास आराखडा २०३४ तयार करतेिेळी, असे िाटले की पयाोिरणदषृ्टया सेिुंदिेिील 

जनििी सुंरनक्षत केल्या जाव्यात ज्यािमळे पयाोिरण सिांधि करता येईल. त्यािमसार, अश्या जनििींसाठी एक 

िेगळी शे्रणी निनश्चत केली आनण िैसर्भगक क्षेत्रे असे िािकरण िदले. ढोबळिािाि,े उच्च भरती रेषेच्या सिमद्राकडील 

बाजूच्या जनििींबरोबर डधळगर, पाणथबळे,निठागरे आनण इतर पयाोिरणदषृ्टया सुंिेदििील जनििी िैसर्भगक 

क्षेत्रािध्ये सिानिष्ट केल्या. प्रारुप निकास आराखडा २०३४ च्या पमिोरचिा प्रक्रीयचेा एक भाग म्हणूि िैसर्भगक 

क्षेत्राचे िािनिदिेि प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्ये चालू ठेिण्याचा निणोय घेण्यात आला. िा निकास 

क्षेत्रािधील, िैसर्भगक  क्षेत्र ेिजा करता, उिोटरत जनििी एका निनिष्ट योजिे अुंतगोत परिडणा-या घराुंसाठी खमली 

करण्याचे ठरनिणयात आल.े 

 परिडणा-या घराुंच्या व्याख्येिध्ये अथबिा परिडणा-या घराुंच्या पात्रतेच्या निकष ि ठरनिता, निनिध 

कें द्र आनण राज्य स्तरािरील धोरणात्िक पमढाकार निचारात घेउमि, प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध्य े

परिडणा-या घराुंची सुंकल्पिा िाुंडण्यात आली. परिडणा-या घराुंच्या सुंकल्पिेिध्ये असे गृहीत धरण्यात आल े

की जनिि िालक ४ हकेटर एिढया क्षेत्रर्फळाची जनिि एकसुंधपणे एकत्रीत करतील आनण परिडणा-या घराुंच्या 

सुंकल्पिेिध्ये स्िखमिीिे भाग घेतील. िा निकास क्षते्रािधील परिडणा-या घराुंच्या बाबतीिधील नििेष 

नियिािलीिमसार किीत किी ४ हकेटर क्षेत्रर्फळाच्या जनििीिर निकास करणे िकय होईल.  

 सदर ४ हकेटर च्या क्षेत्रर्फळाच्या ियाोदबेाबत सूचिा/हरकती प्राप्त लाल्या, लोकाुंिी समचनिले की 

परिडणारी घरे बाुंधण्याबाबतची क्षेत्रर्फळाची ियाोदा १ हकेटर पयांत किी करािी. 

 नियोजि सनितीि,े निस्तृतपणे निचार निनििय केल्यािुंतर असे ठरनिले की जागेिरील पटरनस्थबतीिमसार 

िा निकास क्षेत्रािधील जनििींची निरनिराळी निभागणी करण्यात यािी.  पयाोिरण दषृ्टया सुंिेदििील जनििी 

िैसर्भगक क्षेत्रािध्ये नस्थबत राहतील त्यािमसार सुंरनक्षत लोपडपट्टीिे व्यापक जनििी नििेष निकनसत क्षेत्र-१ िध्ये 

िगीकरण केल्या आनण उरलेल्या जनििी  नििेष निकनसत क्षेत्र-२ िध्ये िगीकरण केल्या. सदर क्षेत्रातील 

अनस्तत्िातील रस्त्याुंच्या  बरोबर प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िधील प्रस्तानित रस्ते याुंची िाुंडणी कायि 

ठेिण्यात आली आनण दळणिळणाच्या आनण िाहतमकीच्या दषृ्टीकोणातूि िनिि रस्त्याुंचे जाळे प्रस्तानित करण्यात 

आल.े  नििेष निकनसत क्षते्र-१ ि  नििेष निकनसत क्षेत्र-२ िधील निकास ि निकास नियुंत्रण प्रोत्साहि 

नियिािलीच्या िनिि तरतमदीिमसार असेल. 

  

तक्ता क्र. ६ – निभागिार नििषे निकास क्षते्र-१ ि २ च ेिाटप 
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अिम.क्र निभाग नििेष निकनसत क्षेत्र-१ 

(हके टरिध् ये) 

नििेष निकनसत क्षेत्र-२ 

(हके टरिध् ये) 

१ एच/प ३.३० १.०३ 

२ के/पू - - 

३ के/प - १०६.०० 

४ एि/पू  ३४.७१ ५६.३८ 

५ एि/प  - १०२.२२ 

६ एि  २९.२५ ०.०० 

७ पी/उ  १०२.५० ९०५.८९ 

८ पी/द  - ०.५९ 

९ आर/िध् य  ०.१६ ८३.९६ 

१० आर/उ  १४.९८ ३८.६६ 

११ आर/द  ८.७३ ५०.५५ 

१२ एस  ४९.७८ १४४.३० 

१३ टी  ४.६६ २८३.८८ 

१४ बहृन िमुंबई िहािगरपानलका २४८.०७ १७७३.४६ 

   

 

तक्ता क्र. ७ – प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िधील िा निकास क्षते्राच ेनिभाग निहाय्य िाटप 

 

निभाग प्रारुप 

निकास 

आराखडा 

२०३४ 

िधील िा 

निकास क्षेत्र 

िा 

निकास 

क्षेत्रािध्ये 

रे्फरबदल 

निल्लक िा 

निकास क्षेत्र 

िनिि िा 

निकास क्षेत्र े

नििेष 

निकनसत 

क्षेत्र-१ 

नििेष 

निकनसत 

क्षेत्र-२ 

एच/प ११.२५ - ११.२५ ६.९२ ३.३० १.०३ 

के/पू १४१.०८ २.५९ १३८.४९ १३८.४९ - - 

के/प १२४.७३ ०.०३ १२४.७१ १८.७० - १०६.०० 

एि/पू  १८७.३० ०.०१ १८७.२९ ९६.१९ ३४.७१ ५६.३८ 

एि/प  १०५.९ - १०५.९ २.८७ - १०२.२२ 

एि  ३०.३६ - ३०.३६ १.११ २९.२५ ०.०० 

पी/उ  ११०५.९९ ०.२४ ११०५.७५ ९७.३७ १०५.५० ९०५.८९ 

पी/द  ९६२.१२ ०.०१ ९६२.१० ९६१.५२ - ०.५९ 

आर/िध् य  १२८.४७ ०.७९ १२७.६८ ४३.५७ ०.१६ ८३.९६ 

आर/उ  १२४.०० ०.०१ १२४.०० ७०.३६ १४.९८ ३८.६६ 

आर/द  ७२.८४ ०.०१ ७२.८४ १३.५५ ८.७३ ५०.५५ 

एस  २५६.९२ ०.०५ २५६.८७ ६२.७९ ४९.७८ १४४.३० 

टी  ४३८.३५ ०.०१ ४३८.३४ १४९.८१ ४.६६ २८३.८८ 

बहृन िमुंबई िहािगरपानलका ३६८८.५२ ३.७४ ३६८४.७७ १६६३.२४ २४८.०७ १७७३.४६ 

  

तक्ता क्र. ८– नििषे निकनसत क्षते्र िधील प्रस्तानित िनिि आरक्षण े
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निभाग िोकळया 

जागा 

िैक्षनणक आरो्य सािानजक 

समनिधा 

सािानजक 

गृहनििाोण 

िाहतूक 

एच/प - - - - ०.०४ - 

के/पू - - - - - - 

के/प - - - - - - 

एि/पू  २.२६ - - - १.७३ ०.४८ 

एि/प  २.३३ - - १.१७ १.८६ - 

एि  - - - - - - 

पी/उ  २.९३ १.६५ ४.१५ २.१० ११.८० - 

पी/द  - - - - - - 

आर/िध् य  २.०६ २.०९ - १.८९ ३.३५ - 

आर/उ  - - २.१४ - २.८३ - 

आर/द  - - - - ०.८४ - 

एस  ३.६३ - - - २.४९ - 

टी  २५.८० - - - - - 

 बहृन िमुंबई िहािगरपानलका ३९.०१ ३.७४ ६.३० ५.१६ २४.९३ ०.४८ 

 

6.1.3. परिडणारे / सािानजक गहृनििाोण - 

 नियोजि सनितीि ेपरिडणारी घरे ही सुंज्ञा कायि ठेिण्याबाबत आनण ती सिो सिािेिक करण्याबाबत 

चचाो केली. परिडणारी घराुंच् या व्याख्य ेिध्ये किी ककितीची, सािानजक गृहनििाोण म्हणजेच दमबोल घटकाुंसाठी 

असणारी किी उत्पन्न गट आनण िध्यि उत्पन्न गट आनण त्याचबरोबर भाडतेत्िार घरे अिी केली. 

 परिडणारी घरे या सुंकलपिेला िहत्त्ि दणे्याकरीता ब-याच प्रकरणाुंिध्ये ज्या टठकाणी आरक्षण बदलाची 

गरज भासली ज्यािर या पूिीच्या प्रकरणाुंिध्ये भाष्य केले आह े त्या प्रकरणाुंिध्ये परिडणा-या घराुंच् या 

आरक्षणाचा अुंतोभाि केला आह.े यापेक्षा अनधक म्हणज ेज्या टठकाणी सभेितालचा पटरसर निकनसत लाला असेल 

अश्या िा निकास क्षेत्रािधील जनििी परिडणा-या घराुंसाठीच्या उद्दष्टा करीता आरनक्षत केल्या आहते. 

 

6.1.4. िमुंबई पोटो ट्रस् ट  -  

 बृहनिमुंबईच्या   समधाटरत  प्रारुप निकास  आराखडयािध्ये  िमुंबई पोटो ट्रस् टच् या जागेिर सािानजक , 

िहािगरपानलका , गृहनििाोण , िोकळया  जागा इत् यादी निनिध समनिधाुंच् या जागा दणे् याचे  प्रस् तानिल ेआह.े  

सदर  आरक्षणे निनिध टठकाणी प्रस्तािली आहते ज्यािध्ये िमुंबई पोटो ट्रस्टच्या कायोरत क्षेत्रािर समध्दा प्रस्तानिली 

आहते. समनिधाुंच् या जागा या निनिध टठकाणी तसचे िमुंबई पोटो ट्रस् टच् या भनिष् यातील निकासकािे आनण 

कायोक्षेत्रािर  निपरीत पटरणाि करु िकतात. समिािणी िेळी िमुंबई पोटो ट्रस् टच् या अनधका-याुंिी  असे साुंनगतले 

की, सदर जागेतील नियोनजत  सािोजनिक समनिधा, िकिारी क्षेत्रातील निकास कायोक्षत्रातील जागाुंचे प्रस् ताि 

आनण गृहनििाोण लोपडपट्टी पमिोिसि याुंकरीता सल् लागार नियमक त करण् याची प्रिक्रया चालू आह.े  प्रारुप निकास 

आराखडयातील समनिधा या ट्रस् टच् या   समनिधाुंच् या नियोजिािर पटरणाि करु िकतात.  म् हणूि प्रारुप निकास 

आराखडा िधील प्रस् तानित आरक्षण रद्द करुि  िमुंबई पोटो ट्रस् टला सदर आरक्षणे प्रस्तानित करण्यास द्यािे.  

िमुंबई पोटो ट्रस् टच् या प्रस् तािािर ट्रस् टचे अनधकारी आनण नियोजि सनितीच ेसदस् य  याुंच् या प्रिदघो चेचेअुंती 

काही सचूिा स् िीकार करण् याचे ठरनिण् यात आल.े 
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         िमुंबई पोटो ट्रस् टचे दोि  निभाग क्षेत्रात निभाजि करण् यात यािे – बुंदर कायाोननित पट्टा (POZ) आनण 

बुंदर जल िकिारा निकास पट्टा  (PWFDZ). 

