
Code Type प्रकार Cases/

प्रकरणे

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

Missing Cases

नामननरे्दशन/ आरक्षण/ नगरयोजना/ क्षेत्र/ गाव/ ववभाग याांच ेसांकेत/ नाव/ मजकूर: राहून 
गेलेली प्रकरणे 0

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

Wrongly shown Cases

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

चकुीची र्दशशववलेली  प्रकरणे 15

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

4 Road  : Label,Code,Text: Missing Cases रस्त्याच ेसांकेत/ नाव/ मजकूर राहून गेलेली प्रकरणे 1

5 Road  : Label,Code,Text: Wrongly shown Cases रस्त्याच ेसांकेत/ नाव/ मजकूर चकुीची र्दशशववलेली प्रकरणे 1

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

7 Nallah/ Railway/ Highway Buffer: incorrectly shown cases नाला/ रेल्व/े महामागश बफर चकुीची र्दशशववलेली प्रकरणे 4

8 Village Boundary/CTS no.s : Wrongly shown cases गाव सीमा/ नगर भूमापन क्र. चकुीची र्दशशववलेली प्रकरणे 9

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

10
Modify/Delete Reservation/Designations as per Govt/Court orders: Cases शासन/मा. न्यायालयाच्या आरे्दशावरून नामननरे्दशन/ आरक्षणे फेरबर्दल/ वगळणे: प्रकरणे 1

11 Corrections as per earlier approved relocation: Cases आधी सांमत केलेल्या पुनस्त्ाशवपत नकाक्ष्यानुसार र्दरुुस्तती केलेली प्रकरणे 5

12 Corrections in DAM/RAM as per I to C/R permissions: Cases  I to C/R परवानगीनुसार DAM/RAM मधील सुधारणा केलेली प्रकरणे 2

13 Corrections as per approved layout: Cases मांजूर अभभन्यासानुसार र्दरुुस्तती केलेली प्रकरणे 14

14 Road realignment/ deletion/ width change: Cases रस्तता पुनरेखाांकन/ वगळणे/ रुां र्दी बर्दलेली प्रकरणे 21

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

16 Change/deletion of Reservation/Designation/ Zone: Cases नामननरे्दशन/ आरक्षण/ क्षेत्रात बर्दल/वगळलेली प्रकरणे 49

17 New reservation/ designation : Cases नवीन नामननरे्दशन/ आरक्षण र्दशशववलेली प्रकरणे 8

18 New Legends नवीन सूची 5

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

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

स्तवीकृत प्रकरणे 145

22 Needs no consideration: Cases ववचारात घेण्यास गरज नाही: प्रकरणे 208

TOTAL ACCEPTED CASES

'आर/मध्य' ववभाग   /     R/Central Ward

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

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

_ _ _



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

निरंक Nil

1 MRC1
000922

O.L. 324
- -

बोरीव
ली - ३ 246 WS58

िगर रचिा योजिेत भूखडं मिोरंजि 
मैदािाकररता आरक्षित आहे.  अनंतम भूखडं 
क्र.२४६ वरील मिोरंजि मैदािाचे आरिण 
उद्याि /बगीचा (DOS 1.5) कररता 
बदलण्याबाबत हरकत.  मिोरंजि मैदािाचे 
आरिण पूवववत करण्याबाबत वविंती करण्यात 
येत आहे.

िगर रचिा योजिा बोरीवली-३ मध्ये मिोरंजि 
मैदािासाठी आरक्षित असल्यािे उद्याि (DOS1.5) 

हे िामनिदेशि बदलूि िामनिदेशशत मिोरंजि 
मैदाि (DOS2.6) असे करण्यात आले आहे.

1 MRC1
000922

O.L. 324
- -

Boriva

li - III
246 WS58

Plot is reserved for Recreation Ground as 

per TPS. 

Objection for the change of reservation 

from recreation ground to DOS 1.5 

(Garden/Park) on property from FP NO. 

246. requested to reinstated as Recreation 

Ground.

DOS1.5(Garden) is changed to DOS2.6 

(Recreation Ground) as it is reserved for RG in 

TPS Borivli III

बहृन्मुंबई ्हानगरपालिका 'आर/्ध्य' विभाग

Municipal Corporation of Greater Mumbai 'R/Central' Ward

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

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

Act 1966

नािननदेशन/आरक्षण/टी.वप.एस/क्षेत्र/गाव /ववभाग : प्रवगग , लेबल, िजकूर : गहाळ प्रकरणे 
Designation/Reservation/ TPS/Zone/Village/Division: Code, Label, Text: Missing Cases

नािननदेशन/आरक्षण/टी.पी.एस/क्षेत्र/गाव /ववभाग - प्रवगग , लेबल, िजकूर - चकुीने दाखवलेली प्रकरणे 
Designation/Reservation/ TPS/Zone/Village/Division- Code, Label, Text: Wrongly shown Cases

_ _ 1



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

2 MRC2
Not 

traceble
कांददवली 128A/ 79 (pt) - - WS53

भूखडंावर शाळा अस्ततत्वात िाही.  लगतचा 
भूखडं क्र.१२८/८१ (भाग) वर झोपडपट्टी 
पुिववसि प्रकल्पाचे काम सुसाध्य होण्यासाठी 
भूखडंावर तात्पुरत्या संक्रमण शशबबराची इमारत 
अस्ततत्वात आहे. प्राथशमक व माध्यशमक शाळेचे 
(DE 1.2)च ेिामनिदेशि वगळावे व निवासी 
िेत्र दशवववण्यात यावे.

सदर आरिण अद्यापी महापाशलकेस हततांतरीत 
झाले िसल्यामुळे, प्राथशमक व माध्यशमक शाळेचे 
िामनिदेशशि (DE1.2) हे प्राथशमक व माध्यशमक 
शाळेचे आरिण (RSA1.2) असे बदलण्यात आले 
आहे. 

िगर भूमापि क्रमांकात दरुुतती करण्यात आली.

2 MRC2
Not 

traceble
Kandivali 128A/ 79 (pt) - - WS53

No school is existing on the plot. Building of 

Temporary transit camp is existing to 

facilitate the ongoing SRA scheme on the 

adjacent contiguous plot bearing CTS no. 

128/81(pt).

Requested to delete DE1.2 and reflect the 

same as R zone developable for human 

habitation.

DE1.2(Primary/Secondary school) is changed 

to RE1.2(Primary/Secondary school) as 

reservation is yet to be handed over to MCGM.

CTS number is corrected.

3 MRC3
SMW 

108
कांददवली

128 (Pt) Mhada 

Layout adjacent 

to Mahavir 

Layout

- - WS53

ववभाग कायावलयाकडूि प्राप्त झालेल्या 
यादीिुसार, सदर महािगरपाशलकेच्या ताब्यातील 
भूखडंावरील अदंाजे १३३४.५० चौ.मी.एवढया 
बांिीव िेत्रफळाचे आरोग्य कें द्र काळजीवाहू 
तत्वावर २०१० साली ३० वर्ावकररता संतथेला 
देण्यात आले आहे.  सबब, महापाशलका दवाखािा 
/ आरोग्य कें द्र (RH 1.1) हे आरिण बदलूि 
महापाशलका दवाखािा / आरोग्य कें द्र (DH 1.1) 

असे िामनिदेशि दशवववण्यात यावे.

महापाशलकेच्या भूखडंावरील सुवविा असल्यािे RH 

1.1 हा संकेतांक बदलूि DH 1.1 असा दशवववण्यात 
आला आहे.

3 MRC3
SMW 

108
Kandivali

128 (Pt) Mhada 

Layout adjacent 

to Mahavir 

Layout

- - WS53

As per list provided by ward, it is a 

Municipal plot admn. 1334.50 sq.mt. & 

existing health centre having BUA 322.17 

sq.mt. is given to trust under care taker 

policy for 30 years in 2010. Hence, 

reservation of Municipal Dispensary/Health 

post shall be changed to designation of 

Municipal Dispensary/Health post (DH1.1)

Being municipal plot with developed amenity, 

the code RH1.1 is corrected as DH1.1

_ _ 2



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

4 MRC4
SMW 

120
चारकोप 1C/1/625, 

Sector-5
- - WS57

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडयात भूखडं 
सुवविा भूखडं ( DAM) म्हणूि िामनिदेशशत 
दशवववण्यात आला आहे. अशसतटंट वाततूशात्रज्ञ, 

म्हाडा यांिी सांिाककत केलेल्या मंजूर म्हाडा  
अशभन्यास क्र.CE/42/LOR, dt. 06.01.2009 

िुसार, सदर भूखडंाचा पूवेकडील भाग 'मोकळी 
जागा म्हणूि धचन्हांककत दशवववण्यात आला 
आहे.  सदर आरक्षित भाग महापाशलकेच्या 
ताब्यात आहे.  भूखडंाचा उववररत भाग चाळीिे 
व्यापलेला आहे.  सबब, सदर भूखडंाचा पूवेकडील 
भाग कक्रडांगण (DOS 1.4)  कररता िामनिदेशशत 
करण्यात यावा व पस्चचम बाजूकडील उववररत 
भागावरचे िामनिदेशि वगळण्यात यावे.

सुवविा भूखडं  ( DAM) हे िामनिदेशि वगळण्यात 
आले आहे.  म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यासात मोकळी 
जागा म्हणूि धचन्हांककत भाग कक्रडांगण (DOS 1.4) 

म्हणूि िामनिदेशशत करण्यात आला आहे.

4 MRC4
SMW 

120
Charkop

1C/1/625, 

Sector-5
- - WS57

The plot is designated as Amenity 

plot(DAM) on DP sheet. As per MHADA'S 

approved layout u/no. CE/42/LOR dtd. 

06.01.2009 & attested by Sr. Architect & 

Planner, MHADA, Mumbai, the plot is 

earmarked for Open Space only on east 

side of plot. The said earmarked portion of 

plot is in possession of MCGM. Remaining 

portion of plot is occupied by chawls.  

Hence, DOS1.4  (Play Ground) to be 

shown on east side of plot & remaining 

portion of designation on west side of plot 

shall be deleted.

The DAM is deleted and DOS1.4 (Play 

Ground) is shown on the portion earmarked for 

open space in approved MHADA layout.

_ _ 3



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

5 MRC5
SMW 

123
कांददवली 1C/1/629 - - WS58

मिोरंजि मैदािाकररता (DOS 2.6) 

िामनिदेशशत भूखडंाचा उत्तरेकडील भाग रतता 
म्हणूि दशवववण्यात आला आहे.  जागेवर सदर 
रतत्यासह भूखडंाचा ववकास मिोरंजि मैदाि 
म्हणूि करण्यात आला आहे.  सबब, रतत्याचा 
भाग मिोरंजि मैदाि (DOS 2.6) या 
िामनिदेशिात समाववष्ट्ट करण्यात यावा.

जागेवर ववकशसत झाल्यािुसार सदर भूखडं 
मिोरंजि मैदाि (DOS 2.6) म्हणूि िामनिदेशशत 
करण्यात आला आहे.

5 MRC5
SMW 

123
Kandivali 1C/1/629 - - WS58

Road shown on north of plot designated as 

DOS2.6. The plot alongwith the road 

portion is developed for Recreation Ground 

on site. Hence, road portion shall be 

included in DOS2.6.

The designation of DOS2.6 (Rrecreation 

Ground) is shown as developed on site.

6 MRC6
SMW 

128
- -

बोरीव
ली - ३ 171 WS58

दशवववण्यात आलेला अस्ततत्वातील रतता 
िामनिदेशशत भूखडंास २ भागात ववभागत आहे.  

िगर रचिा योजिेप्रमाणे अनंतम भूखडं क्र.१७१ 
मिोरंजि मैदाि म्हणूि आरक्षित असूि 
महापाशलकेच्या ताब्यात आहे.  सबब, 

अस्ततत्वातील रतता वगळूि संपूणव भूखडं 
उद्याि /बगीचा (DOS 1.5) म्हणूि 
िामनिदेशशत करण्यात यावा.

िगर रचिा योजिेिुसार अस्ततत्वातील रतता 
वगळूि उद्याि व बगीचा (DOS 1.5) मध्ये 
समाववष्ट्ट करण्यात आला आहे.

6 MRC6
SMW 

128
- -

Boriva

li - III
171 WS58

Existing road shown is dividing designation 

in 2 parts. As per TPS, the entire F.P NO. 

171 is reserved for RG & is in possession 

of  MCGM. Hence, existing road shall be 

deleted & entire plot shall be shown as 

Garden/Park(DOS1.5)

The road is deleted and included in DOS1.5 

(Garden/Park) as shown in TP scheme.

_ _ 4



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

7 MRC7

SMW129

000203

000377
- -

बोरीव
ली - ३ 129 WS58

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात कक्रडांगण 
(DOS 1.4) व प्राथशमक आणण माध्यशमक शाळा 
(DE1.2) हया िामनिदेशिाची सूची चकुीच्या 
पध्दतीि ेदशवववण्यात आली आहे.  शाळा व 
कक्रडांगण यांच े२रे पुितथावपि क्र. 

सीएचई/12645/डीपीडब्ल्युएस/पी व आर ददिांक 
०६.०७.२०१५ अन्वये मंजूर करण्यात आले आहे.  

सदर मंजूरीिुसार, कक्रडांगणाच ेपुितथावपि 
भूखडंाच्या उत्तर बाजूस व शाळेचे पुितथावपि 
भूखडंाच्या दक्षिण बाजूस करण्यात आले आहे.  

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात सदर 
िामनिदेशिाच्या सूचीची अदलाबदल झाली 
असूि पुिःतथाववपत कक्रडांगण , DE 1.2 

(प्राथशमक व माध्यशमक शाळा ) व पुिःतथाववपत 
शाळा, DOS 1.4 (कक्रडांगण) म्हणूि दशवववण्यात 
आली आहे.  मंजूर पुिःतथावपिेिुसार कक्रडांगण 
(DOS 1.4)   व प्राथशमक व माध्यशमक शाळा  
(DE 1.2) हया िामनिदेशिाची सूची दशवववण्यात 
यावी.