     सदर क्षेत्रात प्रारुप निकास आराखडयात कोणतेही आरक्षण दिोनिण् यात येऊ िये. परुंतम प्रारुप  निकास 

आराखडयात क्षते्र आनण प्रकार याुंचा सिाििे करण् यात यािा आनण त े निकास नियुंत्रण नियिािलीिध् य े

तरतूदीिध् ये सिानिष् ट करण् यात यािेत. परुंतम िमुंबई पोटो ट्रस्टच्या िालकीच्या जनििीिरील नििास करणा-या 

रहीिािाुंच्या गरजसेाठी सदर समनिधा निकास नियोजि नियिाुंकास अिमसरुि असाव्यात. 

  सदर तरतूदीिमळे िमुंबई पोटो ट्रस् टच् या प्रस् तानित नियोजिाप्रिाणे निकास करण् याचे ट्रस् टला िक य होईल 

आनण तयार होत असलेल् या ट्रस् टच् या प्रस् तानित आराखडयाप्रिाणे सािोजनिक  समनिधा पमरनिल् या जाणे सहज िक य 

होईल. 

6.1.5.  आरे िसाहत –  

 आरे िसाहतीबाबत याआधीच् या  पटरच् े ेदािध् य े  उल् लखे केला आह.े या भागािध् ये  आरे िसाहतीचा 

भाग, भारत सरकारच् या अध् यादिेाद्वारे, सुंजय गाुंधी राष् ट्रीय उद्याि ह ेआरे िसाहतीसोबत, सुंिेदििील क्षेत्र  

घोनषत केल् यािमळे उल् लेख  करण् यात आला आह.े  आरे िसाहतीसाठी  दाखल लालेल् या सूचिा / हरकती याुंचा 

िनतताथबो हा की आरे ला िैसर्भगक िारसा असे िािमि त् याचे जति करणे आनण कोणत् याही प्रकारच् या बाुंधकािास 

िज् जाि करणे ह े होत.े  नियोजि सनितीि े  सिो लोकाुंिा याबाबतीत सुंयिी समिािणी िदली आनण त् याुंच् या 

प्रािानणक प्रयत् िाुंची  िधळद घतेली. 

 आरे िसाहतीिधील जैिनिनिधता  समरनक्षत ठेिणे आनण आरेची रचिा कायि ठेिणे ह ेएक िहाकाय बाब 

नियोजि  सनिती सिोर होती.  भारत सरकारच् या िमकत् याच लागू लालेल् या अध् यादिेािमळे ही बाब समलभ लाली.  

आरे िसाहतीिधील निकास आराखडयािध् ये  दिोनिलेल् या िेट्रो कार िेड , पमिोस् थबापि आनण पमिोिसि  आनण 

प्राणी सुंग्रहालय यासाठी स् थबानिक निरोध होता.  िहाराष् ट्र िासिािे   पायाभूत समनिधेसाठीची  िुंजूर केलेली 

िेट्रो कार िेड चे स् थबाि कायि ठेिण् याची बाब िहत् िाची होती.  नियोजि सनिती सदस् य   श्री. यिोधर र्फणस े

आनण श्रीिती तृष् णा निश् िासराि याुंचा  आरे िसाहतीिधील िेट्रो कार िेडला  निरोध होता.  त् याुंची िागणी ही 

, िेट्रो कार िेडसाठी पयाोयी जागा िोधण् याची होती.   

प्रारुप निकास  आराखडयािध् ये  आरे िसाहत ही िा निकास क्षेत्रािध् ये सिानिष् ट  करण् यात आली. काही 

भाग हा पोहोच िागो उपलब् ध असलेल् या िोकळया जागाुंिध् ये सिानिष् ट केला होता.  जितचे् या सूचिाुंिमसार  

(आरे िसाहत ही िा निकास क्षेत्रािध् ये िगीकरण केल् याबद्दल) निकास नियुंत्रण  नियिािलीिमसार  िा निकास  

क्षेत्रािर बाुंधकाि  अिमज्ञेय असल् यािे आक्षेप व् यक त केला.  यािमळे आरे िसाहतीचा स् िरुप  िष् ट होण् याची िक यता 

आह.े  त्यािमसार नियोजि सनितीि े आरे िसाहतीच े  क्षेत्र िव्यािे नििाोण केलेल्या हरीत क्षेत्र या क्षेत्रािध्य े

सिानिष्ट करण्याची निर्फारस केली, त्यािमळे या हटरत क्षेत्रातील कोणतहेी बाुंधकाि एिओई एर्फ सीसी याुंच्या 

निर्फारिीिमसार, राज्य िासिाच्या िुंजूरी सापेक्ष अिमज्ञेय असेल. नियोजि सनितीस असे िाटते की त्यािमळे आरे  

िसाहतीसोबत सािानयक हद्द असलेल् या सुंजय गाुंधी राष् ट्रीय उद्यािाचे सुंिधोि आनण सुंरक्षण होण् यास िदत 

होणार आह.े  

 

6.2. सोयी समनिधा -  

      समधाटरत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध् ये िहरातील िागटरकाुंच् या पायाभूत गरजाुंसाठी नियोजि 

िािकाुंच् या आधारािर आनण िहरातील उपलब्ध जागेची टुंचाई निचारात घेऊि सोयी समनिधाुंची तरतूद केली 

आह.े  सोयीसमनिधा दोि प्रकारच् या असतात. अ-बाुंधीि ज् या जिीि व् यापतात आनण बाुंधीि जे अबाुंधीि 
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क्षेत्रर्फळ व् यापतात.  अ-बाुंधीि समनिधाुंसाठी िौल् यिाि जिीि लागते जे िोधणे कठीण आह.े  दमसरीकड ेबाुंधीि 
समनिधाुंची आिश् यकता चटईक्षेत्र निदिेाुंक (एर्फ.एस.आय.) साधिाद्वारे पूणो होऊ िकते.  निनिध सोयी 

समनिधाुंच्या सद्य नस्थबतीची चचाो पमढील निभागात केली आहे. 
 

6.2.1. िोकळया जागा - 

      सिाोत िहत् िाची आनण सिाोनधक जागा व् यापणारी समनिधा म् हणज े िोकळया जागा हया लोकाुंच् या 

कल् याणासाठी निणाोयक ठरतात.  जागेच् या कितरतेिमळे / भौनतक आकाराच् या निबांधािमळे िमुंबईला िोकळया 

जागाुंची पमरेपूर सेिा निळाली िाही.  िोठया प्रिाणािर लोकाुंिी िोकळया जागेची आरक्षणे काढूि 

टाकण् यासाठी ककिा बदल करण् यासाठी सूचिा ि हरकती िदल् या,  यात लोपडपट्टीिरील ही अिी आरक्षणे रद्द 

करण् याच् या नििुंती होत् या.  नियोजि सनितीिे समिािणीदरम् याि हजर असलेल् या सिो व् यनक्तिा स् पष् ट केले की 

निकास नियुंत्रण नियिािलीच् या तरतूदींप्रिाणे िोकळया जागेचा निकास सिायोजि आरक्षणाचे तत् ि िापरुि 

करता येईल. 
      समधाटरत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ िध् ये िोकळया जागाुंसाठी एकूण ४४८९ हके टर एिढे क्षेत्रर्फळ 

आरक्षण ि िािनिदिेिाच् या स् िरुपात प्रस् तानित केले आह,े  ज् यािमसार प्रनतव् यक ती ३.५१ चौ.िी. िोकळी जागा 
उपलब् ध असेल.  सूचिा ि हरकतींिर घेतलेल् या निणोयाच् या अिमषुंगािे आता ३४००.०० हके टर क्षेत्रर्फळ आरक्षण 

ि िािनिदिेिाच् या स् िरुपात िोकळया जागाुंसाठी उपलब् ध होईल.  अनभन यासातील ििोरुंजि िैदािे ज े
आरक्षण/ िािनिदिेि प्रकारात िोडत िाही,  त् यापासूि ९७९.५१ हके टर क्षेत्रर्फळ गणले गेले.  नियोजि 
सनितीिे ही अनभन यासातील ििोरुंजि िैदािे डी.पी. िकािािर नल हूि दिोनिण् याचे आनण याबद्दलची 

तपिीलिार िानहती जोडपत्रात उपलब् ध करण् याचे ठरनिले जेणेकरुि सािोजनिक स् तरािर स् पष् टपणे िानहती 

उपलब् ध होईल.  याव् यनतटरक त नििेष निकास क्षेत्र – II िधूि ३९.०१ हके टर क्षते्रर्फळ िोकळया जागाुंसाठी 
आरक्षणाद्वारे उपलब् ध होईल.  पमढे निकास नियुंत्रण नियिािलीतील तरतमदींद्वारे ‘नििेष निकास क्षेत्र- II’ िधूि 
२८१.०९ हके टर जिीि उपलब् ध होईल, ज् यापैकी १६४.३८ हके टर ह ेसािोजनिक िोकळया जागाुंसाठी आनण 

११६.७१ हके टर ह ेअनभन यासातील ििोरुंजि िैदािाुंसाठी असेल.  नििेष निकास क्षेत्र- I पासूि अनतटरक त 
३१.४१ हके टर िोकळया जागा निकास नियुंत्रण नियिािलीतील तरतूदींद्वारा उपलब् ध होईल.  अिाप्रकारे 
नियोजि सनितीच् या निर्फारिींिुंतर िोकळया जागाुंसाठी एकूण ४७३१.८२ हके टर क्षेत्रर्फळ उपलब् ध होईल 
ज् यािमसार प्रनतव् यक ती ३.७७ चौ.िी. िोकळी जागा उपलब् ध होईल. 
 

6.2.2. आरो् य -  

      पमढील िहत् िाची समनिधा म् हणजे आरो् यनिषयक पायाभूत समनिधा.  समधाटरत प्रारुप निकास आराखडा 

२०३४ िध् ये ३९७.७७ हके टर जनििीची आरक्षण ि िािनिदिेिच् या स् िरुपात आरो् यनिषयक पायाभूत समनिधा 

पमरनिण् यासाठी तरतूद केली होती.  सूचिा ि हरकतींिरील निर्फारिीिुंतर आरक्षण ि िािनिदिेिाद्वारे 

३९३.३३ हके टर जिीि या आरो् य समनिधाुंसाठी उपलब्ध होईल.  आणखी ६.३० हके टर जिीि नििेष निकास 
क्षेत्रातील आरक्षणाुंच् या निकासािे उपलब् ध होईल.  अिाप्रकारे या निर्फारिीिुंतर आरो् यनिषयक पायाभतू 
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समनिधाुंचे एकूण क्षेत्रर्फळ ३९९.६३ हके टर इतके असेल,  ज् यािमसार प्रनतव् यक ती ०.३१ चौ.िी. जागा 

आरो् यनिषयक पायाभतू समनिधाुंच् या तरतूदींकटरता उपलब् ध होईल. 
 

6.2.3. निक्षण -  

      अजूि एक िहत् िाची समनिधा म् हणजे िैक्षनणक पायाभूत समनिधा.  समधाटरत प्रारुप निकास आराखडा २०३४ 

िध् ये ११६४.९५ हके टर जनििीची आरक्षण ि िािनिदिेिाच् या स् िरुपात िैक्षनणक पायाभूत सनिधा 

पमरनिण्यासाठी तरतूद केली होती.  सूचिा ि हरकतींिरील निर्फारिींिुंतर आरक्षण ि िािनिदशे्नाुंच्या स्िरुपात 

११८३.०४ हकेटर जिीि िैक्षनणक पायाभूत  समनिधाुंसाठी उपलब्ध होईल. आणखी ३.७४ हकेटर जिीि नििेष 
निकास क्षेत्रातील आरक्षणाुंच्या निकासाि े उपलब्ध होईल. अिाप्रारे या निर्फारसींितर आरो्य निषयक 

पायाभूत समनिधाुंच ेएकूण क्षते्रर्फळ ११८६.७८  हकेटर इतके असेल, ज्यािमसार प्रनतव्यक्ती ०.९३ चौ.िी.जागा 
िैक्षनणक पायाभूत  समनिधाुंच्या तरतूदींकरता उपलब्ध होईल. 
 

6.2.4. सािानजक समनिधा  -  

पमढील शे्रणीत सािानजक सोयी समनिधा अुंतभूोत आहते. सम.प्रा.नि.आ. २०३४ िध्ये १०३६.२०  हकेटर 

जिीिीची आरक्षण ि िािनिदिेिाच्या स्िरुपात सािानजक सोयी समनिधा पमरनिण्यासाठी  तरतूद केली होती. 

सूचिा ि हरकतींिरील निर्फारसींिमसार आरक्षण ि िािनिदिेिाव्दारे १०५०.९० हकेटर   जिीि ही सािनजक 

सोयी समनिधाुंसाठी उपलब्ध होईल.  आणखी ५.१६ हकेटर जिीि नििेष निकास क्षेत्रातील आरक्षणाुंच्या 

निकासािे उपलब्ध होईल.  निकास नियुंत्रण नियिािलीतील तरतूदींद्वारे नििेष निकास क्षेत्रािध्ये 

१५३.४२  हकेटर  जनििीची भर पडले. अिाप्रकारे या निर्फारसींिुंतर सािानजक सोयी समनिधाुंचे एकूण क्षेत्रर्फळ 

१२०९.४८ हकेटर इतकी असेल. ज्यािमसार प्रनतव्यक्ती ०.९५ चौ.िी.जागा सािानजक सोयी सनिधाुंच्या 

तरतूदींकरता उपलब्ध होईल. 

6.2.5. परिडणारे/सािानजक गहृनििाोण -  

सम.प्रा.नि.आ. २०३४ ची पायाभरणी करणा-या अत्युंत िहत्िाची समनिधा ‘परिडणारे गृहनििाोणासाठी’ 

७०७.१३ हकेटर जिीि परिाडणारे  गृहनििाोणासाठी   आरक्षण  ि निदिेािाुंच्या स्िरुपात उपलब्ध करण्याची 

तरतूद केली होती. सूचिा ि हरकतीं िरील निर्फारसींिुंतर आरक्षण ि िािनिदिेिाद्वारे ७६२.३५ हकेटर  जिीि 

परिडणारी गृहनििाोणासाठी उपलब्ध होईल. आणखी २४.९३ हकेटर  जिीि नििेष निकास क्षेत्रातील 

आरक्षणाच्या निकासािे उपलब्ध होईल. अिाप्रकारे या निर्फारसींिुंतर परिडणारे गृहनििाोणाचे एकूण क्षेत्रर्फळ 

७८७.२४ हकेटर इतके असेल. 

6.3. निष् कषो  -  

प्रस्तानित भ-ूिापर ि निकास नियुंत्रण नियिािली िरील आलेल्या अिके सचूिा ि हरकती पाहता 

एकुं दरीत  निटरक्षण ि निर्फारसींिुंतर, नियोजि सनिती नियोजि  प्रानधकरणाला प्रारुप निकास आराखडा 

२०३४  ि प्रारुप निकास नियुंत्रण नियािािलीत  आिश्यक बदल करण्याबाबत ि केलेले बदल िासिाच्या 

िुंजूरीसाठी िहाराष्ट्र प्रादनेिक नियोजि  आनण िगररचिा अनधनियि १९६६ अनिये सादर करण्याचा सल्ला दतेे. 
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जोडपत्र -१ 

 

िासिाच् या सचूिा/ हरकतीबाबत समिािणीच ेनिनश्चत केलले ेिळेापत्रक : १७-२४ ऑक टोबर २०१६ 

िदिस - ०१ िद.१७.१०.२०१६ सोििार  

अिम.क्र. िासि/सुंघटिा िळे 

१ २ ३ 

१ भारतीय नििाि प्रानधकरण (ए.ए.आय.) १०.३० 

२ कें द्रीय सािोजनिक बाुंधकाि निभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) ११.३० 

३ सािोजनिक बाुंधकाि निभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) १२.०० 

४ रेल्ि ेपोलीस आयमक्त १२.३० 

५ नहदमस्थबाि पेट्रोनलयि कॉपोरेिि नल.(एच.पी.सी.एल.) १४.०० 

६ िमुंबई पोटो ट्रस्ट १५.०० 

 

 

िदिस – ०२ िद.१८.१०.२०१६ िुंगळिार  

अिम.क्र. िासि/सुंघटिा िळे 

१ २ ३ 

७ राष्ट्रीय केनिकल ऍण्ड र्फटीलायलसो (आर.सी.एर्फ.) ११.०० 

८ िेहरु पोनलस स्टेिि ११.२० 

९ भारत पेट्रोनलयि कॉपोरेिि नल.(बी.पी.सी.एल.) ११.४० 

१० िालगाि डॉक नल. १२.०० 

११ िहाराष्ट्र राज्य पोनलस गृहनििाोण ि कल्याण सहकारी ियाोिदत १२.२० 

१२ निक्रि साराभाई अणू उजाो १२.४५ 

१३ भारतीय ऑनडट ि लेखा निभाग १३.०० 

१४ िहाराष्ट्र िेरीटाईि बोडो (एि.एि.बी.) १४.०० 

१५ धारािी पमिर्भिकास प्रानधकरण (डी.आर.ए.) १४.३० 

१६ लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरण (एस.आर.ए.) १५.०० 

 

िदिस – ०३  िद.१९.१०.२०१६ बमधिार 

अिम.क्र. िासि/सुंघटिा िळे 

१ २ ३ 

१७ यदयोनगक प्रनिक्षण सुंस्थबा (आय.टी.आय.) लोअर परेल ११.०० 

१८ सीिा िमल्क िमख्य आयमक्त ११.२० 

१९ भारतीय टरलव्हो बँक ११.४० 

२० आरो्य ि कम टमुंब कल्याण िुंत्रालय १२.०० 
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२१ िीठ आयमक्त १२.२० 

२२ िडाळा पोनलस स्टेिि १२.४० 

२३ िगर रचिा १३.०० 

२४ पनश्चि रेल्ि े १४.०० 

२५ भारतीय आयमर्भििा िुंडळ (एल.आय.सी.) १४.३० 

२६ िमुंबई िहािगर प्रदिे निकास प्रानधकरण १५.१५ 

 

िदिस – ०४ िद.२०.१०.२०१६  गमरुिार 

अिम.क्र. िासि/सुंघटिा िळे 

१ २ ३ 

२७ नजल्हानधकारी ि नजल्हा दुंडानधकारी १०.४५ 

२८ इुंनडयि ऑयल कॉपोरेिि नल.(आय.ओ.सी.एल.) ११.०० 

२९ भारतीय पमरातत्ि सिेक्षण (ए.एस.आय.) ११.१५ 

३० िहािुंदा डअेरी ११.३० 

३१ िहािगर गॅस ११.४५ 

३२ िहाराष्ट्र कािगार राज्य नििा १२.०० 

३३ िहाराष्ट्र नसिेिा रुंगभूिी ि साुंस्कृनतक निकास सहकारी सुंस्थबा 

ियाोिदत 
१२.१५ 

३४ राष्ट्रीय कापड सहकारी सुंस्थबा ियाोिदत १२.३० 

३५ िहाराष्ट्र गृहनििाोण ि क्षेत्र निकास प्रानधकरण (म्हाडा) १४.०० 

 

िदिस – ०५ िद.२१.१०.२०१५  िमक्रिार 

अिम.क्र. िासि/सुंघटिा िळे 

१ २ ३ 

३६ नजल्हानधकारी िमुंबई उपिगर नजल्हा १०.४० 

३७ िहािगर टेनलर्फोि निगि नल. (एि.टी.एि.एल.) ११.०० 

३८ इुंनडयि ओव्हरसीज बँक (आय.ओ.बी.) ११.२० 

३९ ित्स्यव्यिसाय सुंस्थबा (आय.सी.ए.आर.) ११.३० 

४० भारतीय स्टेट बँक (एस.बी.आय.) ११.४५ 

४१ िहाराष्ट्र राज्य रस्ते निकास िहािुंडळ (एि.एस.आर.डी.सी) १२.०० 

४२ िहाराष्ट्र राज्य निद्यमत नितरण िुंडळ १२.१५ 

४३ िाहतमक आयमक्त (आर.टी.ओ.) १२.३० 

४४ िि निभाग, सुंजय गाुंधी राष्ट्रीय अभयारण्य १४.०० 

४५ िहाराष्ट्र यद्योनगक निकास िहािुंडळ (एि.आय.डी.सी.) १४.३० 

४६ पोनलस आयमक्त, िमुंबई पोलीस (िालित्ता) १५.०० 
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४७ बेस्ट (बी.ई.एस.टी.)िाहतूक निभाग १५.१५ 

 

 

अनत िहत् िाच् या व् यक तींच् या सचूिा / हरकतीबाबत समिािणीच ेनिनश्चत केलले े

िळेापत्रक : २५-२६ ऑक टो २०१६  , ०५ िोव् हेंबर  २०१६ 

िदिस – १  िद.२५.१०.२०१६ िुंगळिार 

अिम.क्र. अनतिहत्िाच्या व्यक्ती िळे 

१ २ ३ 

१ िाििीय खासदार /िाजी खासदार १०.४५ 

२ िाििीय आिदार/ िाजी आिदार १४.०० 

 

िदिस – २ िद.२६.१०.२०१६ बमधिार 

अिम.क्र. िहत्िाच्या व्यक्ती िळे 

१ २ ३ 

३ िगरसेिक /िगरसेनिका – िमुंबई िहर निभाग १०.४५ 

४ िगरसेिक /िगरसेनिका – िमुंबई पूिो उपिगर निभाग १४.०० 

 

िदिस – ३  िद.५.११.२०१६ िनििार 

अिम.क्र. िहत्िाच्या व्यक्ती िळे 

१ २ ३ 

१ िगरसेिक /िगरसेनिका १०.३० ते ११.०० 

२ िाििीय आिदार , श्री.चुंद्रकाुंत हुंडारे, िा.आिदार, श्री.अनिि 

पटेल, िा.आिदार 

११.०० ते १२.०० 

३ िाििीय खासदार  श्री.अतमल भातखळकर, िा.आिदार, 

श्री.योगेि सागर, िा.आिदार 

१२.०० ते १३.०० 

४ िगरसेिक (पटरिुंडळ-३)(एच/पूिो, एच/पनश्चि, के/पूिो) १४.०० ते १५.०० 

५ िगरसेिक (पटरिुंडळ-४)(के/प, पी/उ, पी/दनक्षण) १५.०० ते १६.०० 

६ िगरसेिक (पटरिुंडळ-७)(आर/उ, आर/द, आर/िध्य) १६.०० ते १७.०० 

 

 

 

 

 

 

सुंघटिा / सुंस् थबाच् या  सचूिा/ हरकतीबाबत समिािणीच ेनिनश्चत केलले ेिळेापत्रक : ०२-०४ िोव् ह े२०१६ 

िदिस – १ िद.२.११.२०१६ बमधिार 
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अिम.क्र. सुंस्थबा िळे 