मंजूर पुितथावपिेिुसार योग्य ती सूची दशवववण्यात 
आली आहे.

7 MRC7

SMW129

000203

000377
- -

Boriva

li - III
129 WS58

It is seen that legends DOS1.4 & DE1.2 are 

wrongly shown on RDDP. The 2nd 

relocation of school & PG is approved u/no. 

CHE/17645/DPWS/P&R dtd. 06.07.2015. 

As per said approval, PG is relocated in the 

norrth portion of the plot and school is 

relocated in south portion of the plot. In 

RDDP, the respective legends of the 

designations are interchanged and the 

relocated PG area is shown as DE1.2 and 

relocated school area is shown as DOS1.4. 

The legends DOS1.4 & DE1.2 shall be 

interchanged as per the approved 

relocation.

The appropriate legends are shown on 

designations as per approved relocation.
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 
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No.
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RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

8 MRC8
SMW 

131
एक्सर 64Pt, 66Pt,  etc. - - WS58

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडयात सदर 
भूखडं हा ककरकोळ मंडईसाठी िामनिदेशशत 
केला गेला आहे.  सदर भूखडं हा 
महािगरपाशलकेच्या ताब्यात असूि तो खलेु 
मासळीबाजार म्हणूि वापरात जात.े  सबब, सदर 
भूखडं हा महापाशलका ककरकोळ मंडई म्हणूि 
िामनिदेशशत करण्यात यावा.

सदर भूखडं हा साववजनिक मंडई म्हणूि वापरला 
जात असल्यािे त्याच ेमहापाशलका ककरकोळ मंडई 
(DSA1.1) असे िामनिदेशि करण्यात आले आहे.

8 MRC8
SMW 

131
Eksar 64Pt, 66Pt,  etc. - - WS58

The plot is designated as Retail 

Market(DSA1.2) in RDDP. Plot is in 

possession of MCGM and is being used as 

open fish market. Hence, the plot shall be 

designated as Municipal Retail 

Market(DSA1.1)

As the plots are in use for public purpose of 

market, it is designated as DSA1.1 (Municipal 

Retail Market).

9 MRC9
SMW 

137
- -

बोरीव
ली - २ 50 WS59

सदर भूखडं हा संपूणवपणे 'िामनिदेशशत 
महािगरपाशलका शाळा' म्हणूि दशवववला गेलेला 
आहे.  पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यात 
त्यावर 'महािगरपाशलका प्राथशमक शाळा' असे 
आरिण आहे.  सदर भूखडंाच्या उत्तर-पस्चचम 
(वायव्य ददशलेा) कोप-यातील लहाि भाग 
भारग्रतत आहे व महािगरपाशलकेच्या ताब्यात 
िाही.  त्यामुळे भूखडंाच्या सदर भागावर 
'महािगरपाशलका शाळा' असे आरिण दाखवावे.

भारग्रतत भाग निदेशशत महािगरपाशलका शाळेच्या 
उद्ददष्ट्टाकररता अद्याप ववकशसत ि झाल्यािे, सदर 
भागावर 'महािगरपाशलका शाळा' असे आरिण 
(RE1.1) दशवववण्यात आले आहे.

9 MRC9
SMW 

137
- -

Boriva

li - II
50 WS59

The plot is entirly designated for Municipal 

School(DE1.1). The plot is reserved for 

Municipal Primary school in SRDP1991. 

The small portion on north west corner of 

the plot is encumbered & is not in 

possession of MCGM. The said portion of 

plot shall be shown as Reservation of 

Municipal School(RE1.1) 

As the encumbered portion is not developed 

for the intended purpose of Municipal School, 

the said portion is shown as RE1.1 (Municipal 

School)
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
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Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

10 MRC10
SMW 

142
बोरीवली 22, 24 - - WS63

ऑल इंडडया रेडडओ' हा मजकूर ि.भू.क्र. २२ व 
२४ वर दशवववण्यात आला आहे.  ऑल इंडडया 
रेडडओची इमारत ि.भू.क्र.२१ व २९ वर 
अस्ततत्वात आहे.  सबब, सदर मजकूर ि. 

भू.क्र.२१ व २९ वर दशवववण्यात यावा.

ि.भू.क्र.२१ व २९ वर ऑल इंडडया रेडडओची इमारत 
अस्ततत्वात असल्यािे, ि.भू.क्र.२२ व २४ वर 
दशवववण्यात आलेला 'ऑल इंडडया रेडडओ' (All India 

Radio) हा मजकूर  हलवूि तो ि.भू.क्र २१ व २९ 
वर दशवववण्यात आला आहे.

10 MRC10
SMW 

142
Borivali 22, 24 - - WS63

Text "ALL INDIA RADIO" appears on CTS 

no. 22,24. All India Radio office building is 

existing on CTS 21, 29. Hence, the text 

shall be shown in CTS 21,29 

The text "All India Radio" is shifted from CTS 

22, 24 to CTS 21, 29 where its office building 

is existing. 

11 MRC11
SMW 

143

एक्सर व 
बोरीवली

2145, 2146, 

etc. & 314Pt, 

315, etc.

- - WS63

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात भूखडं 
'उच्च शशिण' (RE 2.1) कररता आरक्षित 
करण्यात आला आहे. पुिरवधचत मंजूर ववकास 
आराखड्यात सदर भूखडं महापाशलका प्राथशमक 
शाळा याकररता आरक्षित आहे.  महापाशलका 
शाळा  (RE 1.1) या सूचीऐवजी उच्च शशिण  
(RE 2.1) ही चकुीची सूची दाखववण्यात आली 
आहे.  उच्च शशिण  (RE 2.1) ऐवजी 
महापाशलका शाळा  (RE 1.1) असा सूचीमध्ये 
बदल करण्यात यावा.

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यािुसार, 
महापाशलका प्राथशमक शाळा असे आरिण आहे. 

महापाशलका शाळा  (RE 1.1) ऐवजी उच्च शशिण  
(RE 2.1) अशी चकुीची सूची दशवववण्यात 
आल्यामुळे, पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यातील 
आरिणािुसार महापाशलका शाळा  (RE 1.1) ही 
सूची दशवववण्यात आली आहे.

11 MRC11
SMW 

143

Eksar & 

Borivali 

2145, 2146, 

etc. & 314Pt, 

315, etc.

- - WS63

The plot is reserved for Higher 

Education(RE2.1) in RDDP. As per SRDP, 

there is reservation of Municipal Primary 

School The legend is wrongly shown as 

RE2.1 instead of RE1.1. The legend shall 

be changed from RE2.1 to RE1.1(Municipal 

School).

As per SRDP, the reservation is Municipal 

Primary School. As the legend is wrongly 

shown as RE2.1 instead of RE1.1, the error is 

rectified and the legend is shown as RE1.1 

(Municipal School).
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12 MRC12
SMW 

145
बोरीवली 441Pt, 442, 

444BPt
- - WS63

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात भूखडं 
महापाशलका शाळा (RE 1.1) (मोठया 
आरिणाचा भाग) म्हणूि आरक्षित करण्यात 
आला आहे.  पुिरवधचम मंजूर ववकास 
आराखड्यात भूखडं 'माध्यशमक शाळेचा ववततार' 
म्हणूि आरक्षित आहे.  सबब, पुिरवधचत प्रारुप 
ववकास आराखड्यात सदर भूखडं प्राथशमक व 
माध्यशमक शाळा (RE 1.2) म्हणूि आरक्षित 
करण्यात यावा.

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा मध्ये 'माध्यशमक 
शाळेचा ववततार' म्हणूि आरक्षित असलेला भाग 
प्राथशमक व माध्यशमक शाळा  (RE 1.2) म्हणूि 
आरक्षित करण्यात आलेला आहे.

12 MRC12
SMW 

145
Borivali 

441Pt, 442, 

444BPt
- - WS63

The plot is reserved for Municipal 

School(RE1.1)(part of larger reservation). 

The said plots are reserved for Extention to 

secondary school in SRDP1991. Hence, 

plots shall be reserved for 

Primary/Secondary school(RE1.2) in RDDP.

The land reserved as extention to secondary 

school in SRDP is shown as RE1.2 (Primary / 

Secondary school). 

13 MRC13
ASMWR

C5
एक्सर

2321 (Pt), 

2268, 2262, 

2267, 2270, etc.

- - WS63

सदर भूखडं पुिरवधचत मंजूर ववकास 
आराखडयात ककरकोळ मंडई म्हणूि आरक्षित 
आहे.  सदर ककरकोळ मंडईच ेमंजूर 
आराखडयातील आरिण प्रारुप ववकास 
आराखड्यात ककरकोळ मंडईच्या ऐवजी चकूुि 
बहुउद्देशीय समाज कें द्र (RSA 1.2) म्हणूि 
दशवववण्यात आलेले आहे.  म्हणूि सुचीत  RSA 

1.2 ऐवजी RSA 2.1 बदलण्यात यावे.

पुिरवधचत मंजूर आराखडयाप्रमाणे RSA2.1 ऐवजी 
RSA1.2 अशी सूची प्रारुप आराखड्यात दशवववलेली 
आहे.

13 MRC13
ASMWR

C5
Eksar

2321 (Pt), 

2268, 2262, 

2267, 2270, etc.

- - WS63

The plot under reference is reserved for 

Retail Market in SRDP1991. Reservation of 

Retail Market in SRDP1991 is wrongly 

shown as  RSA2.1(Multipurpose 

Community Centre) instead of 

RSA1.2(Retail Market). Hence, RSA2.1 

shall be replaced by legend RSA1.2

The legend of RSA1.2 is shown instead of 

RSA2.1 as per SRDP1991.
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
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Gist Planning Committee's Recommendation

14 MRC14

ASMWR

C7

002883

002185

कान्हेरी 517pt, 521pt - - WS64

सदर भूखडं हा 'पुिववसि व पुिप्रवतथापि' या 
आरिणासाठी पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखड्यात दशवववलेला आहे.  पुिरवधचत मंजूर 
ववकास आराखड्यात सदर भूखडं 'उद्याि' साठी 
आरक्षित दाखववलेला आहे.  पूवव प्रारुप ववकास 
आराखड्यात सदर भूखडं कोणत्याही साववजनिक 
वापरासाठी आरक्षित दाखववलेला िाही.  सबब, 

'पुिववसि व पुिप्रवतथापि' हे आरिण बदलूि 
'उद्याि /बगीचा' हे आरिण ठेवावे.

पुिववसि व पुिप्रवतथापि' (RSA 2.1) या 
आरिणाच्या जागी 'उद्याि /बगीचा' (ROS1.5) हे 
आरिण दशवववण्यात आले आहे.

14 MRC14

ASMWR

C7

002883

002185

Kanheri 517pt, 521pt - - WS64

The plot is reserved for Rehabilitation & 

Resettlement(RR2.1) in RDDP. As per 

SRDP, plot is reserved for Garden, in 

EDDP the plot is not reserved for any 

public purpose. Hence, RR2.1 to be 

changed to reservation of Garden(ROS1.5)

RR2.1 is replaced by ROS1.5

_ _ 9



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 
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RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

15 MRC15

O.L. 513

001023

001470

मागाठाणे 163-A & 165 - - WS59

१) महापाशलका दवाखािा हे िामनिदेशि 
चकुकच्या पद्ितीिे दशवववण्यात आले असूि 
मंजूर आराखड्यािुसार सदर िामनिदेशिात 
दरुुतती करण्यात यावी. सदर सुवविा ववकशसत 
होऊि महापाशलकेच्या ताब्यात देण्यात आली 
आहे.

२) भूखडंाच्या दक्षिण बाजूस अस्ततत्वातील 
रतत्याचा भाग व १२.२० मीटर रंुदीचा प्रतताववत 
रतता चकुीिे दशवववण्यात आलेले असूि 
वगळण्यात यावे.
३) भूखडंाच्या उत्तर बाजूस अशभन्यासाचा 
अतंगवत रतता चकुीिे दशवववलेला असूि 
वगळण्यात यावा. 
४) भूखडंाचे व्यावसानयक व निवासी िेत्रात 
रुपांतर झालेले असल्यामुळे भूखडंावरील 
औद्योधगक िेत्र चकुीचे दशवववण्यात आले आहे.

१) सुवविा भूखडं महािगरपाशलका प्रसुतीगहृासाठी 
ववकशसत केला गेला आहे. त्यामुळे भूखडंाचे आरिण 
िामनिदेशशत महािगरपाशलका दवाखान्याच्या(भाग) 

(DH1.1PT) जागी  िामनिदेशशत महािगरपाशलका 
प्रसुतीगहृ(भाग) (DH.1.3PT) असे बदलण्यात आले 
आहे.

२) व ३) मंजूर अशभन्यास क्र. CHE/13/LOR dtd. 

19.3.2012 मध्ये दशवववण्यात आलेले अस्ततत्वातील 
सवव अतंगवत रतत ेदाखववण्यात आले आहेत.

४) जशमिीचा अशंतः भाग ज्याकररता सुवविा भूखडं 
महािगरपाशलकेस हततांतरीत केलेला आहे, ती 
जमीि वाणणज्य िेत्रात दशवववण्यात आलेली आहे.

15 MRC15

O.L. 513

001023

001470

Magathane 163-A & 165 - - WS59

1. Designated DH 1.1(pt) Municipal 

dispensary is wrongly indicated and shall 

be corrected as per approved plan. Same 

is constructed and handed over to MCGM. 

2. 12.2 m wide proposed road and part 

existing road is wrongly indicated on the 

south side of the plot. Same shall be 

deleted. 

3. Internal  Layout road is wrongly indicated 

on North side of the plot, same shall be 

deleted.

4. Industrial land use has been wrongly 

shown for the plot. The plot is converted for 

residential and commercial user.

1) Amenity from I to C conversion is developed 

under Accomodation Policy.  Hence, needs no 

consideration. The amenity is developed for 

Mun. maternity home. Hence, DH1.1(PT) is 

changed to DH1.3(PT).

2 & 3) All existing inernal layout roads are 

shown as per the approved layout u/no. 

CHE/13/LOR dtd. 19.3.2012.

4) Part land for which amenity is handed over 

to MCGM is shown in C zone

निरंक Nil

नािननदेशन/आरक्षण/क्षेत्र यांच ेचकुीचे ननदेमशत रंग
Color of Designation/Reservation/Zone: Wrongly shown Cases
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

16 MRC16
SMW 

148
- -

बोरीव
ली - २ - WS64

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात क्रॉस रोड 
ि.७ हे रतत्याचे िांव दाखववण्यात आलेले िाही.  
क्रॉस रोड ि.ं७ वगळता इतर सवव क्रॉस रोडची 
िांवे दशवववण्यात आली आहेत.  सबब, क्रॉस रोड 
ि.ं७ हे रतत्याचे िांव दशवववण्यात यावे.

क्रॉस रोड ि.ं७ हे रतत्याचे िांव दशवववण्यात आले 
आहे.

16 MRC16
SMW 

148
- -

Boriva

li - II
- WS64

Road name 'CROSS ROAD NO. 7" is not 

labelled in RDDP. All cross roads except 

cross road no.7 are labelled in RDDP. 

Hence, Road name "CROSS ROAD NO.7" 

shall be shown.

Road name "Cross Road no.7" is shown.

17 MRC17
SMW 

144
कान्हेरी - - - WS63

रेल्वे रॅकवर दशवववण्यात आलेला  'वेतटिव रेल्वे ' 

हा मजकूर रेल्वे रॅकि ेआच्छाददत झाल्यािे 
वाचता येत िाही.  वेतटिव रेल्वे हा मजकूर रेल्वे 
रॅकपासूि ककंधचत हलवण्यात यावा.

वेतटिव रेल्वे' (Western Railway) हा मजकूर 
वाचण्यायोग्य करण्यापुरता रेल्वे रॅकपासुि ककंधचत 
हलवण्यात आला आहे.

17 MRC17
SMW 

144
Kanheri - - - WS63

Text "WESTERN RAILWAY " is not legible 

as it is overlapped by Railway Track. Text 

"WESTERN RAILWAY' shall be shifted 

slightly away from railway track.

Text "Western Railway” is shifted slightly away 

from railway track so as to be legible.

Road  : Label,Code,Text: Missing Cases

रस्ता : लेबल, प्रवगग, िजकूर: गहाळ प्रकरणे

रतता : लेबल, प्रवगव, मजकूर: चकुीची दाखवलेली प्रकरणे
Road  : Label,Code,Text: Wrongly shown Cases
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

18 MRC18

001122

000713

000714

000715

- -
बोरीव
ली - ३ 441/442 WS58

भूखडंाचे माप व आकार वाटप करण्यात 
आलेल्या  भूखडंाच्या िेत्रफळाबरोबर ताळमेळ 
िसल्यािे भूखडंावरील आरिण वगळण्यात यावे 
व भूखडंाच्या सीमा भूखडंावरील बी.ई.एस.टी. 
माफव त बांिण्यात आलेल्या संरिक शभतंीप्रमाणे 
दशवववण्यात याव्यात.

भूखडंाचा आकार अचकू दशवववण्याकररता, बेतट बस 
सुवविा (RT1.4) या आरिणाच्या व बेतट बस 
सुवविा (DT1.4) या िामनिदेशिाच्या सीमांमध्ये, 

जागेवर झालेल्या ववकासाप्रमाणे बदल करण्यात 
आला आहे.

18 MRC18

001122

000713

000714

000715

- -
Boriva

li - III
441/442 WS58

Size and shape of the plot do not match the 

area alloted hence reservation on the entire 

plot shall be deleted. Plot boundaries shall 

be corrected as defined by the Compound 

wall construted by BEST.

The designation boundary of DT1.4 and 

reservation boundary of RT1.4 are reshaped 

as developed on site and to have proper 

shape of plot.

नािननदेशन / आरक्षण यांच्या रंग व आकार पसरलेलयांची दरुूस्ती
Correction in spillover of Designation/Reservation
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

19 MRC19
SMW118

002076
चारकोप Sector-5, Plot 

No. 296H
- - WS57

अशसतटंट वाततूशात्रज्ञ, म्हाडा यांिी सांिाककत 
केलेल्या मंजूर म्हाडा  अशभन्यास 
क्र.CE/42/LOR, dt. 06.01.2009 िुसार अदंाजे 
५५५९.६० चौ.मी. एवढया िेत्रफळाचा भूखडं 
कक्रडांगणाकररता धचन्हांककत करण्यात आला 
आहे.  पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यामध्ये 
सदर कक्रडांगणाच ेिामनिदेशि हे प्लॉट क्र.२९६H 

वर पसरलेले आहे. तसेच आराखड्यात प्लॉट 
क्र.२९६H भूखडंावर प्रनतबबबंबत करण्यात आलेला 
आहे.  प्लॉट क्र.२९६H व प्लॉट क्र.२९६H वर 
पसरलेले कक्रडांगणाच ेिामनिदेशि वगळण्यात 
यावे.

१) कक्रडांगणाच ेपसरलेले िामनिदेशि वगळण्यात 
आले आहे आणण मंजूर अशभन्यासाप्रमाणे 
िामनिदेशिाचा आकार कायम ठेवण्यात आला आहे. 

                         

२) प्लॉट क्रमांक वगळण्यात आला आहे.

19 MRC19
SMW118

002076
Charkop

Sector-5, Plot 

No. 296H
- - WS57

As pert MHADA'S approved layout u/no. 

CE/42/LOR DTD. 06.01.2009 & attested by 

Sr. Architect & Planner, MHADA, Mumbai, 

the plot earmarked for Play Ground is 

having area admn. 5559.60 sq.mt. The said 

designation of Play Ground(DOS1.4) is 

spilling over in plot no. 296H in RDDP. Also 

instead of CTS no., plot no. 296H is 

reflected on plot. The spillover of 

designation of Play Ground(DOS1.4) on 

plot 296H & plot no. 296H shall be 

removed in RDDP. 

1. Spillover of designation of Play Ground is 

removed and shape of designation is 

maintained as shown in approved MHADA 

layout u/no. CE/42/LOR dtd. 06.01.2009. 

2. Plot number is removed.
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

20 MRC20 001451 कान्हेरी 276, 276/1 to 10 - - WS58

ि.भ.क्र. २७६, २७६/१ त े१० च्या पस्चचम बाजूस 
दशवववलेला रेल्वेचा बफर चकुीचा दशवववण्यात 
आला असूि त्यात दरुुतती करण्यात यावी.

शमळकतीच्या मििू जाणा-या बफर रेर्ेमध्ये दरुुतती 
करण्यात आली आहे.

20 MRC20 001451 Kanheri 276, 276/1 to 10 - - WS58

Railway buffer shown on the western side 

of CTS no 276, 276/1 to 10. The buffer line 

wrongly shown on the said property shall 

be corrected

Buffer line passing through the plot is 

corrected.

21 MRC21
SMW 

102
चारकोप Sector-8/9 - - WS52

िाल्याचा बफर िाल्याच्या एकाच बाजूला 
दशवववण्यात आला आहे. सदर बफर उत्तर 
ददशकेडील िाल्याच्या भागाला 
दशवववलेल्याप्रमाणे िाल्याच्या दोन्ही बाजुला 
दशवववण्यात यावा.

िाल्याच्या अशंतः भागाला एकाच बाजूला बफर 
दशवववण्यात आला आहे.  िाल्याच्या उववररत भागाला 
दशवववल्याप्रमाणे िाल्याच्या दोन्ही बाजूला बफर 
दशवववण्यात आला आहे.

21 MRC21
SMW 

102
Charkop Sector-8/9 - - WS52

Nalla buffer is seen on only one side of 

nalla. The same shall be shown on both 

side as shown in north stretch

As the nalla buffer was shown only on the one 

side of nalla in part stretch, the buffer is shown 

on the other side as shown in the remaining 

stretch

नाला / रेलवे / िहािागग प्रतीबंधक रेषा  :  चकुीची दाखववलेली प्रकारणे
Nallah/ Railway/ Highway Buffer: incorrectly shown cases
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

22 MRC22
SMW 

106
कांददवली Sector-3, 4 - - WS52/57

अशसतटंट वाततूशातत्रज्ञ, म्हाडा यांिी सािांकीत 
केलेल्या मंजूर म्हाडा अशभन्यास 
क्र.CE/42/LOR, dtd. 20.03.2006 िुसार ७ मी. 
रंुद िाल्याचे चॅिेल दशवववण्यात आले आहे. िाला 
जागेवर अस्ततत्वात आहे. तथावप, 

ि.भू.क्र.1C/1/350 लगत िाला दशवववण्यात 
आलेला िाही. १८.३० मी. रंुद RDP No.5 

रतत्याला समांतर RDP No.4 पासूि चारकोप 
बस तथािाकापयतं िाला बफरसदहत दशवववण्यात 
यावा.

अस्ततत्वातील िाला बफरसह दशवववण्यात आला 
आहे.

22 MRC22
SMW 

106
Kandivali Sector-3, 4 - - WS52/57

As per MHADA's approved layout u/no. 

CE/42/LOR DTD. 20.3.2006 attested by Sr. 

Architect & Planner, MHADA, Mumbai, 7.0 

m wide channel is earmarked. Nalla is 

existing on site. However, the same is not 

shown adjacent to CTS 1C/1/350 on plan.  

Nalla & buffer shall be shown parallel to 

18.30m RDP no. 5 from RDP no. 4 to 

Charkop Bus Depot.

The existing nalla is shown with buffer

23 MRC23
SMW 

112
- - - -

WS54/59/6

4

महामागावच्या बफरच्या २ रेर्ा दशवववण्यात 
आल्या आहेत.  एक रेर्ा महामागावच्या कडलेा 
लागूि व एक रेर्ा वाततववक महामागावची बफर 
म्हणूि   पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यास 
दशवववण्यात आली आहे.  महामागावच्या कडलेा 
लागूि दशवववण्यात आलेली बफर रेर्ा काढूि 
टाकण्यात यावी.

महामागव बफरची िक्कल रेर्ा वगळण्यात आली 
आहे.

23 MRC23
SMW 

112
- - - -

WS54/59/6

4

2 lines of Highway buffer; 1 along edge of 

Highway & other is actual buffer line is seen 

in RDDP. Buffer line along edge of Highway 

shall be removed. 

Buffer line is deleted along the Highway 

boundary
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

24 MRC24 002067 एक्सर 149, 149/1-2 - - WS58

सवव भूखडंांिा ि.भू.क्र.१५५ हा चकूुि दशवववण्यात 
आलेला असूि िगर भूमापि अशभलेखाप्रमाणे 
दरुुतत करण्यात यावा.
प्रारुप ववकास आराखड्यात रतत्याला दशवववलेले 
ि. भू.क्र.१५० व १४८ भूखडंाकररता दशवववण्यात 
यावेत.

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडा २०३४ अनंतम 
व मंजूर करतांिा िगर भूमापि अशभलेखािुसार 
संबंधित भूखडंांिा योग्य त ेिगर भूमापि 
क्रमांक दशवववण्यात यावेत.

६ वविंत्यापैकी, ३ वविंत्या ववचारात घेण्यात आल्या.
स्जल्हाधिकारी कायावलयाच्या अशभलेखािुसार, नतिही 
वविंत्यामध्ये, िगर भूमापि क्रमांक दरुुतत 
करण्यात आले आहेत. 

24 MRC24 002067 Eksar 149, 149/1-2 - - WS58

CTS no. for all plots is erroneously shown 

as 155 which shall be corrected as per city 

survey record.

CTS 150 & 148 shown as roads in Draft DP 

shall be shown as plots.

The Correct plot nos. i.e. CTS No. as per 

city survey records be allotted to the 

respective plots in the Babhai Gaothan 

while sanctioning and finalising the RDDP 

2034.

Out of 6 requests, 3 are considered.

C.T.S. Numbers in all 3 cases are corrected as 

per collector record.  

गावाची सीिारेषा / श. भू. क्र.  : चकुीची दाखवलेली प्रकरणे
Village Boundary/CTS no.s : Wrongly shown cases
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अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

25 MRC25 002374 एक्सर 151, 152 - - WS58

१) बाभई गावठाणातील सवव भूखडंांिा ि.भू.क्र. 

१५५ हा चकुुि दशवववण्यात आलेला आहे.

२) पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात िगर 
भूमापि अशभलेखाप्रमाणे मौजे एक्सर, ि.भू.क्र. 

१५१, १५२ भूखडंासाठी िगर भूमापि क्रमांक 
देण्यात यावा.

ि.भू.क्रमांकामध्ये दरुुतती करुि ववकास 
आराखड्यात दशवववण्यात आलेली आहे.

25 MRC25 002374 Eksar 151, 152 - - WS58

1) Objection that the CTS No. Shown for all 

the plots in the Babhai Gaothan area are 

erroneously shown as 155

2) Suggestion that the correct plot no's as 

per the City Survey Records be shown in 

the final DP 2034 on CTS No. 151 of 152 of 

Village Eksar.

CTS numbers are corrected and shown on 

D.P. sheet.

26 MRC26

004422

O.L.393

O.L.2910

एक्सर 1A/2 - - WS63
भूखडंावरील दशवववण्यात आलेला ि.भू.क्र. १ 
बदलूि ि.भू.क्र. 1अ/2 असा दशवववण्यात यावा.

ि.भू.क्र. १ बदलूि ि.भू.क्र. 1अ/2 असा दशवववण्यात 
आला आहे.

26 MRC26

004422

O.L.393

O.L.2910

Eksar 1A/2 - - WS63
Requested to change CTS No. 1 from the 

plot to CTS No. 1A/2.
C.T.S. number is changed from 1 to 1A/2.

27 MRC27
SMW 

127
- -

बोरीव
ली - ३

131, 

132
WS58

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यात 
दशवववण्यात आल्याप्रमाणे गांव सीमा दशवववण्यात 
आलेली िाही. पुिरवधचत मंजूर ववकास 
आराखडयात दशवववल्याप्रमाणे त्यात दरुुतती 
करण्यात यावी.