१ २ ३ 

१ पी.ई.ए.टी.ए. (PEATA) 

(पॅ्रनकटनसग इुंनजनियर ऍण्ड आर्ककटेकट टाऊि प्लािर 

असोनसएिि) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

११.०० ते ५.०० 

२ एि.सी.एच.आय. (MCHI) ि 

सी.आर.ई.डी.ए.आय. (CREDAI) 

३ िॅििल टरयल इस्टेट डवे्हलपिेंट काऊुं नसनलग 

४ प्रापटी टरडवे्हलपिेंट असोनसएिि 

५ नबल्डसो असोनसएिि इुंनडया 

६ प्रापटी ओिसो असोनसएिि 

७ सेट्रल िमुंबई डवे्हलपसो िेल्रे्फअर असोनसएिि 

८ अर्फोरडबेल हाऊनसग िेल्रे्फअर ऑगोिायलेिि ऑर्फ इुंनडया 

९ इुंनडयि सोसायटी ऑर्फ स्टकचरल इुंनजनियर 

१० इुंनडयि इनस्टीटयूट ऑर्फ आर्ककटेकट 

 

िदिस – २ िद.३.११.२०१६ गमरुिार 

अिम.क्र. सुंस्थबा िळे 

१ २ ३ 

११ िहाराष्ट्र राजपनत्रक अनधकारी िहासुंघ ११.०० 

१२ िमुंबई सकोल ऍण्ड एनकलनबिि ऑगोिायलेिि असोनसएिि, 

गोल्डि ग्रमप ऑर्फ सकोस 

११.२० 

१३ िहाराष्ट्र राज्य आर्टटस्ट ऍण्ड िचांट िेल्रे्फअर असोनसएिि ११.४० 

१४ नसिेिा ओिसो ऍण्ड एकसनजनबटसो असोनसएिि ऑर्फ इुंनडया १२.०० 

१५ हॉटेल ऑर्फ रेस्टॉरुंट असोनसएिि १२.२० 

१६ निल ओिसो असोनसएिि १२.४० 

१७ टाटा िेिोटरयल सेनटर १४.०० 

१८ िेहरु सेंटर / टाटा सािानजक ि निज्ञािनिषयक सुंस्थबा 

(टी.आय.एस.एस.) 

१४.३० 

१९ श्री. िरद काळे (नििृत्त िा.पे्र.स.े) िाजी िहापानलका आयमक्त १५.०० 

 

 

 

िदिस – ३ िद.४.११.२०१६  िमक्रिार 

अिम.क्र. सुंस्थबा िळे 

१ २ ३ 

२० टाटा पॉिर नल.  
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२१ टरलायनस इनफ्रास्ट्रकचर नल.  

१०.४५ २२ पॉिर सप्लाई/बी.ई.एस.टी./एि.एस.ई.डी.एल. 

२३ रेडी निकस काुंक्रीट िॅनयूरॅ्फकचसो असोनसएिि १२.३० 

२४ िमुंबई िक्रकेट असोनसएिि १३.०० 

२५ सोिय्या ट्रस्ट १४.०० 

२६ आचो नबिप ि इतर चचेस १४.३० 

 

निि सरकारी सुंस् थबाच् या सचूिा/ हरकतीबाबत समिािणीच ेनिनश्चत केलले ेिळेापत्रक : ०७-१० िोव् हेंबर २०१६  

िदिस – १ िद.७.११.२०१६ सोििार 

अिम.क्र. नििसरकारी सुंस्थबा िळे 

१ २ ३ 

१ यमिायटेड नपपल्स फ्रुं ट १०.३० 

२ व्यक्ती निकास कें द्र ११.०० 

३ नसटटलि राईट प्रोटेकिि ११.३० 

४ श्रनिक िमक्त सुंघ १२.०० 

५ सेव्ह िसेिा १२.३० 

६ दबेी गोएुंका १४.०० 

७ नििारा हक्क, अपिा िमुंबई अनभिाि १४.३० 

 

िदिस – २ िद.८.११.२०१६ िुंगळिार 

अिम.क्र. नििसरकारी सुंस्थबा िळे 

१ २ ३ 

८ िोबई गािठाण पुंचायत  १०.३० 

९ बाुंद्रा बॅण्ड सॅण्ड रेनसडेंट ट्रस्ट ११.०० 

१० समिैरा अब्दाली ११.३० 

११ िॉच डॉग र्फाऊुं डिे, निकोलस अल्िेडा, गॉडफे्र नपिेंटा अनधक 

बॉम्ब ेकॅथबनलक सभा 

१२.०० 

१२ हिारा िहर िमुंबई अनभिाि, र्श्ेता िाघ, िुंदीता िहा १४.०० 

१३ तिनसि िेहता १५.०० 

१४ बॉम्ब ेइिव्हायरिेंट ऍकिि गॅ्रप १६.०० 

 

िदिस – ३  िद.९.११.२०१६ बमधिार 

अिम.क्र. नििसरकारी सुंस्थबा िळे 

१ २ ३ 

१५ बॉम्ब ेइस्ट इुंनडयि असोनसएिि ११.०० 



नियोजि सनितीचा बृहनिमुंबईच्या समधारीत प्रारुप निकास आराखडा (2034) बाबतचा अहिाल      72 

 

१६ चाईल्ड फ्रें डली िमुंबई, खोरात ११.३० 

१७ लेिस्टर रॉड्रीकस / िे.गोदरेज बॉईज िॅन यमर्फकचरींग कुं पिी 

नलनिटेड 
१२.०० 

१८ िगर ऍडिोकसी १२.३० 

१९ यमडीआरआय, निरीि भरुचा, सायरस गलदर, गेरसि दा चूिाह १४.०० 

 

िदिस – ४  िद.१०.११.२०१६ 

अिम.क्र. नििसरकारी सुंस्थबा िळे 

१ २ ३ 

२० आय.यू.डी.आय. ११.०० 

२१ एि.ई.एस.एि. ११.३० 

२२ यमनिसेर्फ (राजेर्श्री चुंद्रिेखर) १२.०० 

२३ राईट टू पी, श्रीिती समनप्रया सोिार १२.३० 

२४ िनच्ेिार कृती सनिती १५.०० 

२५ डब्ल्यू.आर.आय.इुं॑नडया  १६.०० 

२६ श्री. अर्फललपूरकर १७.०० 

 

 

ियैनक्तक सचूिा/ हरकतीबाबत समिािणीच ेनिनश्चत केलले ेिळेापत्रक : ११ िोव् हें त े१५ नडसें २०१६  

  

अिम.क्र. ियैनक्तक / निभाग निहाय िदिाुंक 

१ २ ३ 

१ प्रारुप निकास नियुंत्रण नियिािली (२०३४) ११.११.२०१६ 

२ ए,बी,सी,डी १५.११.२०१६ 

३ ई १६.११.२०१६ 

४ एर्फ/उत्तर ि एर्फ/दनक्षण १७.११.२०१६ 

५ जी/उत्तर ि जी/दनक्षण १८.११.२०१६ 

६ एच/पूिो २१.११.२०१६ 

७ एच/पनश्चि २२.११.२०१६ 

८ के/पनश्चि २३.११.२०१६ 

९ के/पूिो २४.११.२०१६ 

१० पी/उत्तर २८.११.२०१६ 

११ पी/दनक्षण २९.११.२०१६ 

१२ आर/दनक्षण ३०.११.२०१६ 

१३ आर/िध्य १.१२.२०१६ 
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१४ आर/उत्तर २.१२.२०१६ 

१५ एल ५.१२.२०१६ 

१६ एि/पूिो ७.१२.२०१६ 

१७ एि/पनश्चि ८.१२.२०१६ 

१८ एि ९.१२.२०१६ 

१९ एस १३.१२.२०१६ 

२० टी १४.१२.२०१६ 

२१ साधारण निषय १५.१२.२०१६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जोडपत्र -  II 

लोपडपट्टी  समधार आन॑ण पिूररोचिकेटरता एक पयाोयी दषृ्टीकोि – 

प्रस्ताििा-  

 िमुंबई  जरी भारताची  आर्भथबक  राजधािी म्हणूि गणली  जात असली, तरी  ३४२२ हकेटर  क्षेत्रािर  

लोपडपट्टी/अिौपचाटरक िसाहती असणारे  िहर आह ेजे जगातील सिाोनधक लोपडपट्टी/अिौपचाटरक िसाहती 
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असणा-याुंपैकी  एक  आह.े अुंदाजे ५.५ दिलक्ष लोपडपट्टीची लोकसुंख्या (२०११ च्या  जिगणिे िसूार) जी  

एकू ण लोकसुंख्येच्या  ४२ टके्क हुि अनधक आह ेजे एकूण जागेच्या ८ टके्क क्षेत्रािर िास्तव्य करत.े िमुंबई िहर 

पाण्यािे िेढलेले असल्यािे निद्यिाि लोपडपट्टी असलेल्या क्षेत्राुंचे पमििोसि जागेच्या अभािािमळे लाले िाही  अिी  

धारणा  आह.े 

 आपल्या सुंनिधािािूसार गृहनििाोणास उत्ति जीिििािाचा हक्क असे सिजले जात.े म्हणूि, सिनयायी 

निकास होण्यासाठी निनिध युंत्रणाुंची उभारणी  करणे ही  प्रत्येक स्थबानिक/राज्य प्रानधकरणाची जबाबदारी आह.े 

िासिाि े१९७० पासूि आजतागायत लोपडपट्टीिासीयाुंच्या पमििोसि ि पमिोस्थबापिे कटरता अिेक प्रयत्न केल े

आहते. निद्यिाि लोपडपट्टी पूििोसि प्रानधकरण (SRA) आनण म्हाडा या  प्रयत्नाुंचाच भाग  आह.े तथबापी िागील 

२६ िषाांिध्य े लोपडपट्टी पूििोसि प्रानधकरणािे अुंदाजे १.५ दिलक्ष पेक्षा अनधक घराुंची िागणी असतािा 

अुंदाजे केिळ १,६०,००० घराुंचीच  उभारणी  केली. या गतीि ेसिो लोपडपट्टी धारकाुंिा सिमनचत घरे उपलब्ध 

करुि दणे्यास अडीचिे िषाांपेक्षा जास्त कालािधी लागेल. 

 सध्याच्या लोपडपट्टी पूििोसि प्रानधकरण , निकास नियुंत्रण नियिािली ३३(१०), िध्ये सदयनस्थबतीत 

निधीसाठी पूणोपणे खाजगी गृहनििाोण बाजारािर निसुंबूि असल्यािूळे ही पध्दती उपयमक्त ठरत िाही. यास्ति 

पूिरोनचत प्रारुप निकास आराखडा २०३४, िध्ये समचनिण्यात आले आह ेकी या िध्ये  बदल करण्याची  काळाची 

गरज आह.े  तथबापी पूिरोनचत प्रारूप निकास आराखडा २०३४ िध्ये लोपडपट्टी पूििोसिासाठी  कोणताही प्रत्यक्ष  

पयाोय ि  समचनिता निनिध योजिाुंचा  पयाोय  उपलब्ध करुि त्याुंच्या िकयताुंचा उहापोह करण्यात आला आह,े 

जेथबे लोपडपट्टी पूिर्भिकासासाठी निनिध पयाोयी प्रणाली उपलब्ध होउ िकतात. सदर भागात निकास नियुंत्रण 

नियिािली ३३(१०) आनण लोपडपट्टी निकास याुंसाठी पयाोयी प्रणाली सादर केल्या आहते. (लोपडपटृटी निकास 

म्हणज ेलोपडपटृटीिासीयाुंिी/ लोपडपटृटीिासीयाुंच्या  सिमहािे/सुंस्थबेिे/ िुंडळािे ककिा निकासकाुंच्या सहभागाि े

लोपडपटृटी क्षेत्राचा िाढीि हस्तक्षेपासह ककिा पूिबाांधणी अथबिा सुंपूणो पूिर्भिकासाच्या िाध्यिातूि 

अिौपचाटरक िस्तींचे यपचाटरक घराुंिध्ये रुपाुंतरीत करणे  अस ेसिजण्यात याि)े 

 

निकास नियुंत्रण नियिािली ३३(१०) ऐिजी पयाोयाुंची आिश्यकता - 

१. सद्यनस्थबतीत लोपडपट्टी पूििोसि प्रानधकरण िॉडले आनण निकास नियुंत्रण नियिािली ३३(१०) 

प्रणालीिध्ये लोपडपट्टी पूिर्भिकास प्रक्रीयेिध्ये खाजगी निकासकाचा सहभाग अनििाोय आह.े सबब, 

लोपडपट्टी धारकाुंिा अिा िेळेपयांत िाट पहािी लागत ेकी एखादा निकासक त्याुंच्या क्षेत्राचे/िगराचे 

/ िाडीचे पूििोसि हाती घेईल. 