सुिाररत मंजूर ववकास आराखड्यात दशवववल्यािुसार 
गांव सीमा दशवववण्यात आली आहे.

27 MRC27
SMW 

127
- -

Boriva

li - III

131, 

132
WS58

Village Boundary shown is not as per 

SRDP & shall be corrected as per SRDP

Village boundary is corrected as per 

SRDP1991.
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28 MRC28
ASMWR

C1
- -

बोरीव
ली - ३

525 to 

533
WS58

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यात 
दशवववण्यात आल्याप्रमाणे गांव सीमा दशवववण्यात 
आलेली िाही. पुिरवधचत मंजूर ववकास 
आराखडयात दशवववल्याप्रमाणे त्यात दरुुतती 
करण्यात यावी.

सुिाररत मंजूर ववकास आराखड्यात दशवववल्यािुसार 
भूभागांच्या सीमा दशवववण्यात आल्या आहेत.

28 MRC28
ASMWR

C1
- -

Boriva

li - III

525 to 

533
WS58

Plot boundaries are shifted in Borivali TP 

Scheme III. The plot boundaries shall be 

corrected as per TP Scheme.

Plot boundaries are corrected as per TP 

scheme.

29 MRC29
ASMWR

C2
- -

बोरीव
ली - ३

461, 

462
WS58

ि.भू. क्र. िगर रचिा योजिेत ददसत आहेत.  

ि.भू.क्र. वगळूि िगर रचिा योजिेप्रमाणे 
अनंतम भूखडं क्रमांक दशवववण्यात यावेत.

ि.भू.क्रमांक वगळूि िगर रचिा योजिेप्रमाणे 
अनंतम भूखडं क्रमांक अतंभूवत करण्यात आले आहेत.

29 MRC29
ASMWR

C2
- -

Boriva

li - III

461, 

462
WS58

CTS nos. appears in TP Scheme. CTS 

nos. to be deleted and FP nos. to be shown 

as per TPS

F.P. numbers are incorporated by deleting 

CTS nos. as per TP scheme.

30 MRC30
ASMWR

C3
एक्सर 197 - - WS58

ि.भू.क्र.१९७ हा चकुीिे दशवववलेला आहे.  

ि.भू.क्र.१९७ ऐवजी ि.भू.क्र.३७४ टाकणे 
आवचयक आहेि.भू.क्र.१९७ ऐवजी ि.भू.क्र.३७४ 
दशवववण्यात यावा.

िगरभूमापि क्रमांकात दरुुतती करण्यात आली आहे.

30 MRC30
ASMWR

C3
Eksar 197 - - WS58

CTS no. 197 is wrongly shown. CTS no. 

197 shall be replaced with CTS no. 374
CTS number is corrected.

31 MRC31
ASMWR

C4
- -

बोरीव
ली - ३ 673 WS58

अनंतम भूखडंाच्या सीमेच्या अतंगवत रतता 
दशवववण्यात आलेला आहे.  सदरील अनंतम 
भूखडंाच्या सीमेच्या अतंगवत दशवववण्यात आलेला 
रतता वगळूि तो िगर रचिा योजिेप्रमाणे 
दाखववण्यात यावा.

अनंतम भूखडंाच्या सीमेच्या अतंगवत दशवववण्यात 
आलेला रतता वगळूि तो िगर रचिा योजिेप्रमाणे 
अस्ततत्वातील रतता म्हणूि दशवववण्यात आला आहे.

31 MRC31
ASMWR

C4
- -

Boriva

li - III
673 WS58

Road appears in FP boundary. Road in FP 

boundary shall be deleted & shown as per 

TP Scheme.

The road appeared in F.P. boundary is deleted 

and the road is shown as existing road as per 

TP scheme.
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32 MRC32 004009 मागाठाणे 161

सव्हे क्र. 4, दहतसा क्र. 1 , मागाठाणे ,  बोरीवली 
हा ि.भू.क्र 161B दशवववण्यात आला आहे. तो 
दरुुतत करण्यात यावा.

२ वविंत्यांपैकी, १ वविंती ववचारात घेण्यात आली.
िगर भूमापि क्रमांक  महसूली अशभलेखािुसार 
दरुुतती करण्यात आली आहे.

32 MRC32 004009 Magathane 161

Correct the CTS Number marked as 161B 

to Survey No. 4 Hissa no. 1 Magothane, 

Borivalli

Out of 2 requests, 1 is considered.

CTS Number is corrected as per Revenue 

Record. 

33 MRC33
SMW 

132
कांददवली 128/A/66/A/2 - - WS58

६वी पुिनिवस्चचती मंजूरी क्र. सीएचई /११८० / 

डीपीडब्ल्युएस/पी व आर ददिांक १०.११.२००३ 
िुसार, ि.भू.क्र.१२८/ए/६६/ए/२ वर घिकचरा 
यािगहृ या आरिणाची पुितथावपिा करण्यात 
आली आहे.  सबब सदर भूखडंाचे आरिण 
घिकचरा व्यवतथापि सुवविा म्हणूि करण्यात 
यावे.

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडयातील  घिकचरा 
यािगहृ या आरिणाची पुितथावपिा सदर भूखडंावर 
करण्यात आली असल्यािे, सदर आरिण 
पुितथाववपत दठकाणी पुन्हा आणूि  'घिकचरा 
व्यवतथापि सुवविा' (RMS3.1) म्हणूि आरक्षित 
दशवववण्यात आला आहे.

33 MRC33
SMW 

132
Kandivali 128/A/66/A/2 - - WS58

As per 6th relocation approved u/no. 

CHE/1180/DPWS/P&R, dtd 10.11.2003, 

reservation of Conservancy Garage is 

relocated on the plot bearing CTS no. 

128/A/66/A/2. Hence, the same shall be 

reserved for Solid Waste management 

facilities(RMS3.1)

As the reservation of Conservation Garage in 

SRDP is relocated at the said location, the 

same is pulled back at relocated position and 

shown as RMS3.1 (Solid Waste Management 

Facilities).

िंजूर पुनरगचचत ववकास आराखडा १९९१ नािननदेशन / आरक्षण/ रस्त ेजसेच्या तस ेठेवलेली प्रकरणे
SRDP 1991 Designation/ Reservation/ Road pull back: Cases
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34 MRC34
SMW 

133
कांददवली 128/A/66/A/3 Pt - - WS58

सदर भूखडं हा पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखडयात कोणत्याही साववजनिक वापरासाठी 
आरक्षित दशवववलेला िाही.  
ि.भू.क्र.१२८/ए/६६/ए/३(भाग)यावर ६वी 
पुितथावपिा मंजूरी 
क्र.सीएचई/११८०/डीपीडब्ल्युएस/पी व आर ददिांक 
१०.११.२००३ िुसार साववजनिक घरांसाठीच्या 
आरिणाची पुितथावपिा केली गेली आहे.  परंत ु
सदर भूखडं हा भारग्रतत असल्यािे तो 
'पुिववसि व पुिप्रवतथापि' या आरिणाखाली 
पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात दशववावा.

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यातील साववजनिक 
गहृनिमावण या आरिणाची पुितथावपिा सदर 
भूखडंावर झालेली असल्यािे तेच आरिण सदरील 
भूखडंावर ' पुिववसि व पुिप्रवतथापि' या 
आरिणाखाली दशवववण्यात आले आहे.

34 MRC34
SMW 

133
Kandivali 128/A/66/A/3 Pt - - WS58

The plot is not shown reserved for any 

public purpose in RDDP. As per 6th 

relocation approved u/no. 

CHE/1180/DPWS/P&R, dtd 10.11.2003, 

reservation of Public Housing is relocated 

on the plot bearing CTS no. 

128/A/66/A/3(pt.). As the plot is 

encumbered on site, the same shall be 

reserved for the reservation of  

Rehabilitation & Resettlement in RDDP.

As the reservation of public housing in SRDP 

is relocated at the said location, the same is 

pulled back at relocated position and shown as 

RR2.1 (Rehabilitation and Resettlement).
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35 MRC35
ASMWR

C8
मागाठाणे 177(Pt) - - WS59

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडा (२०१४-३४) 

मध्ये सदर भूखडं महापाशलका प्रसुनतगहृ (DH 

1.3) म्हणूि िामनिदेशशत करण्यात आला आहे.  

महापाशलका प्रसुनतगहृ हे लगतच्या भूखडंावर 
ववकशसत झालेले आहे आणण माि. उच्च 
न्यायालयाच्या आदेशािुसार िगर भू.क्र.१७७ 
वरील सवव आरिणे व्यपगत झालेली आहेत.  

महापाशलका प्रसुनतगहृ (DH 1.3) हे चकुीचे 
दशवववण्यात आलेले आहे.  अस्ततत्वातील रतता 
लगतच्या  समायोजि आरिण िोरणांतगवत 
ववकास झालेल्या भूखडंाचा अतंगवत रतता आहे.  

त्यामुळे महापाशलका प्रसुनतगहृाच ेिामनिदेशि 
(DH 1.3) आणण अस्ततत्वातील अशभन्यासातील 
अतंगवत रतता वगळण्यात यावा.

मा.उच्च न्यायालयाच्या रीट याधचका क्र. 305/ 

2014 दद. २८.८.२०१५ च्या आदेशािुसार (DH1.3) 

महापाशलका प्रसुनतगहृ व अशभन्यासातील अतंगवत 
रतता वगळण्यात आले आहेत.

35 MRC35
ASMWR

C8
Magathane 177(Pt) - - WS59

The plot is designated for Mun. Maternity 

Home(DH1.3) in RDDP. The Mun. 

Maternity Home is developed on the 

adjoining plot and as per Hon. High Court 

order, all the reservations on CTS 177 are 

lapsed. DH1.3 is wrongly shown in CTS 

177. Existing road is internal layout road on 

the adjoining plot developed under 

accomodation reservation policy. Hence, 

DH1.3 & Existing internal layout road shall 

be deleted.

In view of High Court’s order in the Writ 

Petition 305 of 2014 dtd. 28.8.2015,  DH1.3 & 

internal layout road are deleted

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

फेरफार / आरक्षण रद्द / शासकीय ननदेशन / कोटागचे हुकुि : प्रकरणे

_ _ 21



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

36 MRC36

SMW110

000426

मागाठाणे 167C/1 PT - - WS54

1) पुितथाववपत माशांचे शीतगहृ 
/गोदाम/मत्तयसंबंधित उद्योग या िामनिदेशशत 
भूखडंाचा आकार सीएचई/236/डीपीडब्ल्युएस/पी 
व आर dtd. 07/05/2002 अन्वये मंजूर 
झालेल्या ३-या पुितथावपिेप्रमाणे दशवववण्यात 
आलेला िाही.  िामनिदेशिाचा आकार हा 
पुितथावपिेत दशवववलेल्या आकारापेिा कमी 
दशवववण्यात आला आहे. मंजुरीिुसार 
िामनिदेशिाच्या आकाराचा पूवेच्या बाजूस 
ववततार करण्यात यावा. 
2) पुिवरधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ 
िुसार सदर गोदामासाठी आरक्षित असलेल्या 
भूखडंाचा ववकास समायोजि आरिण 
िोरणांतगवत झाला असल्यामुळे व महापाशलकेस 
हततांतरीत झालेल्या बांिीव सुवविाचा वापर 
महापाशलकेचा अशभलेख जति करण्याकररता 
होत असल्यामुळे सदरच्या िामनिदेशिात 
महािगरपाशलका सुवविाचे (DMS1.3) 

िामनिदेशि असा बदल दशवववण्यात यावा.

1) िामनिदेशिाचा आकार मंजूरीिुसार दरुुतत 
करण्यात आला आहे. 

2) माशांचे शीतगहृ /गोदाम/मत्तयसंबंधित उद्योग 
DP1.2(PT) हे िामनिदेशि बदलूि 
महािगरपाशलका सुवविा (DMS1.3)(PT) असे 
दशवववण्यात आले आहे.

पूवी िंजूर झालेलया ववस्थापना प्रिाणे दरुूस्ती: प्रकरणे
Corrections as per earlier approved relocation: Cases
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36 MRC36

SMW110

000426

Magathane 167C/1 PT - - WS54

1) Shape of relocated designation of Fish 

Cold storage/ Godown/ Fishing related 

industries (DP1.2) is not as per the 3rd 

relocation approved u/no. 

CHE/236/DPWS/P&R DTD 7.5.2002 and 

the area of designation is shown lesser 

than the area shown in relocation. The area 

of designation shall be extended on east 

side as per approval.

2) Further, as the reservation of godown in 

SRDP1991 is developed under 

Accomodation Reservation Policy and the 

built up amenity handed over to MCGM 

under the said policy is being used for 

storing the records of MCGM, the 

designation is changed to DMS1.3 

(Municipal Facilities) 

1) The shape of designation is corrected as 

per relocation approval. 

2) The designation DP1.2 (Fish Cold storage/ 

Godown/ Fishing related industries) is 

changed to DMS1.3 (Municipal Facilities).

37 MRC37
SMW 

111
मागाठाणे

485A, 487, 

490A, 612A, 

616A, 617A, 

620, 621, 622, 

623, 624, 625, 

626, 630, 652, 

653

- - WS54

पुिवरधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ िुसार 
सदर गोदामासाठी आरक्षित असलेल्या भूखडंाचा 
ववकास समायोजि आरिण िोरणांतगवत झाला 
असल्यामुळे व महापाशलकेस हततांतरीत 
झालेल्या बांिीव सुवविाचा वापर महापाशलका 
कायावलय आणण इतर महापाशलका सुवविा असा 
होत असल्यामुळे सदरच्या िामनिदेशिात 
महािगरपाशलका सुवविाचे (DMS1.3) 

िामनिदेशि असा बदल दशवववण्यात यावा.

माशांचे शीतगहृ /गोदाम/मत्तयसंबंधित उद्योग 
DP1.2(PT) हे िामनिदेशि बदलूि 
महािगरपाशलका सुवविा (DMS1.3)(PT) असे 
दशवववण्यात आले आहे.

37 MRC37
SMW 

111
Magathane

485A, 487, 

490A, 612A, 

616A, 617A, 

620, 621, 622, 

623, 624, 625, 

626, 630, 652, 

653

- - WS54

As the reservation of Municipal Godown in 

SRDP is developed under Accomodation 

Reservation policy and the built up amenity 

handed over to MCGM under the said 

policy is being used as municipal offices 

and other municipal facilities, the 

designation DP1.2 shall be changed to 

DMS1.3 (Municipal Facilities)

The designation DP1.2(PT) (Fish Cold 

storage/Godowm/Fishing related industries) is 

changed to DMS1.3(PT) (Municipal Facilities).
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38 MRC38
SMW 

149
मागाठाणे 173 - - WS54/59

कक्रडांगणाच्या आरिणिेत्राचा आकार हा 
द्ववतीय पुितथावपिा  मंजुरी 
क्र.सीएचई/३२७६७/डीपीडब्ल्युएस/पी व आर 
ददिांक १८.०२.२०१४ अन्वयेप्रमाणे दशवववलेला 
िाही.  सबब,  पुितथावपिा केलेल्या आरिण 
िेत्राच्या दशवववलेल्या आकारात दरुुतती करण्यात 
यावी.

आरिणिेत्राचा आकार मंजूर पुितथावपिेप्रमाणे 
दशवववण्यात आला आहे.

38 MRC38
SMW 

149
Magathane 173 - - WS54/59

Shape of reservation of Play 

Ground(ROS1.4) is not as per the 2nd 

relocation approved u/no. 

CHE/32767/DPWS/P&R dtd 18.2.2014. 

Hence, shape of the relocated reservation 

shall be corrected. 

The shape of reservation is shown as per 

approved relocation.

39 MRC39 002085 बोरीवली
समुह क्र.२८४ त े
२९६, गोराई-३ 
म्हाडा अशभन्यास

- - WS62/ 63

म्हाडािे 11663.38 चौ.मी. िेत्रफळाचे 13 समूह 
11259.23 चौ.मी. िेत्रफळाच्या मिोरंजि 
मैदािावर पुितथाववपत करण्यास म्हाडाि ेमंजूरी 
ददलेली आहे.

पुिरवधचत प्रारूप ववकास आराखड्यात अशभन्यास 
मिोरंजि मैदािावर ROS1.4 प्रतताववत 
करण्यास हरकत.

पुिरवधचत प्रारूप ववकास आराखड्यास अनंतम 
तवरूप देण्यापूवी समुह क्र.२८४ त े२९६ संदभावत 
मंजूर अशभन्यासाची दखल घेण्याबाबत सूचिा.

म्हाडाि ेसमूह क्र. २८४ त े२९६ करीता मंजूर 
केलेल्या पुितथावपिा व सीमांकि मंजूरी क्र. 

EE/Bori.Div./MB/532/2016 dtd. 29.2.2016. 

अन्वये, ि.भू.क्र.14  & 13  (भाग) मौजे बोरीवली 
भूखडंावरील क्रीडांगणाच े(ROS 1.4) आरिण 
ि.भू.क्र. २ वर पुितथाववपत करण्यात आले आहे.
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39 MRC39 002085 Borivali

cluster 284-296 

at GORAI-III 

MHADA layout

- - WS62/ 63

MHADA has approved the relocation of 13 

clusters adm. 11663.38 sqm on RG plot 

adm. 11259.23sqm. 

Objection on proposing ROS1.4 on layout 

RG in the RDDP 2034

Suggested that cognizance of the 

Approved Layout to be taken before 

finalizinge RDDP 2034 (Cluster No. 284-

296)

ROS1.4 (Play ground) in C.T.S.No.14 & 13(Pt) 

of Village Borivali is relocated in CTS 2 as per 

relocation & demarcation approved by MHADA 

for cluster no. 284 to 296 u/no. 

EE/Bori.Div./MB/532/2016 dtd. 29.2.2016.

40 MRC40
001111 बोरीवली गोराई-३ म्हाडा 

अशभन्यास - - WS62
गोराई-3 येथील राखीव भूखडंावर जलतरण 
तलाव प्रतताववत करण्यात यावा.

जलतरण तलाव अशी तवतंत्र सूची पुिरवधचत प्रारुप 
ववकास आराखडयात दाखवण्यात आलेली िाही. 
म्हणूि फेरबदल क्र. MRC39 अन्वये  पुितथाववपत 
केलेल्या कक्रडांगणाच ेआरिण बदलूि 
क्लब/जीमखािा(ROS2.1) असे करण्यात आले.

40 MRC40
001111

Borivali
Gorai-III 

MHADA layout
- - WS62

To propose swimming pool on the reserved 

plot at Gorai 3 

ROS1.4 at relocated location (as per 

modification no. MRC39) is changed to 

Club/Gymkhana (ROS2.1) from Play Ground 

(ROS1.4) since no separate Swimming Pool 

provided in D.P.2034 legend. 
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41 MRC41
SMW 

109
मागाठाणे 166A TO G - - WS54

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यािुसार सदर  
भूखडं औद्योधगक िेत्रात स्तथत आहे.  मंजूरी 
क्र.सीएचई/9082/डीपीडब्ल्युएस दद.30.01.1995 

आणण  सीएचई/1238/डीपीडब्ल्युएस 
दद.25.08.2010 िुसार ि.भू.क्र.१६६ग वर 
१८१.२० चौ.मी. व १६६ड वर २१७.७० चौ.मी.च्या 
प्रतताववत सुवविेच्या जागेसह औद्योधगत िेत्रात 
वाणणज्य वापराची परवािगी देण्यात आली आहे.  

तथावप, सदर सुवविेच्या जागा महापाशलकेस 
हततांतररत करण्यात आलेल्या िाहीत.  सबब,  

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यािुसार 
औद्योधगक िेत्र कायम ठेवण्यात यावे अथवा 
ि.भू.क्र.१६६ड व १६६ग वरील प्रतताववत 
सुवविेच्या जागा आराखड्यावर दशवववण्यात 
याव्यात.

औद्योधगक िेत्रात वाणणज्य वापर अिुजे्ञय करतांिा 
ि.भू.क्र.१६६ड ही अदंाजे २१७.७० चौ.मी व १६६ग ही 
अदंाजे १८१.२० चौ.मी िेत्राच्या प्रतताववत केलेल्या 
सुवविेच्या जागा सुवविा भूखडं (RAM) म्हणूि 
आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.

41 MRC41
SMW 

109
Magathane 166A TO G - - WS54

As per SRDP1991, plots are located in I 

Zone. Vide approval u/no. 

CHE/9082/DPWS dtd. 30.1.1995 and 

CHE/1238/DPWS dtd. 25.8.2010, user 

Conversion to C zone was allowed with 

propose amenity spaces in CTS 166G 

adm. 181.20 sqm. and in CTS 166D adm. 

217.70 sqm. However, amenity spaces are 

not handed over to MCGM. Hence, the I 

zone as per SRDP shall be retain or 

proposed amenity spaces on CTS 166D & 

166G shall be shown on the plan. 

The amenities proposed in CTS 166D adm. 

217.70 sqm and CTS 166G adm. 181.20sqm 

while converting the user from industrial to 

commercial are shown as RAM.

DAM/RAM िधील दरुुस्ती इनडस्रीयल त ेव्यावसानयक/ ननवासी प्रकरणे
Corrections in DAM/RAM as per I to C/R permissions: Cases
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42 MRC42
SMW 

136
मागाठाणे 68F - - WS59

सदर भूखडं हा पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखड्यात िामनिदेशशत सुवविा भूखडं म्हणूि 
दशवववला गेलेला आहे.  पुिरवधचत मंजूर ववकास 
आराखड्यात सदर भूखडं औद्योधगक िेत्रात 
/पट्टयात दशवववलेला आहे. मंजूर 
अशभन्यासािुसार मंजुरी 
क्र.सीई/१२९/पीएस/२/एलओआर, ददिांक 
२१.१२.१९७१ अन्वये हा ५% सुवविा भूखडं आहे. 

परंत ुसुवविा महािगरपाशलकेच्या ताब्यात 
अद्याप ददली गेली िसल्यािे त्यावर 'सुवविा 
भूखडं' म्हणूि आरिण ठेवावे.

सुवविा भूखडं महािगरपाशलकेच्या ताब्यात ददलेला 
िसल्यािे त्यावर 'सुवविा-भूखडं'(RAM) म्हणूि 
आरिण दशवववण्यात आले आहे.

42 MRC42
SMW 

136
Magathane 68F - - WS59

The plot is shown as designated Amenity 

space(DAM) in RDDP. As per SRDP1991, 

plot is located in I Zone. As per approved 

layout u.no. CE/129/BS/II/LOR DTD. 

21.12.1971, it is 5% amenity. However, 

amenity is not handed over to MCGM. 

Hence, the same shall be reserve for 

Reservation of Amenity space (RAM).

As the amenity is not handed over to MCGM, 

the same is shown as RAM(Reserved Amenity 

Plot)
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43 MRC43 SMW103 चारकोप Sector-8 - - WS52

अशसतटंट वाततूशातत्रज्ञ  यांिी सािांककत 
केलेल्या म्हाडा अशभन्यास आरेखि 
क्र.CE/WBP/CHK-41/(92)94/R/RE, मंजुरी 
क्र.CE/70/LOR,दद. 21.10.1993 िुसार सदर 
अदंाजे ७५०चौ.मी. एवढया िेत्रफळाचा भूखडं 
सुवविा-जागेकररता धचन्हांककत करण्यात आला 
आहे. तथावप, पुिरवधचत  प्रारुप ववकास 
आराखड्यात दशवववण्यात आला िाही. सदर 
भूखडं जागेवर मोकळा आहे. सबब, १२.२० मी. 
रंुद ववकास नियोजि रतत्याच्या उत्तर ददशसे 
असलेला सदर भूखडं  सुवविा भूखडं म्हणूि 
आरक्षित करण्यात यावा.

मंजूर म्हाडा अशभन्यासात सुवविेकररता जागा 
म्हणूि आरक्षित असल्यािे व जागेवर मोकळा 
असल्यािे, सदर भूखडं सुवविा भूखडं (RAM) 

म्हणूि आरक्षित करण्यात आला आहे.

43 MRC43 SMW103 Charkop Sector-8 - - WS52

As per MHADA'S layout DRG. NO. 

CE/WBP/CHK-41/    /(92) 94/R/RE 

approved u/no. CE/70/LOR, DTD 

21.10.1993 attested by  Asstt. Architect, 

MHADA, Mumbai, the plot is earmarked for 

amenity having area admn. 750 sq.mt. 

However, the same is not shown in RDDP. 

The plot is vacant on site. Hence, plot shall 

be reserved as RAM on north of 12.20mt. 

DP road. 

Being earmarked as amenity in the approved 

MHADA layout and vacant, the plot is reserved 

for RAM (Amenity plot).

िंजूर आराखड्याप्रिाणे दरुूस्ती : प्रकरणे
Corrections as per approved layout: Cases
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44 MRC44 SMW104 चारकोप Sector-8 - - WS52/57

अशसतटंट वाततूशातत्रज्ञ  यांिी सािांककत 
केलेल्या म्हाडा अशभन्यास आरेखि 
क्र.CE/WBP/CHK-41/(92)94/R/RE, मंजुरी 
क्र.CE/70/LOR,दद. 21.10.1993 िुसार सदर 
अदंाजे ५६२२ चौ.मी. िेत्रफळाचा भूखडं प्राथशमक 
शाळेकररता धचन्हांककत करण्यात आला आहे. 

तथावप, पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात 
दशवववण्यात आलेला िाही. सदर भूखडं जागेवर 
मोकळा आहे. महापाशलका शाळेचे (RE 1.1) 

आरिण सदर भूखडंावर दशवववण्यात यावे.

मंजूर म्हाडा अशभन्यासात प्राथशमक शाळा म्हणूि 
आरक्षित असल्यािे व  जागेवर मोकळा असल्यािे, 
सदर भूखडं प्राथशमक शाळेकररता (RE 1.1) 

आरक्षित करण्यात आला आहे.

44 MRC44 SMW104 Charkop Sector-8 - - WS52/57

As per MHADA'S layout DRG. NO. 

CE/WBP/CHK-41/    /(92) 94/R/RE 

approved u/no. CE/70/LOR, DTD 

21.10.1993 attested by  Asstt. Architect, 

MHADA, Mumbai, the plot is earmarked for 

Primary School having area adm. 5622 

Sq.mt. However the same is not shown in 

plan. Reservation of Municipal 

school(RE1.1)shall be shown. The plot is 

vacant on site.

Being earmarked as Primary School in the 

approved MHADA layout and vacant, the plot 

is reserved for RE1.1 (Municipal school)
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45 MRC45 SMW105 चारकोप Sector-8 - - WS52/57

अशसतटंट वाततूशातत्रज्ञ  यांिी सािांककत 
केलेल्या म्हाडा अशभन्यास आरेखि 
क्र.CE/WBP/CHK-41/(92)94/R/RE, मंजुरी क्र. 

CE/70/LOR,दद. 21.10.1993 िुसार सदर 
अदंाजे १०९८२.७५ चौ.मी. िेत्रफळाचा भूखडं 
मिोरंजि मैदािकररता धचन्हांककत करण्याल 
आला आहे.  सदर भूखडं जागेवर अववकशसत 
असूि महापाशलकेच्या ताब्यात िाही. तथावप 
सदर भूखडंाचा ववकास करण्याबाबतच्या 
प्रततावाची कायववाही  ववभाग कायावलय ततरावर 
सुरु आहे.  सबब, सदर भूखडं मिोरंजि मैदाि 
(DOS 2.6)कररता िामनिदेशशत करण्यात यावा.

मंजूर म्हाडा अशभन्यासात मिोरंजि मैदाि म्हणूि 
आरक्षित असल्यािे व महापाशलकेकडूि सदर 
भूखडंाचा ववकास करण्याची कायववाही सुरु 
असल्यािे सदर भूखडं मिोरंजि मैदाि (DOS 

2.6)कररता िामनिदेशशत करण्यात आला आहे.