२. त्याुंच्या लोपडपट्टी क्षेत्राुंचा पूिर्भिकास कसा व्हािा याबाबत त्याुंच्या िताुंबाबत लोपडी धारकाुंिा 

निचारण्यात येत िाही आनण त्याऐिजी निकािसकाकडूि त्याुंच्यािर दाटीिाटीचे जीिििाि लादल े

जात.े 

३. ब-याचदा असे पूिर्भिकास प्रकल्प िहराच्या िध्यिती टठकाणािरूि उपिगराुंिध्ये ककिा त्यापूढे 

िमुंबई िहािगर क्षेत्रिध्ये (MMR) लोपडी धारकाुंच ेनिस्थबापि होण्यास कारणीभूत ठरतात. 

४. निक्रीचा घटक, ज्याच्या अिमदािाच्या योग े निकास नियुंत्रण नियिािली ३३(१०) अुंतगोत त्याच 

जागी पूििोसिासाठी गृहनििाोण होत,े त्यािमळे सभोितालची निद्यिाि लोकसुंख्या घिता बरीच 

िाढते, ज्यािमळे सेिासमनिधाुंिरील ताण लक्षनणय प्रिाणात िाढतो तसेच पूििोसिाखालील क्षेत्र एकूण 
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भूखुंडाच्या ४० टके्क पेक्षा किी होत,े पटरणािी, काही प्रकरणी आधीच जास्त असलेली िूळ घिता 

१८०० यमनिट प्रनत हकेटर (निव्िळ) पेक्षा जास्त ककिा जिळजिळ एक दिलक्ष प्रनत चौरस 

िकलोनिटर पयांत पोहोचते, अिा प्रकारे िहरी गरीबाुंिा अनतिय दमलो॑नक्षत करणे पूणोत: 

िमकसािकारक ि अयो्य आह.े 

     ५.  सािानयत: निद्यिाि बाजार आधारीत िॉडलेिध्ये जास्त ककित असलेल्या  क्षेत्राुंिध्ये लोपडपट्टी 

पमििोसि योजिाुंची अुंिलबजािणी लाली तसेच सदर योजिा अल्प जनििदर क्षेत्राुंिध्ये समरु दखेील 

िाहीत. िहरातील निनिष्ट लोपडपट्टी क्षेत्राुंिध्ये  िकिाि रास्त जिीि दर दखेील िाही जेणेकरुि 

त्याुंचे पमििोसि निकास नियुंत्रण नियिािली  ३३(१०) पयाोयािमसार व्यिहायो होउ िकेल. 

   ६. लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणािार्फो त ३३(१०) प्रकल्पाुंतगोत आकारलेल े निकासिमल्क आनण 

िमल्काचा निनियोग लोपडपट्टी क्षेत्राुंधिील जीिििाि उुंचािण्याच्या िूळ उिद्दष्टाकटरता  करणे 

गरजेच ेआह.े  

त्यािमळे सदर भागात िासकीय सुंस्थबेिार्फो त लोपडपट्टी समधाराकटरता  लोपडपट्टीिानसयाुंिा बाजाराव्दारा 

गृहनििाोण प्राप्त होण्याची िाट ि पाहता त्याुंची घरे स्ियुंरीत्या समधारता येतील असा पयाोय दउेि प्रस्तानित 

िैकनल्पक िॉडले द्याियाचा प्रयत्न केला आह.े 

 

उिद्दष्ट े– 

लोपडपट्टी समधाराकटरताच्या प्रस्तानित िैकनल्पक िॉडलेची सिोसाधारण उिद्दष्ट-े 

अ)      लोपडपट्टीिासीयाुंिा भरघोस पायाभूत सोई समनिधा निद्यिाि नितरण प्राणाली द्वारे तातडीि े 

          तरतूद करणे आनण स्थबानिक प्रानधकरणाच्या जबाबदा-या  उदा. 

      यो्य प्रिेििागो/ रस्त/े पदपथब 

  पमरेसा पाणीपमरिठा 

  यो्य स्िच्ेता   

  पमरेिी िीज ि स्ियुंपाकाचा गॅस 

  घिकचरा गोळा करण्याच्या समनिधा 

  आरो्य समनिधा 

  निक्षण  

ब)  लोपडपट्टीिासीयाुंिा स्ितुंत्ररीत्या ककिा भूखुंडाचे एकत्रीकरण करुि त्यासव्दारे समधारणा  

            करण्यास िाढ होण्यास लोपडपट्टी समधार करणे लिकरात लिकर अिमित करणे. 

क)  जर सिोप्रकारे घितेत िाढ होत असेल तर ती िाढ अत्यल्प असािी याची खातरजिा  करणे. 

ड) खाजगी बाजारातील असमरनक्षतेला लोपडपट्टी पमििोसि प्रक्रीयेत पयाोयाची तरतमद करणे 

ई)  निभाग पातळीिर नियोजि प्रक्रीयेत लोपडपडपट्टी िानसयाुंच्या सहभागाि ेसुंलि सिूनचत,  

           परिडणारे ि िार्श्त लोपडपट्टी समधार अिमति करणे 

र्फ) तमलिेि ेकिी अुंिलबजािणी कालािधीत िोठया प्रिाणात लोपडपट्टी समधार समलभ करणे. 

 

प्रस्तानित िकैनल्पक िॉडले - 

प्रस्तानित िैकनल्पक िॉडले कटरताच्या चौकटीिध्ये सिािेि : 

अ)  लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणािे लोपडपट्टी क्षेत्राुंकटरता नियोजि प्रानधकरण म्हणूि यो्य भूनिका  

            घ्यािी आनण लोपडपट्टी समधार अनभनयास आराखडे, नििेष निकास नियुंत्रण नियिािली तयार  
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           करुि हाती घेण ेआनण त्याचे  नव्दस्तरीय नियोजि दनृष्टकोि ठेउि अुंिलात आणणे. 

ब) निद्यिाि सोई समनिधा पमरनिणा-या सुंस्थबाुंिार्फो त राज्य आनण स्थबानिक प्रानधकरणािार्फो त प्रत्येक  

          लोपडपट्टी क्षेत्राकरीता भरघोस पायाभूत समनिधाुंची समलभ तरतमद करणे. 

क) आराखडा तयार केल्यापासूि ३ ते ५ िषे कालािधीत लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणािार्फो त िुंजूर  

           लोपडपट्टी  समधार अनभनयासािमसार लोपडपट्टी धारकाुंिा त्याुंच्या खोलयाुंिध्ये समधार करण्यास भाग   

           पाडणे. 

ड) जनििींचा धारणानधकार समलभ करण्यास जबाबदार लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरण असेल. 

  

कें द्र, राज्य आनण स्थबानिक िासिाच्या भनूिका – 

 सदरच्या निकल्पािध्ये कें द्र, राज्य आनण स्थबानिक िासिाची िहत्िाची भूनिका आह.े 

 

जनििीचा भोगिटा धोरणानिषयी - 

          जनििीच ेस्थबाि, िालकी आनण िापरण्याची स्थबीती यािर िासि (कें द्र, राज्य आनण स्थबानिक) लोपडपट्टी 

धारकास जनििीचा भोगिटा पमढील अटींिर प्रदाि करेल- 

अ) भोगिटालायक लोपडी ३० िषाोचा िदघोकालीि भाडपेट्टा  

ब) भोगिटालायक िसलेलया लोपडपट्टी धारकास जोपयांत िासि त्याुंच्या पमििोसिाचे धोरण   

     तयार करत िाही तोपयांत त्याुंिा निष्कानसत केले जाणार िाही. 

क) लोपडपट्टयाुंच्या सहकारी सुंस्थबाुंिा भोगिटयाचे हस्ताुंतरण. 

सदर पध्दतीिध्ये जनििीची िालकी, गृहनििाोण सुंस्थबेकड ेहस्ताुंतरीत करण्यात येईल ज्यािध्य ेत्या 

क्षेत्रातील सदस्य असतील. 

 

 

 

 

िहत्िाची पायाभतू समनिधा – 

अ) लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणािे लोपडपट्टी समधारणा कायोक्रि हाती घेतल्यािुंतर 

अनस्तत्िातील समनिधा पमरनिणा-या सुंस्थबा याुंिा त्याुंच्या समनिधा सिोकष करण्याबद्दल कायोिाही 

करणेस भाग पाडले जाईल. 

ब) ज्या टठकाणी पमििोसि करणे िकय िाही अश्या टठकाणी त्याुंच्या पमििोसिाच ेधोरण तयार  

     होत िाही तोपयांत पायाभूत समनिधा जस,े पाणी पमरिठा, िल निसारण, िीज अिा  समनिधा  

     उपलब्ध केल्या जातील. 

 

आर्भथबक सहाय्य – 

 कें द्र िासि ि राज्य िासि प्रधाििुंत्री आिास योजिा सबनसडी/ निधी, समक्ष्ि नित्तीय पयाोय, नित्तीय 

सुंस्थबा आनण सािोजनिक क्षेत्र नित्तपूरिठा पयाोयाुंव्दारे लोपडपट्टीधारकाुंिा आर्भथबक िदत दऊे करतील. निनश्चत 
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धारणानधकाराुंिकरिी, सदर सुंस्थबा लोपडपट्टीधारकाुंस कजो पूरिठा करण्यात स्िारस्य दाखितील कारण जिीि 

धारणानधकार कजाोकटरता हिी ठरतील. 

 

सिायोजि आरक्षणाच्यण िाध्यिातिू निकास आराखडा आरक्षण –  

 रनहिािी आरक्षणाुंव्यनतटरक्त निकास आराखडा- २०३४ िध्ये प्रस्तानित सिायोजि आरक्षण धोरण 

लोपडपट्टी समधारासह आरक्षण निकासास साहयभतू ठरेल. सदर निकास आराखडा आरक्षणे लोपडपट्टी क्षेत्राुंिध्ये 

लोपडपट्टी समधार अनभनयास योजिाुंिध्ये साििूि घेण्यात लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरण िहत्िाची भूनिका 

बजािेल. 