45 MRC45 SMW105 Charkop Sector-8 - - WS52/57

As per MHADA'S layout DRG. NO. 

CE/WBP/CHK-41/    /(92) 94/R/RE 

approved u/no. CE/70/LOR, DTD 

21.10.1993 attested by  Asstt. Architect, 

MHADA, Mumbai, the plot is earmarked for 

Recreation Ground having area admn. 

10982.75 sq.mt. The plot is not developed 

& not in possession of MCGM. However, 

proposal for development of said RG from 

ward is under progress. Hence, the plot 

shall be designated for Recreation 

Ground(DOS2.6).

Being earmarked as recreation ground in the 

approved MHADA layout and  being 

processed by MCGM for development as 

Recreation Ground, the plot is designated as 

DOS2.6 (Recreation Ground)
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46 MRC46 SMW107 कांददवली
Sector-6

At the East side 

end of RSC52

- - WS53

वाततूशातत्रज्ञ व नियोजक, म्हाडा यांिी 
सािांककत केलेल्या मंजूर म्हाडा अशभन्यास 
क्र.CE/42/LOR, dtd. 27.04.2007 िुसार 
अदंाजे 235.80 चौ.मी. एवढया िेत्रफळाचा 
भूखडं मोकळ्या जागेकररता धचन्हांककत करण्यात 
आला आहे. भूखडं महापाशलकेच्या ताब्यात िसूि 
जागेवर अववकशसत असूि, अशंतः भारग्रतत 
आहे. उद्याि / बगीचा (DOS 1.5) या 
िामनिदेशिाचा ववततार उत्तरेकडील भूखडंात 
करण्यात यावा.

१) म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यासात दशवववल्याप्रमाणे 
मोकळ्या जागा(दोि) म्हणूि धचन्हांककत केलेल्या  
भूखडंांिा ववभागणारा रतता दाखववण्यात आला आहे.

२) सदर रतत्याच्या उत्तरेकडील मोकळी जागा 
म्हणूि दशवववलेला भूखडं उद्याि / बगीचा (ROS 

1.5) कररता आरक्षित करण्यात आला आहे.

46 MRC46 SMW107 Kandivali

Sector-6

At the East side 

end of RSC52

- - WS53

As per MHADA'S approved layout u/no. 

CE/42/LOR DTD. 27.4.2007 & attested by 

Architect & Planner, MHADA, Mumbai, the 

plot is earmaked for Open Space having 

area admn. 235.80 sq.mt. The plot is not 

developed on site, partly encroached & not 

in possession of MCGM. DOS1.5 shall be 

extended on northside of plot designated in 

DP. 

1. The road dividing the two open spaces as 

earmarked in MHADA's approved layout is 

shown. 

2. The plot earmarked as open space on north 

side of the said road is shown as ROS1.5 

(Garden)
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47 MRC47 SMW114 चारकोप Sector-8 - - WS57

अशसतटंट वाततूशातत्रज्ञ  यांिी सािांककत 
केलेल्या म्हाडा अशभन्यास आरेखि 
क्र.CE/WBP/CHK-41/(92)94/R/RE, मंजुरी 
क्र.CE/70/LOR,dtd. 21.10.1993 िुसार 
तमशािभूमी व शाळेच्या पूवेकडील बाजूस 
असलेला भूखडं मिोरंजि मैदािाकररता 
धचन्हांककतकरण्यात आलेला आहे.  सदर भूखडं 
महापाशलकेच्या ताब्यात िसूि जागेवर मोकळा 
असूि, अववकशसत आहे.  तथावप, सदर भूखडं 
दशवववण्यात आला िसूि उद्याि (ROS 1.5) 

कररता आरक्षित करण्यात यावा.

मंजूर म्हाडा अशभन्यासात मिोरंजि मैदाि म्हणूि  
धचन्हांककत असल्यािे व जागेवर मोकळा असल्यािे 
सदर भूखडं उद्याि /बगीचा (ROS 1.5) कररता 
आरक्षित करण्यात आला आहे.

47 MRC47 SMW114 Charkop Sector-8 - - WS57

As per MHADA'S layout DRG. NO. 

CE/WBP/CHK-41/    /(92) 94/R/RE 

approved u/no. CE/70/LOR, dtd. 

21.10.1993 attested by Asstt. Architect, 

MHADA, Mumbai, the plot on east side of 

cemetary & School is earmarked for 

RECREATION GROUND. The plot is 

vacant, not developed & not in possession 

of MCGM. However, the same is not shown 

& shall be reserved for Garden(ROS1.5) in 

RDDP.

Being earmarked as Recreation Ground in the 

approved MHADA layout and vacant, the plot 

is reserved for ROS1.5 (Garden)
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48 MRC48 SMW115 चारकोप Sector-8 - - WS57

अशसतटंट वाततूशातत्रज्ञ  यांिी सािांककत 
केलेल्या म्हाडा अशभन्यास आरेखि 
क्र.CE/WBP/CHK-41/(92)94/R/RE, मंजुरी 
क्र.CE/70/LOR,dtd. 21.10.1993 िुसार 
तमशािभूमीच्या पस्चचमेकडील बाजूस असलेला 
अदंाजे २१७९.४७ चौ.मी. िेत्रफळाचा भूखडं 
मिोरंजि मैदािाकररता धचन्हांककत आहे. सदर 
भूखडं महापाशलकेच्या ताब्यात िसूि जागेवर 
मोकळा असूि, अववकशसत आहे.  तथावप, सदर 
भूखडं दशवववण्यात आला िसूि उद्याि (ROS 

1.5) कररता आरक्षित करण्यात यावा.

मंजूर म्हाडा अशभन्यासात मिोरंजि मैदाि म्हणूि 
धचन्हांककत असल्यािे व जागेवर मोकळा असल्यािे 
सदर भूखडं उद्याि /बगीचा (ROS 1.5) कररता 
आरक्षित करण्यात आला आहे.

48 MRC48 SMW115 Charkop Sector-8 - - WS57

As per MHADA'S layout DRG. NO. 

CE/WBP/CHK-41/    /(92) 94/R/RE 

approved u/no. CE/70/LOR, DTD 

21.10.1993 attested by  Asstt. Architect, 

MHADA, Mumbai, the plot on west side of 

cemetary is earmarked for Recreation 

Ground having area 2179.47 sq.mt.. The 

plot is vacant, not developed & not in 

possession of MCGM. However, the same 

is not shown & shall be reserved for 

Garden(ROS1.5) in RDDP.

Being earmarked as Recreation Ground in the 

approved MHADA layout and vacant, the plot 

is reserved for ROS1.5 (Garden)
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49 MRC49
SMW119

002076
चारकोप Sector-5, Plot 

No. 296H
- - WS57

अशसतटंट वाततूशात्रज्ञ, म्हाडा यांिी सांिाककत 
केलेल्या मंजूर म्हाडा अशभन्यास 
क्र.CE/42/LOR, dt. 06.01.2009 िुसार अदंाजे 
५५५९.६० चौ.मी. िेत्रफळाच्या कक्रडागंणाकररता 
धचन्हांककत भूखडंाच्या उत्तरेस ९.००मी. रंुद 
RSC  01 रतता आहे.  सदर ९.००मी. रंुदीचा 
रतता चकुीिे िैसधगवक िेत्रामध्ये समाववष्ट्ट 
करण्यात आल्याच ेआराखड्यात दशवववण्यात 
आला आहे.  सदर ९.०० मी. रंुद रतता पुिरवधचत 
प्रारुप ववकास आराखड्यात दशवववण्यात यावा.

म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यासािुसार ९.०० मी. रंुद 
रतता दशवववण्यात आला आहे.

49 MRC49
SMW119

002076
Charkop

Sector-5, Plot 

No. 296H
- - WS57

As pert MHADA'S approved layout u/no. 

CE/42/LOR DTD. 06.01.2009 & 

ATTESTED BY SR. ARCHITECT & 

PLANNER, MUMBAI HOUSING & AREA, 

DEVELOPMENT BOARD MUMBAI, the 

9.0M wide road RSC-61 is on north of plot 

earmarked for PLAY GROUND  having 

area admn. 5559.60 SQM. The 9.00 mt. 

road is wrongly included in NA zone on DP 

sheet & the same shall be shown in RDDP.

The 9.0m wide existing road is shown as per 

approved MHADA layout .
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50 MRC50 SMW120 चारकोप 1C/1/625, 

Sector-5
- - WS57

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडयात भूखडं 
सुवविा भूखडं ( DAM) म्हणूि िामनिदेशशत 
दशवववण्यात आला आहे. अशसतटंट वाततूशात्रज्ञ, 

म्हाडा यांिी सांिाककत केलेल्या मंजूर म्हाडा  
अशभन्यास क्र.CE/42/LOR, dt. 06.01.2009 

िुसार, सदर भूखडंाचा पूवेकडील भाग 'मोकळी 
जागा म्हणूि धचन्हांककत दशवववण्यात आला 
आहे.  सदर आरक्षित भाग महापाशलकेच्या 
ताब्यात आहे.  भूखडंाचा उववररत भाग चाळीिे 
व्यापलेला आहे.  सबब, सदर भूखडंाचा पूवेकडील 
भाग कक्रडांगण (DOS 1.4)  कररता िामनिदेशशत 
करण्यात यावा व पस्चचम बाजूकडील उववररत 
भागावरचे िामनिदेशि वगळण्यात यावे.

सुवविा भूखडं  ( DAM) हे िामनिदेशि वगळण्यात 
आले आहे.  म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यासात मोकळी 
जागा म्हणूि धचन्हांककत भाग कक्रडांगण (DOS 1.4) 

म्हणूि िामनिदेशशत करण्यात आला आहे.

50 MRC50 SMW120 Charkop
1C/1/625, 

Sector-5
- - WS57

The plot is designated as Amenity 

plot(DAM) on DP sheet. As per MHADA'S 

approved layout u/no. CE/42/LOR dtd. 

06.01.2009 & attested by Sr. Architect & 

Planner, MHADA, Mumbai, the plot is 

earmarked for Open Space only on east 

side of plot. The said earmarked portion of 

plot is in possession of MCGM. Remaining 

portion of plot is occupied by chawls.  

Hence, DOS1.4  (Play Ground) to be 

shown on east side of plot & remaining 

portion of designation on west side of plot 

shall be deleted.

The DAM is deleted and DOS1.4 (Play 

Ground) is shown on the portion earmarked for 

open space in approved MHADA layout.
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51 MRC51 SMW122 कांददवली
OS-5 

(ADJACENT 

TO BRIDGE)

- - WS58

मंजूर म्हाडा अशभन्यासात भूखडं OS -5 म्हणूि 
दशवववण्यात आला असूि मोकळी जागा म्हणूि 
धचन्हांककत दाखववण्यात आला आहे.   सदर 
भूखडं महापाशलकेच्या ताब्यात िसूि जागेवर 
अववकशसत आहे.  तथावप, सदर भूखडं 
आराखड्यात दाखववण्यात आलेला िाही.  सदर 
भूखडं उद्याि /बगीचा (DOS 1.5) कररता 
िामनिदेशशत दशवववण्यात यावा.

म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यासात OS -5 म्हणूि 
धचन्हांककत  दशवववण्यात आलेला भूखडं उद्याि 
/बगीचा (ROS 1.5) म्हणूि आरक्षित दशवववण्यात 
आला आहे.

51 MRC51 SMW122 Kandivali

OS-5 

(ADJACENT 

TO BRIDGE)

- - WS58

Plot is earmarked for  Open Space & 

shown as  OS-5 as per approved MHADA 

lauout. Plot is not developed & not in 

possession of MCGM. However, the same 

is not shown in RDDP. The plot shall be 

designated for DOS1.5 (Garden/Park).

As the earmarked plot OS-5 shown in MHADA 

layout is not developed, the same is reserved 

as ROS1.5  (Garden/Park).

52 MRC52 SMW124 कांददवली 1C/1/29 - - WS58

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडयात भूखडं 
महापाशलका शाळा (DE 1.1) म्हणूि 
िामनिदेशशत करण्यात आला आहे.  म्हाडाच्या 
अशभन्यासात सदर भूखडं शाळेचे कक्रडांगण 
म्हणूि दशवववण्यात आला असूि कक्रडांगण 
म्हणूि महापाशलकेच्या ताब्यात आहे.  सबब, 

सदर भूखडं कक्रडांगण (DOS 1.4) म्हणूि 
िामनिदेशशत दशवववण्यात यावा.

म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यासात दशवववल्यािुसार व 
सदर भूखडं कक्रडांगण म्हणूि महापाशलकेच्या 
ताब्यात असल्यािे भूखडं कक्रडांगण (DOS 1.4) 

म्हणूि िामनिदेशशत दशवववण्यात आला आहे.

52 MRC52 SMW124 Kandivali 1C/1/29 - - WS58

The plot is designated as Municipal 

School(DE1.1) in RDDP. It is a school 

attached PG as per MHADA layout and is 

in possession of MCGM as PG. Hence, the 

same shall be designated as Play 

Ground(DOS1.4).  

As the plot is handed over to MCGM as Play 

Ground as per approved MHADA layout, same 

is shown as DOS1.4  (Play Ground).
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53 MRC53 SMW125 कांददवली 1C/1/801 - - WS58

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडयात भूखडं 
प्राथशमक आणण माध्यशमक शाळा (DE 1.2) 

म्हणूि िामनिदेशशत करण्यात आला आहे.  

म्हाडाच्या अशभन्यासात सदर भूखडं शाळेचे 
कक्रडांगण म्हणूि दशवववण्यात आला असूि 
कक्रडांगण म्हणूि महापाशलकेच्या ताब्यात आहे.  

सबब, सदर भूखडं कक्रडांगण (DOS 1.4) म्हणूि 
िामनिदेशशत दशवववण्यात यावा.

म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यासात दशवववल्यािुसार व 
सदर भूखडं कक्रडांगण म्हणूि महापाशलकेच्या 
ताब्यात असल्यािे भूखडं कक्रडांगण (DOS 1.4) 

म्हणूि िामनिदेशशत दशवववण्यात आला आहे.