 

लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणाची भनूिका – 

 िमुंबईतील लोपडपट्टयाुंचा पूिर्भिकास/समधार याुंकटरता एकिेि नियोजि प्रानधकरण म्हणूि १९९५ िध्ये 

लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणाची स्थबापिा करण्यात आली (ि.प्रा. ि ि.र. अनधनियि १९६६ प्रकरण १ 

व्याख्या,(१९) बी) लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरण िास्तनिकपणे नियोजि प्रानधकरण म्हणूि काि पाहते आनण 

सिेक्षण ेकरणे, सूधार अनभनयास योजिा तयार करणे, लोपडपट्टीधारकाुंची कायदिेीर िुंडळे तयार करणे, जिीि 

धारण समनिधा पमरनिणे आनण लोपडपट्टी सूधार प्रक्रीयेस िुंजूरी दणेे याकरीता त्याुंिी क्षिता िृद्धी आनण 

व्यािसानयक सुंघ तयार करण्याची आिश्यकता आह.े 

 आतापयांत लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरण निकास िमल्क आनण ३३(१०) अुंतगोत प्रकल्पाुंसाठी िमल्क 

आकारत ेज ेलोपडपट्टी क्षेत्रातील जीिििाि उुंचािण्याच्या िूळ उद्दिेाकटरता िापरणे आिश्यक आह.े सबब, 

लोपडपट्टी समधार अनधनयास आराखड े तयार करणे आनण आराखडयाची भािी उिद्दष्टये लोपडपट्टी पमििोसि 

प्रानधकरणाव्दारा सिथबोि करणे – 

सदर बाबतीत लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणाव्दारा नत्रस्तरीय नियोजि प्रक्रीया हाती घेणे  

स्तर १ – बृहनिमुंबई कटरता सिोसाधारण लोपडपट्टी समधार निकास नियुंत्रण नियिािलीचे गठि करणे 

स्तर २ –निभाग पातळी लोपडपट्टी समधार सनिती 

स्तर ३ –प्रानधकृत िास्तमिारद िगररचिाकाराुंच्या सेिा घेउि िगर/िाडी/िुंडळ/क्षेत्रीय स्तरािर लोपडपट्टी 

           समधार अनभनयास आराखडा तयार करणे. 

 

स्तर १ –बहृनिमुंबई कटरता सिोसाधारण लोपडपट्टी समधार निकास नियुंत्रण नियिािलीच ेगठि   करण े 

 लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणािे सहा िनहनयाच्या कालािधीत सिोसाधारण  लोपडपट्टी समधार निकास 

नियिािली गठीत करािी जी बृहनिमुंबईच्या निकास नियुंत्रण नियिािली २०३४ पेक्षा िेगळी असेल. 

 सदर लोपडपट्टी समधार डीसीआर निनिष्ट िाडीकरीता / िगराुंकटरता/ िुंडळाकटरता/ 

सोसायटयाुंकटरताच्या त्याुंच्या िैनिष््ाुंिमसार तयार केलेल्या आनण निभागपातळीिरील लोपडपट्टी समधार 

सनितीि ेिुंजूर केलेल्या प्रिाणे आरभूत असेल. 

 

स्तर २ – लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणाि ेनिभाग पातळी लोपडपट्टी समधार सनिती 

 प्रत्येक निभाग पातळी यमनिटला त्या प्रिासकीय निभागातील प्रत्येक  िगर/िाडी /िुंडळ/ क्षेत्र याुंच्या 

लोपडपट्टी समधार अनभनयासािमसार नियोजि आनण अुंिलबजािणी करण्यापयांत लोपडपट्टी पमििोसि 

प्रानधकरणाची भूनिका िाढनिण्यात यािी. लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरण िधील निभाग पातळी लोपडपट्टी 
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समधार सनिती िध्ये खालील ििूद सभासद असािेत आनण भारतीय घटिेच्या ७४ व्या समधारणेिमसार स्थबानिक 

िगरसेिकाुंिा सदर सनितीत सहभागी असािेत. 

 

निभाग पातळी लोपडपट्टी समधार सनिती च ेस्िरुप 

अिमक्र. सदस्य िािनिदिेि 

१ निभाग सनिती अध्यक्ष अध्यक्ष 

२ कायोकारी अनभयुंता/सहाय्यक अनभयुंता लोपडपट्टी पमििोसि 

प्रानधकरण 

सदस्य 

३ लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणाव्दारा नियमक्त िगरनियोजि/िगर 

सुंकल्पनचत्र े /लोपडपट्टी पमििोसि/ सिाजिास्त्र /पयाोिरणिास्त्र या 

क्षेत्राुंिधील िकिाि १० िषे अिमभि असलेल्या िहरातील 

िािाुंकीत दोि नबगर िासकीय सुंस्थबा 

सदस्य 

४ बृहनिमुंबई िहािगरपानलकेच्या सुंबुंनधत निभागाचे प्रनतनिधी नििेष नियुंनत्रत सदस्य 

५ लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणाि े िेिेलेल े निभागपातळीिरील 

सुंबुंनधत अिमभि असलेले िास्तमनििारद आनण िगररचिाकार 

नििुंत्रक 

  

 सदर लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणािािधील निभाग पातळी लोपडपट्टी समधार सनिती अनधक 

सदस्याुंिा घेउ िकते आनण लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणाव्दारा प्रिासकीय िदतीसाठी कायाोलयीि व्यिस्थबा 

आनण अहोता प्राप्त किोचारी िगो तसेच भाुंडिली ि िहसूली खचाोकरीता निधी उपलब्ध करण्यात यािा. 

निभाग पातळी लोपडपट्टी समधार सनितीच्या आधारभूत िती (TOR) लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरण  

निभाग पातळी लोपडपट्टी समधार सनिती याुंकटरता जबाबदार असेल. 

 

 

अ) नियोजि प्रभागाुंिध्य ेलोपडपट्टयाुंच ेसुंरेखि 

     त्याुंच्या निभाग क्षेत्रतील प्रत्येक लोपडपट्टी सिूहाचे सुंरेखि आनण त्याकटरता तपिीलिार टोटल स्टेिि 

सिेक्षण आधार िूल िकािा लोपडपट्टीतील इिारती स्ितुंत्र यमनिट म्हणूि नचिहाुंिकत करणे गरजेचे आह.े 

 

ब) स्थबळ सिके्षण आनण पृर्थथबकरण – 

  प्रानधकृत सल्लागाराुंची िेिणूक आनण अनधकार प्रदाि करणे आनण निद्यिाि सिूहाुंच्या सिेक्षणाकटरता 

सल्लागाराुंच्या सेिेकटरता खालील प्रिाणे निधाःी उपलब्ध करुि दणेे : 

i) निद्यिाि इिारत आनण भूिापर सिेक्षण 

ii) लोपडपट्टी क्षेत्राुंची निद्यिाि लोकसुंख्या 

iii) निद्यिाि आनण प्रस्तानित पोहोच िागो आनण रस्त्याुंच्या जाळयाुंचा आराखडा 

iv) निद्यिाि आनण प्रस्तानित सोई आनण समनिधाुंच ेसिेक्षण 

v) निद्यिाि आनण प्रस्तानित सािानजक समनिधा उदा. िाळा, रु्णालये, बनगचे धार्भिक स्थबळे इत्यादींच े

सिेक्षण 

vi) गरजे िमसार कम ठलही इतर सािानजक, िािििुंििास्त्र, आरो्य, िैक्षनणक सिेक्षण 

 

क)  सिोसाधारण लोपडपट्टी समधार डीसीआर िर आधारीत नििषे लोपडपट्टी समधार डीसीआर – 
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 प्रानधकृत सल्लागाराुंची िेिणूक आनण िुंजूरी, क्षेत्रीय पातळीिरील नििेष लोपडपट्टी समधार डीसीआर 

तयार करण्याकटरता आर्भथबक सल्लासेिा ज्यािध्ये खालील बाबींचा सिािेि असेल- 

i) भूिापराकरीता, इिारत िापराकरीता, रस्ता रुुंदीकरण कटरता, इिारत उुंची, इिारतींच्या प्रक्षेनपत 

भागाुंकटरता, सािमग्री, चक्षेनिदा कटरता समधार धोरण िागोदिोक तत्िाुंिी समसमगत क्षेत्र नििेष िागरी 

सुंकेति/ सुंकल्पनचत्रण िागोदिोक तत्िे 

ii) समनिधा उदा. िोकळया जागा, बालिाडया, आरो्यसमनिधा ि अिा इतर समनिधाुंच्या तरतमदींच े

समलभीकरण ि िािाुंकि ेनिनश्चत करणे 

iii) लोपडपट्टी सदनिकाुंच ेिाढते आधमनिकीकरण, सुंरचिात्िक दषृ्टया समरनक्षत आनण पयाोिणीय िार्श्त 

अिा पककया (कायि) घराुंचे (लोपडपट्टयाुंिधील जीिििािाचा दजाो/समधारण्यास िूलभूत िािाुंकि े

अुंनगकरुि बाुंधकािास प्रोत्साहि नििेष लोपडपट्टी समधार डीसीआर िागोदिोक तत्तिाुंिर आधारीत 

डीसीआर 

iv) ३३(१०) िधील कायि केलेल्या सदनिकाुंच े २५ चौिी चे आकारिाि लोपडपट्टीधारकाुंिा 

लघमउद्योगाुंच े नियोजि करण्याकटरता लिनचकता दते िाही आनण म्हणूि निनिष्ट लोपडपट्टी 

क्षेत्रािधील जागेची ियाोदा आनण निनिष्ट उपक्रिास अिमकूल अिा नििेष डीसीआर चे नियोजि 

v) भरघोस पायाभूत समनिधा पमरनिणयािमळे सपूणो लोपडपट्टी क्षेत्राच्या १५ त े२० टके्क पयांत निस्थबापि 

कराि ेलागेल. नििेष लोपडपट्टी समधार डीसीआर िध्ये निसथबानपत निळकतींचे िजीकच्या पटरसरात 

पमिोस्थबापि होईल अिी खातरजिा करणारी तरतूद ककिा त्याुंस डीसीआर दउेि रास्त भरपाई ककिा 

क्षेत्रातील निव्िळ घिता सदनिकाुंची सुंख्या ि िाढिता ककनचतिी िाढिूि अिी तरतदू करणे. 

vi) पीेेटीचे क्षेत्रािध्ये सूट आनण चक्षेनि िमक्त क्षेत्रािध्ये अनतटरकत स्िच्ेतागृह,े बाल्किी आनण व्हराुंड े

याुंच्या सिािेिसह सिोसाधारण लोपडपट्टी समधार डीसीआर जेणेकरुि रनहिाश्याुंिा त्याुंच्या 

घराुंिध्ये समधार करण्यास प्रोत्साहि निळेल. यािध्य े केिळ त्याचे निद्यिाि िजला क्षेत्राचे 

आकारिाि अिमभत केले जाणार िाही पण निद्यिाि िापर दखेील अतमित असतील. 

 

ड) अनभनयास नियोजि नियुंत्रण, इिारत परिािगी अनधसनूचत आनण िुंजरू करण ेआनण ताुंनत्रक सहाय्य याुंची 

तरतदू – 

I) िगर/िाडी/िुंडळ पातळी िरील प्रानधकृत िास्तमनििाःारद िगर रचिाकार याुंच्या सेिेि े

आनण लोपडपट्टीिासीयाुंच्या लोपडपट्टी समधार अनभियास िकािे अनधसूनचत ि िुंजूर 

करणे. 

II) प्रानधकृत िास्तमनििारद िगररचिाकार याुंच्या सेिेिार्फो त तयार केलेले िगर/िाडी/ िुंडळ 

पातळीिरील लोपडपट्टी समधार अनभनयास िकािे याुंिर आधारीत स्ितुंत्र/एकनत्रत इिारत 

परिाि्या निगोनित करणे. 

iii) प्रानधकृत िास्तमनििारद, िगर रचिाकार, स्थबापत्य अनभयुंता, सुंरचिा सल्लागार, सेिा 

सल्लागार आनण सिदी लेखापाल याुंच्या सेिा,(िैयक्तीक िा एकनत्रत इिारतींच्या 

समधारणा/पमिबाांधणी करीता) पमरिण्याद्वारे लोपडपट्टीधारकाुंिा ताुंनत्रक सहाय्य उपलब्ध 

करणे. 

 

स्तर ३ :  िगर/िाडी/िुंडळ/क्षते्र स्तरीय लोपडपट्टी समधारणा अनभनयास आराखडा तयार करण्यासाठी  
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             िास्तमनििादर िगर रचिाकाराुंची यादी करण े– 

 लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरणाकडूि िास्तमनििारद, िगर रचिाकार, िगर सुंकल्पनचत्रकार स्थबापत्य 

अनभयुंते, सुंरचिा सल्लागार, सेिा सल्लागार याुंचा सुंघ गठीत करण्यात येईल, ज्याची िेिणूक नियोजि 

क्षेत्र/िगर/िाडी/िुंडळ/लोपडपट्टी क्षेत्र याुंतील लोकाुंच्या निर्फारिीिमसार लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकराणातील 

निभाग स्तरािरील लोपडपट्टी समधारणा िुंडळाकडूि करता येईल. स्थबानिक क्षेत्र, िास्तमनििारद, िगर 

रचिाकाराच्या िेिणमकीसाठीचा अुंनति निणोय, नियोजि क्षेत्र/िगर/िाडी/िुंडळ/लोपडपट्टी क्षेत्र यािधील 

लोकाुंकड ेअसेल. 

 िास्तमनििादर िगर रचिाकाराकड े क्षेत्रनिषयी सखोल सािानजक जानणि असािी आनण त्याि े

िास्तमनििारद, रचिाकार, अनभयुंते आनण िगर सुंकल्पनचत्रकार याुंचा सुंघ, रनहिािाुंच्या गरजा लक्षात घेउि 

यिस्िी लोपडपट्टी क्षेत्र समधारणा अनभनयास आराखडा तयार करण्याकरीता तयार करािा. 

 असे प्रानधकृत केलेले िास्तमनििाःारद िगर रचिाकार, िुंतर, लोपडपट्टी धारकाुंच्या इिारतींची 

समधारणा/ पमिरोचिा याुंकरीता लोपडपट्टी धारकाुंिा ताुंनत्रक सहाय्य पमरिण्याकरीता दखेील नियमक्त कल ेजाऊ 

िकतात. 

 

 

 

स्थबानिक क्षते्र िास्तमनििारद/ रचिाकार याुंच्या यादी साठीच ेनिकष – 

 स्थबानिक क्षेत्राकटरता प्रानधकृत करण्यात आलेल्या िास्तमनििारद/िगर रचिाकार याुंचा एक सुंघ ककिा 

कुंसोर्भियि बििला जाईल ज्याुंत खाली व्यानक्तचा सिािेि असले - 

१) कौंनसल ऑर्फ आर्ककटकचरिे प्रािणि कलेल ेआनण िकिाि १५ िषे अिमभि असलेले            िधळदणीकृत 

िास्तमनििादर िगर रचिाकार 

२) िकिाि १० िष ेअिमभि असलेले पात्र रचिाकार 

३) िकिाि १० िष ेअिमभि असलेला िधळदणीकृत सुंरचिा अनभयुंता 

४) िकिाि १० िष ेअिमभि असलेले पात्र सेिा सल्लागार 

५) िकिाि १० िष ेअिमभि असलेला पात्र सिाज िास्त्रज्ञ 

६) जितेिी सल्लिसलत, सिेक्षण,नियोजि आनण अनभनयास तयार करणे याुंिा सहाय्यभूत पमरेिा ताुंनत्रक 

किोचारी िगो. 

 

स्थबानिक क्षते्र िास्तमनििारद िगर रचिाकाराचा टटओआर (TOR)- 

 सिो िानहती, अनस्तत्िातील सिेक्षण आनण नििेष निकास नियुंत्रण नियिािलीच्या िागोदिोक सूचिा 

याुंचे नििलेषण करुि, िास्तमनििाःारद िगर रचिाकार लालेल काि ेहाती घेईल. 

 

जागचे ेनििलषेण - 

१) अनस्तत्िातील आनण प्रस्तानित रस्ता सुंरेखि/रस्ता रुुंदीकरण  

२) अनस्तत्िातील आनण प्रस्तानित सोयी, समनिध आनण सेिा सिेक्षण े
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३) अनस्तत्िातील आनण प्रस्तानित समनिधा जसे िाळा, रु्णालये, आरो्य कें द्र, बनगचे आनण 

क्रीडाुंगणे इत्यादी 

४) अनस्तत्िातील आनण प्रस्तानित घिता  लोकसुंख्या घिता, अनधिास घिता, रस्त ेघिता आनण 

चटई क्षेत्र 

५) URDPFI/ NBC िािके ककिा इतर िाकाुंची उपलब्धता याुंिर आधाटरत अनस्तत्िातील 

लोपडपट्टी प्रानधकरणाच्या सिेक्षणासाठी कितरता पृर्थथबकरण. 

६)     गृहनििाोण, िाहतमक सेिा आनण सेिासमनिधाुंची नस्थबती याबाबतच् या आिश् यक िानहतीच् या  

        सुंकलिासाठी ििमिा घरगमती सिेक्षण. 

               ७) निकास आराखडयातील प्रस् तानित भूिापराचा क्षेत्रािरील पटरणाि. 

 

लोपडपट्टी समधार अनभन यासाच ेनियोजि 

आिश् यक िमख् य समनिधा (सेिा आनण पायाभूत समनिधा), पोहोच रस् ता आनण ििोरुंजिाच् या िोकळया जागा 

पमरनिण् यासाठी आराखडा तयार करणे. स् थबळ सिेक्षण आनण निश् लेषणाच् या अिमषुंगािे अनभन यास आराखडयािध् ये 

सिानिष्ट बाबी खालीलप्रिाणे असतील. 

1. पोहोच िागो आनण रस् त् याुंचा क्रि दिोनिणारा निस् तृत रस् त् याुंच् या जाळ्याचा आराखडा. अिा 

लोपडपट्टीतील िोठे रस् त ेिकिाि दचूाकी िाहिाुंिी पोहोचण् यायो् य (१.५ िी. निव् िळ रुुंदी) असािेत 

याची खातरजिा प्रानधकरण करेल. 

2. पटरसरातील सिके्षण केलले् या िक्रयाुंच् या आधारे प्रिमख भिूापर आनण प्रत् यके लोपडपट्टीसाठी इिारतीच् या 

िापराचा ििूिा. 

3. निसुंगत / स् थबानिकदषृ् टया अिाुंनेत जागा/ इिारतींच ेिापर याुंची तपनिलिार सूची. 

4. यद्योनगक /निसुंगत जागा/इिारत िापर समरु ठेिणे/ खुंनडत करणे याबाबत टटप् पण् या. 

5. प्रिमख रस् त,े िोकळया जागा आनण सािमदानयक समनिधाुंिा इष् टति रुुंदीचे रस् ते पूरनिण् यासाठी जागा 

समसमत्रीकरणाचे धोरण. 

6. लोपडपट्टी धारकाुंच् या सहकायाोिे लोपडपट्टी समधाराबाबतचे प्रस् ताि. 

7. समचिा / हरकतींसाठी एक िनहिा कालािधीकटरता इुंग्रजी ि स् थबानिक भाषाुंिध् ये समधार नअ भन यास 

प्रनसध् द करणे तसेच तो सहभागात् िक ि सिािेिक होण् याच् या दषृ् टीकोिातिू सिोतोपरी प्रयत् ि करणे. 

8. समचिा / हरकतींिर निचार करणेबाबतचा अहिाल आनण नस्िकृत बदलाुंसाठी लोपडपट्टी समधार 

अनभन यासािध् ये बदल करणे. सदर आराखडा लोपडपट्टी पूििोसि प्रानधकरणािे िुंजूर ि 

अुंिलबजािणीसाठी अनधसमनचत करािा. 

 

लोपडपट्टीधारक / िागटरकाुंची भनूिका 

बाुंधकाि ि समधार 

लोपडपट्टी समधार अनभन यास अनधसूनचत लाल् यािुंतर लोपडपट्टीतील प्रत् येक इिारतीस आराखडयाच् या 

तरतमदींच े पालि कराि े लागेल. जागाुंचे समसमनत्रकरण करणे ि िागरी सुंरचिा समधारण् याच् या दषृ् टीिे भूखुंडाच े

एकनत्रकरण करण् यासाठी िागटरकाुंिा प्रोत् साहि निळेल. इिारत परिािगीसाठी अजो करण् यासाठी भूखुंडाच े

िकिाि आकार निकास नियुंत्रण नियिािलीिध् ये पटरभानषत करण् यात यािते. इिारत परिािगी िुंजूरी 

पूिोनिधाोटरत िेळेत दणेे आिश् यक आह े आनण एकत्रीकरण केलेल् या भूखुंडािर त् याुंच् या सुंबुंनधत घराुंच् या 
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समधारणाुंची जबाबदारी सुंबुंनधत लोपडीधारक / रनहिािी / रनहिाश् याुंच् या सुंघाची असेल. अरनहिािी 

भूखुंडधारकाुंिा त् याुंच् या जागेच् या धारणेच् या प्रिाणात सहभागी व् हािे लागेल. 

प्रोत् साहि प्रणाली ि लोपडपट्टी पमििोसि प्रानधकरण / िासिाच् या समलभीकरणाच् या िाध् यिातिू ३ िषाांच् या 

कालािधीत समधारणा हाती घेण् यासाठी रनहिाश् याुंिा प्रोत् साहि निळेल. उदाहरणाथबो, जर एखादया लोपडीधारक 

ककिा लोपडीधारकाुंचा सिूहािे त् याुंच् या थबराुंचा समधार / पूिबाांधणी ३ िषाांच् या आत केला तर त् याुंिा अनतटरक त 

िोर्फत चटईक्षेत्र निदिेाुंकाचा र्फायदा होईल (घितेिध् ये िाढ ि होता) तसेच लोपडपट्टी पूििोसि प्रानधकरण / 

िासिाकडूि आर्भथबक सहाय्य निळेल. तीि त ेपाच िषाांच् या कालािधीत हा चटईक्षेत्र निदिेाुंकाचा र्फायदा निळेल. 

तथबानप, लोपडपट्टी पूििोसि प्रानधकरण / िासिाकडूि आर्भथबक सहाय्य निळू िकणार िाही. ५ िषाांच् या 

कालािधीिुंतर, लोपडपट्टी पूििोसि प्रानधकरण / िासि समधार प्रकल् प हाती घेईल आनण लोपडीधारकाुंिा 

अनतटरक त चटईक्षेत्र निदिेाुंकाचा लाभ निळणार िाही. िासि त् यासाठी अटी ि िती ठरिेल जेणेकरुि 

बाुंधकािाचा खचो भरुि निघले. 

सेिा आनण पायाभूत समनिधाुंच् या निकासासाठी लोपडीधारकाुंिी / िापरकत् याांिी जागा दणेे आिश् यक आह.े अिा 

जागाुंच् या चटईक्षेत्र निदिेाुंकाचा तोटा उिोटरत भूखुंड / एक त्रीकरण केलेल् या भखूुंडािर िापरता येईल. ज् या 

प्रकरणी िोठया प्रिमख सेिासमनिधाुंसाठी जागेची आिश् यकता आह,े अिािेळी हस् ताुंतरणीय निकास हक काचा 

निचार करता येईल. 

 

अुंिलबजािणीच ेटप् प े

खालील बाबींसाठी कालबध् द अुंिलबजािणी होण् यासापेक्ष यिस् िी समधारणा जलदगतीिे कराव् या लागतील. 