53 MRC53 SMW125 Kandivali 1C/1/801 - - WS58

The plot is designated as Primary & 

Secondary School(DE1.2) in RDDP. It is a 

school attached PG as per MHADA layout 

and is in possession of MCGM as PG. 

Hence, the same shall be designated as 

Play Ground(DOS1.4)  

As the plot is handed over to MCGM as Play 

Ground as per approved MHADA layout, same 

is shown as DOS1.4  (Play Ground).

54 MRC54 SMW138

बोरीवली 
(Gorai-Ii 

Layout)

Not shown - - WS62

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात भूखडं 
'खलेु ववक्री िेत्र असणारी महािगरपाशलका मंडई 
(RSA 1.1) कररता आरक्षित दशवववण्यात आला 
आहे.  तथावप, म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यास 
क्र.CHE/49/BSGOVT/LOR   ददिांक 
२९.०६.१९९८ मध्ये सदर भूखडंाचा दशवववलेल्या 
आकाराशी पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडयात 
दशवववलेल्या भूखडंाचा आकार जुळत िाही. सबब, 

सदर आरिणाच्या आकारात दरुुतती करण्यात 
यावी.

म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यासात सुवविेची जागा 
मंडईकररता प्रतताववत करण्यात आली आहे.  सदर 
सुवविेच्या जागेचा उत्तरेकडील भाग मदहला व बाल 
संगोपि कें द्र (RSA 6.1) म्हणूि कायम ठेवण्यात 
आला आहे.  पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात 
प्रतताववत केल्यािुसार सुवविेच्या जागेचा 
दक्षिणेकडील भाग खलेु ववक्री िेत्र असणारी 
महािगरपाशलका मंडई (RSA 1.1) कररता मंजूर 
म्हाडा अशभन्यासात दशवववलेल्यािुसार दक्षिण 
ददशचे्या सीमेपयतं ववततार करुि दशवववण्यात आला 
आहे.

54 MRC54 SMW138

Borivali 

(Gorai-Ii 

Layout)

Not shown - - WS62

The plot is reserved for Municipal market 

with vending zone(RSA1.1) in RDDP. 

However, the shape of RSA1.1 in RDDP at 

south side is not tallying with the MHADA'S 

layout approved u/no. 

CHE/49/BSGOVT/LOR dtd. 29.6.1998. 

Hence, the shape of the reservation shall 

be corrected.

In the approved MHADA layout, the amenity is 

proposed as market. The north portion of the 

said amenity is retained as RSA6.1 (care 

centre) as proposed in RDDP. The south 

portion of the amenity is retained as RSA1.1 

(Municipal Market with vending zone) as 

proposed in RDDP by extending the area on 

south side upto the boundary as shown in the 

approved MHADA layout. 
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55 MRC55 SMW140

बोरीवली 
(Gorai-I 

Layout)

2 - - WS63

पुिवसवि व पुिवप्रतथापि (RR 2.1) च्या उत्तर 
ददशलेा पूवव-पस्चचम जाणारा RSC – 2 हा 
अस्तत्वातील रतता मध्येच खडंडत झाला आहे.   

म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यास क्र.CHE/49/LOR, 

ददिांक ३.९.२००३िुसार सदर रतता म्हाडा 
अशभन्यासाच्या पूवव बाजूच्या सीमेपयतं  ववतताररत 
करण्याल आला आहे. सबब, सदर रतता उच्च भरती 
रेर्ेपयतं ववतताररत करण्यात यावा.

म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यासात दशवववल्याप्रमाणे रतता 
दशवववण्यात आला आहे.

55 MRC55 SMW140

Borivali 

(Gorai-I 

Layout)

2 - - WS63

Existing road(RSC 2) (East-west running at 

north of  RR1.1)is terminated midway. As per 

MHADA'S layout approved u/no. CHE/49/LOR 

DTD 3.9.2003, The said road is extended upto 

MHADA'S layout boundary at east side. 

Hence, the same shall be extended upto HTL.

The road is shown as per approved MHADA 

layout.

56 MRC56

SMW141

000572

000573

बोरीवली 
(Gorai-I 

Layout)

2Pt, 12 - - WS63

RSC – 3 रतत्याच्या पस्चचम बाजूस रुग्णालयाच े
(RH 1.2) आरिण दशवववण्यात आले आहे.  

म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यास क्र. CHE/49/LOR, 

ददिांक    ३.९.२००३ मध्ये रुग्णालयाच ेआरिण 
RSC  3 रतत्याच्या पूवव बाजूस दशवववण्यात आले 
आहे.

म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यासात RSC  3 रतत्याच्या पूवव 
बाजूस पोतट  ऑफीस, ववद्युत उपकें द्र व रुग्णालय ही 
आरिणे प्रतताववत करण्यात आली आहेत.  तथावप, 

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात रुग्णालयाच े
आरिण RSC  3 रतत्याच्या पस्चचम बाजूस 
दशवववण्यात आले आहे.  सबब, रुग्णालयाच ेआरिण 
RSC  3 रतत्याच्या पूवव बाजूस पोतट ऑफीस व 
ववद्युत उपकें द्र या आरिणाच ेिेत्रफळ समाववष्ट्ट करुि 
तथलांतररत करण्यात आले आहे.

56 MRC56

SMW141

000572

000573

Borivali 

(Gorai-I 

Layout)

2Pt, 12 - - WS63

Reservation of Hospital(RH1.2) is  shown at 

west side of existing road RSC 3. As per 

MHADA'S layout approved u/no. CHE/49/LOR 

DTD 3.9.2003, the Hospital reservation is on 

the east side of RSC 3.  

In the approved MHADA layout, the reservations 

of post office, electric substation and hospital are 

proposed on the east side of road earmarked as 

RSC 3. However, in RDDP, the reservation of 

hospital is shown on the west side of the said 

road. Hence, the reservation of RH1.2 (hospital) is 

shifted on east side of road RSC 3 by including 

the area proposed for post office and electric 

substation.

_ _ 38



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

57 MRC57

000219

000358

000548

000776

ददहसर 2059 - - WS64

१) मंजूर ववकास आराखडा १९६५ मध्ये 
दशवववलेला रतता पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखड्यात दशववूि त्याप्रमाणे जागेवर 
सीमांकि करण्यात यावे.           
२) मौजे ददहसर िगर भूमापि क्र.२०४९ ऐवजी 
ि.भू.क्र.२०५९ िमूद करण्यात यावा.

१) ि.भू.क्र. २१२४ करीता क्र. 

सीएचई/8104/डडपीडब्ल्यूएस, दद. ११.४.१९९६ व 
ि.भू.क्र. २१२५ करीता क्र. सीएचई/३७/डडपीडब्ल्यूएस, 

दद. १६.९.१९९८ अन्वये ददलेल्या सीमांकिािुसार 
ववकास नियोजि रतत्याचे संरेखि दरुुतत करुि 
दशवववण्यात आले आहे. 

२) ि.भू.क्र.२०५९ ऐवजी ि.भू.क्र.२०४९ अशी दरुुतती 
करण्यात आली आहे.

57 MRC57

000219

000358

000548

000776

Dahisar 2059 - - WS64

1) As per Master Plan year 1965 road 

marking shall be marked on RDDP 2034 

and also shall be demarcated on site

2)  City Surevey No. shall be 2059 instead 

of 2049.

1) D.P. road alignment is corrected in D.P. 

sheet as per the approved demarcation given 

for CTS 2124 u/no. CHE/8104/DPWS dtd. 

11.4.1996 and for CTS 2125 u/no. 

CHE/37/DPWS dtd. 16.9.1998.

2) CTS No. is corrected as CTS No.2059 

instead of CTS No.2049.

58 MRC58
000810

000549
कांददवली 2B (pt) - - WS53

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात 
दशवववण्यात आलेले रतत्याचे रेखांकि मंजूर 
अशभन्यास     ०७.०२.१९८६ व ०१.०४.१९९२ 
िुसार दरुुतत करण्यात यावे.

१३.४० मी.रंुद रतत्याचे संरेखि दोि रतत्याच्या 
जंक्शिवर ककंधचत दक्षिण बाजुस िाल्यावरूि 
सरकवण्यात आले आहे.

58 MRC58
000810

000549
Kandivali 2B (pt) - - WS53

Objection against the road alignment in DP 

2034 and requested to rectify road 

alignment as per approved layout plan of 

07/02/1986 and 01/04/1992.

The road alignment of 13.40 mt. wide D.P. 

road is slightly shifted southwards at the 

junction of 2 roads by aligning the south edge 

over the nalla.

रस््याचे संरेरखन दरुूस्ती / काढून टाकण्याची / रंुदी बदलण्याची प्रकरणे
Road realignment/ deletion/ width change: Cases
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59 MRC59 001311 ददहसर 2057, 2057/1 to 

31
- - WS64

झोपडपट्टी पुिववसि प्राधिकरणामाफव त ववकास 
करण्यात येत असलेल्या भूखडंाच्या 
मध्यभागातूि जाणा-या १८.३० म। रंुद ववकास 
नियोजि रतत्यास हरकत. सबब, सदर भूखडंावर 
धचन्हाककंत करण्यात आलेल्या १८.३० मी. रंुद 
ववकास नियोजि रतत्याचे पुिसरेंखि करण्यात 
यावे दह वविंती

ि.भू.क्र. २१२४ करीता क्र. 

सीएचई/8104/डडपीडब्ल्यूएस, दद. ११.४.१९९६ व 
ि.भू.क्र. २१२५ करीता क्र. सीएचई/३७/डडपीडब्ल्यूएस, 

दद. १६.९.१९९८ अन्वये ददलेल्या सीमांकिािुसार 
ववकास नियोजि रतत्याचे संरेखि दरुुतत करुि 
दशवववण्यात आले आहे. सदर दरुुततीमुळे रतत्याच्या 
संरेखिात ककंधचत फेरबदल झाला आहे.

59 MRC59 001311 Dahisar
2057, 2057/1 to 

31
- - WS64

objection for 18.30m wide DP road passing 

through the centre of the property which is 

already  under development by SRA. 

Hence requesting to realign the reservation 

of 18.30m wide DP road earmarked on the 

said property 

D.P. road alignment is corrected in D.P. sheet 

as per the approved demarcation given for the 

adjoining plots bearing CTS 2124 u/no. 

CHE/8104/DPWS dtd. 11.4.1996 and CTS 

2125 u/no. CHE/37/DPWS dtd. 16.9.1998. 

Thus, the alignment is slightly modified.

60 MRC60

001431

000473

O.L. 193

मागाठाणे 215 (pt) - - WS59

मौजे मागाठाणे, ि.भू.क्र.२१५(भाग( या 
भूखडंामििू  प्रतताववत ९.१५ रंुदीच्या  ववकास 
रतत्यावर हरकत.

२ वविंत्यांपैकी, १ वविंती ववचारात घेण्यात आली.
प्रगतीपथावरील झोपडपट्टी पुिववसि योजिेच्या 
अिुर्ंगाि ेप्रतताववत ९.१५ मी.रंुदीचा ववकास 
नियोजि रतता वगळण्यात आला आहे व १२.२० 
मी. रंुद ववकास नियोजि रतत्याची रंुदी ९.१५ 
मी.रंुदीत रुपांतरीत करण्यात आली आहे.

60 MRC60

001431

000473

O.L. 193

Magathane 215 (pt) - - WS59
Objection regarding the 9.15 meter DP 

road proposed through CTS 215(pt)

Out of 2 requests, 1 is considered.

9.15m DP road is deleted in view of ongoing 

SRA scheme and 12.20m DP road is 

converted to 9.15m.
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61 MRC61
001479

O.L. 412
मागाठाणे

81, 82, 83, 

83(pt), 78(pt), 

86, 87

- - WS59

ि.भू.क्र. ८६ व ८७ मििू जाणारा प्रतताववत 
१२.२० मी. रंुदीचा ववकास नियोजि रतता 
वगळण्यात यावा.( जागेवर जशमनितील 
पातळीतील फरक हा २५ पेिा जातत असल्यािे 
प्रतताववत रतता होणे शक्य होणार िाही.)

२ वविंत्यांपैकी, १ वविंती ववचारात घेण्यात आली.
जशमनिच्या पातळीतील फरकामुळे प्रतताववत रतता 
होणे शक्य होणार िसल्यामुळे प्रतताववत १२.२० मी. 
रंुदीचा रतता वगळण्यात आला असूि रतत्याखालील 
िेत्र हे उद्याि/बगीचा(ROS1.5) या आरिणाच्या 
िेत्रात समाववष्ट्ट करण्यात आले आहे.

61 MRC61
001479

O.L. 412
Magathane

81, 82, 83, 

83(pt), 78(pt), 

86, 87

- - WS59

Delete the proposed 12.20m wide DP road 

passing through CTS 86 and 87  ( as per 

site condition level difference is more than 

25 width due to which the propose road 

may not be possible) 

Out of 2 requests, 1 is considered.

12.20m DP road is deleted as it is not feasible 

due to elevational difference and area of DP 

road is merged in the area in ROS1.5.

62 MRC62
001648

O.L. 678
ददहसर 2125 - - WS64

मौजे ददहसर, ि.भू.क्र.२१२५ अ या भूखडंावरील 
१८.३० मी.अस्ततत्वात असलेल्या रतत्याचे 
संरेखि चकुीचे दशवववण्यात आले आहे.

ि.भू.क्र. २१२४ करीता क्र. 

सीएचई/8104/डडपीडब्ल्यूएस, दद. ११.४.१९९६ व 
ि.भू.क्र. २१२५ करीता क्र. सीएचई/३७/डडपीडब्ल्यूएस, 

दद. १६.९.१९९८ अन्वये ददलेल्या सीमांकिािुसार 
ववकास नियोजि रतत्याचे संरेखि दरुुतत करुि 
दशवववण्यात आले आहे.