1. बृहन िमुंबईच् या निकास आराखडयाच् या निद्यिाि भूिापर िकािािध् ये समचनिल् याप्रिाणे लोपडपट्टी क्षेत्राुंच े

नसिाुंकि. सदर लोपडपट्टीच् या नसिाुंिध् ये निस् तृत सिेक्षणासापेक्ष लोपडपट्टी पूििोसि प्रानधकरणािार्फो त 

बदल करता येईल. 

ब) भूिापर, लोकसुंख् या, सािानजक आनण घरगमती ििूिा सिेक्षणे हाती घेणे. 

क) सुंबुंनधत अिमभि असणा-या िास् तमिास् त्रज्ञ, िगर नियोजिकारास लोपडपट्टी पूििोसि प्रानधकरणाकरिी 

पॅिलिर घेण् यात येईल. 

ड) लोपडपट्टीधारक िुंडळ / सोसायटी /िाडी/िगर याुंिी त् याुंचा िास् तूिास् त्रज्ञ, िगर नियोजिकार िेिािा. 

ई) नियमक त िास् तूिास् त्रज्ञ िगर नियोजिकाराि े लोपडपट्टी धारकाुंच् या सहाकायाोि े नििेष नियुंत्रण 

नियिािलींचे अिमपालि करणारा ि त् याुंच् या गरजा सािािूि घेणारा लोपडपट्टी सूधार अनभन यास 

आराखडा एक िषाोच् या आत रेखाुंिकत करािा. 

र्फ) निद्यिाि पायाभूत समनिधा, सेिा पूरिठादार सुंस् थबा, स् थबानिक प्रानधकरण आनण सरकारी समनिधाुंकरिी 

िोठया प्रिमख सेिासमनिधाुंची उभारणी करािी. 

ग) िॉडोस् तरीय लोपडपट्टी समधार सनितीिार्फो त िुंजूरी प्राप् त लाल् यािुंतर लगेचच लोपडपट्टीधारकाुंिी समधार 

काि हाती घ् यािे. 

ह) लोपडपट्टीधारक 5 िषाोच् या नियत कालािधीिध् ये असे करण् यात अपयिी ठरल्यास लोपडपट्टी पूििोसि 

प्रानधकरण / िासिाि ेहस् तक्षपे करुि खचो पमि प्राप् ती युंत्रणेसह समधार योजिा पूणो करािी. 

 

निर्फारस केललेी कालियाोदा 



नियोजि सनितीचा बृहनिमुंबईच्या समधारीत प्रारुप निकास आराखडा (2034) बाबतचा अहिाल      83 

 

 

 

सुंक्रिणकालीि व् यिस् थबा 

िागील तीि िषाांिध् ये दकेारपत्र निळालेल े(प्रस् तानित िॉडलेचा अिलुंब करण् यापूिी) आनण सुंपूणो एसआरए 

प्रकल् पाला प्रारुंभ प्रिाणपत्र ि निळालेले एसआरए प्रकलप, दकेारपत्र रद्दबादल करतील आनण िागटरक त् याुंच े

लोपडपट्टी समधारणा प्रकल् प पमढे करण् याकटरता नििड करतील. 

 

  



नियोजि सनितीचा बृहनिमुंबईच्या समधारीत प्रारुप निकास आराखडा (2034) बाबतचा अहिाल      84 

 

पटरनिष्ट – 2  

सुधारित प्रारुप ववकास आिाखडा २०३४ संघ 

    
1 श्री. मोरे व्हट. आर.  ….. उप. प्रमखु अशभयांता (वव.नि.) १ 

2 श्री. दफ्तरदार एच. सी. ….. िगर रचिा अधिकारट  

    
ववकास ननयतं्रण ननयमावली सघं  

 
1 श्री. काांदळकर सी.एच.  ….. कायशकारट अशभयांता (वव.नि.)डी.सी.आर. 
2 श्री. भट एस. व्हट.  ….. कायशकारट अशभयांता (वव.नि.)डी.सी.आर. 
3 श्री. आवीकर एस. व्हट.  ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.) डी.सी.आर. 
4 श्री. शाह. एल. के.  ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.) डी.सी.आर. 

    
ननयोजन सघं  

 

1 श्री. दफ्तरदार एच. सी.   ….. उप. प्रमखु नियोजिकार (स्थानिक क्षेत्र नियोजि) 

2 श्रीमती. भट्टे ए. एस.  ….. महापाशलका उप. वास्तशुास्त्रज्ञ  

3 श्री.  गाांिी व्हट. बी. ….. िगर नियोजिकार  

4 श्री. क्षीरसागर ए. डी.  ….. िगर नियोजिकार  

5 श्रीमती सहारे व्हट. एस.  ….. िगर नियोजिकार 

    
समन्वयक 

 
1 श्री. कुबल एम. एस.  ….. कायशकारट अशभयांता (वव.नि.) पिुरशचिा 
2 श्री. सचदेव एच. बी.  ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.) पिुरशचिा 

    
ववकास ननयोजन खात े 

 

1 श्री. मळेु एम. जी.  ….. कायशकारट अशभयांता (वव.नि.)   प. उप. (पी, आर.) 

2 श्री. पाटटल व्हट. ई.  ….. कायशकारट अशभयांता (वव.नि.)  प.ू उप.  
3 श्री. पाटगावकर आर.जी. ….. कायशकारट अशभयांता (वव.नि.) शहर  

4 श्री. दळवी वाय.  एस.  ….. कायशकारट अशभयांता (वव.नि.) शहर 

5 श्री. शेंडगे ए. एि.  ….. कायशकारट अशभयांता (वव.नि.) प. उप. (एच, के) 
6 श्री.  िारखेड े ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.) ए, बी, सी, डी, ई 

7 श्री. भोईर एि. एि.  ….. 
सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.)  ई, जी/द, जी/उ, एर्/द, 

एर्/उ  

8 श्री. महाजि आर. व्हट. ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.) एल, एि 

9 श्री. जािव आर. ए.  ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.) एम/प,ू एम/प 

10 श्री. सातव ए. एम.  ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.) एस, टट 

11 श्री. िेमािे एस. व्हट.  ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.) एच/प,ू एच/प, के/प  

12 श्री. सचदेव एच. बी.  ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.)  के/प ू
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13 श्री. धचमिे ए. के.  ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.)  पी/उ,पी/द 

14 श्री. खरे  ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.)  आर/द 

15 श्री. निमशल एस. आर  ….. सहाय्यक अशभयांता (वव.नि.)  आर/उ, जी.आय.एस.  

16 श्री. शशडूिकर एम. एच.  ….. वररष्ठ वास्तशुास्त्रज्ञ (वव.नि.) 
17 श्रीमती िावेकर. एस. व्हट.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) एर्/उ, जी/द 

18 श्री. बारट के. डी.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) एर्/उ 

19 श्रीमती सयूशवांशी एस. य.ू   ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) ए, बी, सी 
20 श्री. सोिविे व्हट. आर.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) ई  

21 श्री. िडके य.ू बी.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) एर्/द  

22 श्री. जगताप पी. एच.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) एल  

23 श्री. सावळकर पी. ए.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) एम/प  

24 श्री. पोळ एस. जे.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.)  एम/प, टट  
25 श्री. िाांदेकर एम. आर.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.)   एम/प ू 

26 श्री.  जािव व्हट. पी.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) एि  

27 श्री. गोडबोले सी. बी.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) एि 

28 श्री. बापट जी. व्हट.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) के/प ू 

29 श्रीमती भरत ेएस. एम.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) के/प ू 

30 श्री. कावरे पी. एच.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) के/प  

31 श्री. वडाळकर एस. य.ू  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) के/प  

32 श्री. दिूभात ेएस. एस.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) एच/प ू 

33 श्री. काांबळे डॅनियल बी.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) एच/प  

34 श्री. परब ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) पी/उ 

35 श्री. झाांटे जे. आर.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.)पी/उ 

36 श्री. देशमािे ए. बी ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.)पी/द  

37 श्री. कबरे एस. एस.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) आर/म  

38 श्री. िागरे एस. डी.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) आर/द  

39 श्री. साळवी पी. व्हट.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) आर/उ 

40 श्रीमती कोळविकर पी. पी.  ….. दयु्यम अशभयांता (वव.नि.) आर/उ 

    
नगि िचना ववभाग 

 
1 श्री. पाटगावकर आर. जी. ….. कायशकारट अशभयांता (िगर रचिा) 
2 श्री. जािव आर. ए. ….. सहाय्यक अशभयांता (िगर रचिा) 
3 श्री. गोडसे पी. एस. ….. दयु्यम अशभयांता (िगर रचिा) 

    
ववभाग कायाालयात सवेक्षणासाठी नगि ननयोजनकाि म्हणून ननयकु्त केलेले दयु्यम अभभयतंा / 
वास्तवुवशािद 

1 श्रीमती मचटं प्राची  ….. वररष्ठ िगर नियोजिकार आणि सांघ प्रमखु  

2 श्रीमती आरशसवाला मनुिरा  ….. ए ववभाग नियोजिकार 

3 श्रीमती दशशिा रच्चा ….. बी व सी ववभाग नियोजिकार 

4 श्रीमती बापये प्रीती  ….. डी ववभाग नियोजिकार 
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5 श्री. सायि आचारजी  ….. ई ववभाग नियोजिकार 

6 श्री. केिी निरज ….. डी ववभाग नियोजिकार 

7 श्री. बडगजुर क्रकरि  ….. एर्/उ ववभाग नियोजिकार 

8 श्री. मेंढे सधचि  ….. जी/द ववभाग नियोजिकार 

9 श्री. खैरे हेमांत ….. जी/उ ववभाग नियोजिकार 

10 श्रीमती सरोदे हदपालट  ….. एच/प ूववभाग नियोजिकार 

11 श्रीमती कौल हहमािी  ….. एच/प. ववभाग नियोजिकार 

12 श्रीमती इरािी र्रहा  ….. के/प ूववभाग नियोजिकार 

13 श्रीमती बोडके अिाशमका  ….. के/प ववभाग नियोजिकार 

14 श्री. हाहदशक सांख े ….. पी/द ववभाग नियोजिकार 

15 श्री. डॉक्टर प्रतीक  ….. पी/उ ववभाग नियोजिकार 

16 श्री वेदपाठक मयरू  ….. आर/द ववभाग नियोजिकार 

17 श्री पाटटल सांतोष  ….. आर/म ववभाग नियोजिकार 

18 श्री. शठे गिेश  ….. आर/उ ववभाग नियोजिकार 

19 श्री. लाकरस ववशाल  ….. एल ववभाग नियोजिकार 

20 श्री. साळुांके रोहि ….. एम/प ूववभाग नियोजिकार 

21 श्री. गावांड ेहदिेश  ….. एम/प ववभाग नियोजिकार 

22 श्रीमती वालेचा सोिल  ….. एि ववभाग नियोजिकार 

23 श्री. जेउरकर मिोज  ….. एस ववभाग नियोजिकार 

24 श्रीमती कुलकिी िेहा  ….. टट ववभाग नियोजिकार 

25 श्रीमती अन्स ूअलेक्झाांडर  ….. समन्वयक 

    
जी.आय.एस. सघं  

 
1 डॉ. खाांडके अशभजीत  ….. आणखल भारतीय स्थानिक स्वराज्य सांस्था 
2 श्रीमती प्रगनत शसांह  ….. आणखल भारतीय स्थानिक स्वराज्य सांस्था 
3 श्री. िाांगरे सांतोष  ….. आणखल भारतीय स्थानिक स्वराज्य सांस्था 
4 श्री. हरसलेु योगेंद्र  ….. आणखल भारतीय स्थानिक स्वराज्य सांस्था 

 