62 MRC62
001648

O.L. 678
Dahisar 2125 - - WS64

Suggestion/Objection with respect to 

wrongly shown alignment of existing 18.30 

m. wide road plot bearing CTS no. 2125A.

D.P. road alignment is corrected in D.P. sheet 

as per the approved demarcation given for 

CTS 2124 u/no. CHE/8104/DPWS dtd. 

11.4.1996 and for CTS 2125 u/no. 

CHE/37/DPWS dtd. 16.9.1998.
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63 MRC63 001694 ददहसर 2054 - - WS64
मंजूर ववकास आराखडा १९६५ मध्ये 
दशवववल्याप्रमाणे रतत्याचे संरेखि करावे.

२ वविंत्यांपैकी, १ वविंती ववचारात घेण्यात आली.
ि.भू.क्र. २१२४ करीता क्र. 

सीएचई/8104/डडपीडब्ल्यूएस, दद. ११.४.१९९६ व 
ि.भू.क्र. २१२५ करीता क्र. सीएचई/३७/डडपीडब्ल्यूएस, 

दद. १६.९.१९९८ अन्वये ददलेल्या सीमांकिािुसार 
ववकास नियोजि रतत्याचे संरेखि दरुुतत करुि 
दशवववण्यात आले आहे. सदर दरुुततीमुळे रतत्याच्या 
संरेखिात ककंधचत फेरबदल झाला आहे.

63 MRC63 001694 Dahisar 2054 - - WS64 to align DP road as per plan of 1965

Out of 2 requests, 1 is considered.

D.P. road alignment is corrected in D.P. sheet 

as per the approved demarcation given for 

CTS 2124 u/no. CHE/8104/DPWS dtd. 

11.4.1996 and for CTS 2125 u/no. 

CHE/37/DPWS dtd. 16.9.1998. Thus the 

alignment is slightly modified.

64 MRC64 001879 कांददवली 31/2/4 & 31/2/5 - - WS53

मौजे  कांददवली येथील ि.भू.क्र.३२ लगत 
अस्ततत्वात असलेला रतता जागेवरील 
स्तथतीप्रमाणे दाखववण्यात आलेला िसल्यामुळे 
जागेवरील सद्यस्तथती प्रमाणे दशवववण्यात यावा.

जागेवर अस्ततत्वात असल्याप्रमाणे रतत्याच्या 
संरेखिात दरुुतती करण्यात आली आहे.

64 MRC64 001879 Kandivali 31/2/4 & 31/2/5 - - WS53

The position of existing road attached to 

CTS no. 32 has not been marked correctly 

on plan in relation to the existing site 

condition. Requested to correct the position 

as per the site

The road alignment is corrected as per 

existing on site.
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65 MRC65 002119 बोरीवली 54 & 55 - - WS58/63

मे. रेलिगर कॉ.हौ.सोसायटीकडूि प्राप्त झालेली 
हरकत
१) ि.भू.क्र. ५५(क) ऐवजी ५१(अ) असा 
दशवववण्यात यावा.
२) प्रतताववत रतता ि.भू.क्र.५५(अ) मध्ये 
दशवववण्यात आलेला आहे.

१) ि.भू.क्र.५५क ऐवजी ५५अ असा दशववूि दरुुतती 
करण्यात आली आहे.

२) क्रीडांगण (DOS1.4) व कल्याण कें द्र (भाग) 

(RSA2.5)(pt) याकररता तवतंत्र पोहोच मागव 
उपलब्ि असल्यािे प्रतताववत रतता म्हणूि 
दशवववण्यात आलेला खाजगी अशभन्यासातील 
अतंगवत रतता वगळण्यात आला आहे.

65 MRC65 002119 Borivali 54 & 55 - - WS58/63

objection received from M/s Rail-Nagar Co-

op housing society Ltd.

1) CTS to correction instead of 55 ( c), shall 

be written as 55 (A)

2) proposed road shown in CTS 55(A)

1) CTS number is corrected as CTS No.55(A) 

instead of CTS No.55C.

2) The internal private layout road shown as 

proposed road is deleted, as there is separate 

access for DOS1.4 & DSA2.5(PT).

66 MRC66

002289

002291

002405

शशपंवली
22 A & 22B & 

150, 152, 154, 

155, 159, 160, 

162

बोरीव
ली - ३

559, 

565- 

569-570

WS58

सोबतच्या िकाशामध्ये पररशशष्ट्ट 'फ' मध्ये 
दशवववल्याप्रमाणे जोडणारा प्रतताववत रतता 
वगळण्यात यावा.

२ वविंत्यांपैकी, १ वविंती ववचारात घेण्यात आली.
अशभन्यासातील अतंगवत रतत्यावरील प्रतताववत 
केलेला रतता वगळण्यात आला आहे.

66 MRC66

002289

002291

002405

Shimpoli

22 A & 22B & 

150, 152, 154, 

155, 159, 160, 

162

Boriva

li - III

559, 

565- 

569-570

WS58

Delete the proposed connecting DP road 

(as shown in the attached plan i.e 

'Annexure - 'F') 


Out of 2 requests, 1 is considered.

The road over internal layout road to be 

deleted

67 MRC67 003131 ददहसर 2292/A/1, 

2157/A, 2158/A
- - WS64

१) अशभन्यासातील अतंगवत रतता हा अस्ततत्वात 
असलेला रतता दशवववण्यात आलेला आहे.            

२) अशभन्यासातील खेळाचे मैदाि हे उद्याि / 

बधगचा असे दशवववण्यात आलेले आहे.

अशभन्यासातील अतंगवत रतता व अशभन्यास 
मिोरंजि मैदाि वगळण्यात आले आहे.

67 MRC67 003131 Dahisar
2292/A/1, 

2157/A, 2158/A
- - WS64

1) The internal layout road is shown as 

exisiting road

2) Layout RG which shown as ROS 1.5

Internal layout roads and layout RG are deleted
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68 MRC68

003657

003016

003020

बोरीवली 879 - - WS58

१) दळणवळण, वाहतूक व िाल्याच्या गाळ 
उपसा सुसाध्य करण्याच्यादृस्ष्ट्टि ेपुिरवधचत 
मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ मध्ये अस्ततत्वात 
असलेल्या िाल्यालगत दशवववलेल्या 
संरेखिाप्रमाणे प्रतताववत १३.४० मी. रंुद 
रतत्याचे संरेखि पुितथाववपत करावे.
२) िगर भूमापि ववभागाच्या महसूली 
अशभलेखािुसार चारही भूखडंाच्या ि.भू.क्रमांकाची 
चाचपणी करुि योग्य  त े दशवववण्यात यावेत.

३) म्हाडाच्या अशभन्यासात दशवववण्यात आलेला 
ि.भू.क्र.८७९ महसूली खात्याच्या अशभलेखािुसार 
दशववूि दरुुतत करण्यात यावा.

१) रतत्याचे संरेखि गाव सीमेलगत ककंधचत 
सरकवण्यात आले आहे.

२) व ३) म्हाडा अशभन्यासात चकुीिे दशवववण्यात 
आलेले िगर भूमापि क्रमांक वगळण्यात आले 
आहेत.

68 MRC68

003657

003016

003020

Borivali 879 - - WS58

1) To restore 13.4 meter wide DP road 

adjacent to existing Nalla as per SRDP 

1991 for better 

Communication,Transportation and 

Dragging of the said Nalla.

2) To verify the CTS Number of individual 4 

nos. of plots shown absolutely wrong on DP 

as per revenue record of CT Survey Office.

3) To correct CTS 879 of borivali village by 

showing it on the mentioned site instread of 

Mhada's Layout which is wrong as per 

revenue record.

1) The road alignment is slightly shifted along 

the village boundary.

2) & 3) wrongly shown CTS numbers in Mhada 

layout are deleted
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69 MRC69
004484

002883
- -

बोरीव
ली - २

7B, 8, 

11, 12, 

12A, 

13, 

13A, 

14, 

14A-B

WS63/64

भववष्ट्यातील ववकासाकररता अस्ततत्वात असलेला 
१८.३० मी. रंुदीचा महात्मा गांिी रतता २७.४५ 
मी. रंुद करण्यात यावा.

अजवदाराची वविंती ही पस्चचम द्रतुगती महामागव व 
एस.व्ही. रोड यांिा जोडणाऱया म.गांिी रोड व 
हेमराज शाळेच्या उत्तरेकडील समांतर जाणाऱया 
रतत्याबाबत आहे. जी ग्राह्य िरण्यात आली आहे. 

ववकास नियोजि रतत्याची रंुदी १८.३० मी. वरुि 
२७.४५ मी. अशी करण्यात आली आहे आणण 
अस्ततत्वातील रतत्याला २७.४५ मी. रंुदीकरण 
दशवववण्यात आले आहे.

69 MRC69
004484

002883
- -

Boriva

li - II

7B, 8, 

11, 12, 

12A, 

13, 

13A, 

14, 

14A-B

WS63/64

To enlarge the existing Mahatma Gandhi 

Road from 18.3 mt wide to 27.43 mt wide 

road for future development.

Applicant's request is regarding the parallel 

road on north of Mahatma Gandhi road and 

Hemraj School, forming major link between 

W.E. Highway and S.V.road which is 

accepted. The width of DP road is changed 

from 18.30m to 27.45m and the existing road 

is widened to 27.45m. 


70 MRC70
Not 

traceble
एक्सर 2419 - - WS63 अशभन्यासातील अतंगवत रतत ेवगळण्यात यावे. अशभन्यासातील अतंगवत रतत ेवगळण्यात आले 

आहेत.

70 MRC70
Not 

traceble
Eksar 2419 - - WS63 to delete internal layout roads Internal layout roads are deleted

71 MRC71
SMW 

121
कांददवली गोराई व चारकोप 

दरम्यािचा पुल - - WS58

रतता व उड्डाणपूलाच ेसंरेखि एकमेकांवर 
पसरलेले आहे.  पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखडयात रतत्याचे दाखववलेले संरेखि हे 
वाततववकररत्या उड्डाणपूलाच ेसंरेखि आहे.  

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात 
उड्डाणपूलाचे दाखववलेले संरेखि वगळण्यात 
येऊि रतत्याचे संरेखि उड्डाणपूल म्हणूि 
दशवववण्यात यावे.

अस्ततत्वातील पूल आिीच दशवववण्यात आलेला 
असल्यािे, सुिाररत प्रारुप ववकास आराखड्यात 
चकुीिे धचन्हांककत झालेल्या उड्डाणपूलाचे 
दशवववण्यात आलेले संरेखि वगळण्यात आले आहे.

71 MRC71
SMW 

121
Kandivali

Bridge Between 

Gorai & Charkop
- - WS58

Road & Bridge seen overlapping on each 

other. The bridge is actually on the 

alignment shown as existing road in RDDP. 

Bridge shown in RDDP shall be deleted 

and the road shall be shown as bridge. 

The bridge alignment wrongly marked in 

RDDP2034 is deleted as the existing bridge is 

already shown.
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72 MRC72
SMW 

126
Shimpavali 142

बोरीव
ली - ३ - WS58

िगर रचिा योजिेतील रतत्यावर िगर भूमापि 
क्रमांक दशवववण्यात आला आहे.  (अनंतम भूखडं 
क्र.५७२ च्या लगतचा).  िगर रचिा  योजिेत 
सदर जागा रतता म्हणूि दशवववण्यात आली 
आहे.  सबब, सदर जागेवरील िगर भूमापि 
क्रमांक वगळण्यात येऊि सदर जागा िगर 
रचिा योजिा रतत्यात समाववष्ट्ट करण्यात यावी.

िगर रचिा योजिेतील रतत्यावर दशवववण्यात 
आलेला िगर भूमापि क्रमांक वगळण्यात आला 
असूि िगर रचिा योजिेप्रमाणे सदर रतता 
अस्ततत्वातील रतता म्हणूि दशवववण्यात आला आहे.

72 MRC72
SMW 

126
Shimpavali 142

Boriva

li - III
- WS58

CTS appears in TP Road (Adjacent to FP 

572). It is a road as per TP Scheme. CTS 

shall be deleted & included in TP road.

The CTS appeared in TP road is deleted and 

the road is shown as existing road as per TP 

scheme.

73 MRC73
SMW 

135
मागाठाणे कररअप्पा पुल - - WS58

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात 
निम्िपातळीवरील रतत ेपुलाशी ववशलि झालेले 
दशवववण्यात आलेले आहेत.  पुल व 
निम्िपातळीवरील रतत ेयांच ेवेगवेगळेपणा 
दशवववला जावा. कररअप्पा पूलाची रेर्ा एस.व्ही. 
मागावपासूि पस्चचमेकडूि पूवेकड ेपुलाखालील 
निम्िपातळीवरील रतत ेवेगळे दाखववण्यासाठी 
दशवववली जावी.

पूलाची उतरंड व निम्िपातळीवरील रतत ेपुिरवधचत 
मंजूर ववकास आराखडयाप्रमाणे दशवववण्यात आले 
आहेत.

73 MRC73
SMW 

135
Magathane Kariappa bridge - - WS58

The low level roads are merged with bridge 

in RDDP. The distinguishing of Bridge and 

low level roads shall be shown. Kariappa 

Bridge line shall be shown from SV road on 

west side to east side to differentiate the 

low level roads under bridge. 

The ramp and the low level roads are shown 

as were shown in SRDP1991.
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74 MRC74
SMW 

147
एक्सर

९.१५ मी, १८.३० 
मी ववकास 

नियोजि रतता 
आणण दौलत 
िगर रतता क्र. 

१० यांच ेजंक्शि

- - WS64

जंक्शिला प्रतताववत ववकास नियोजि रतत्यात 
ववततारलेला अस्ततत्वातील रतता ववकास 
नियोजि रतता म्हणूि दशवववण्यात यावा.

रतत्याचे जंक्शि प्रतताववत ववकास नियोजि रतता 
म्हणूि दशवववण्यात आले आहे.

74 MRC74
SMW 

147
Eksar

Junction of 

9.15, 18.30 DP 

Roads & 10th 

Road of Daulat 

Nagar

- - WS64

Portion of existing road at the junction 

extended in DP road shall be converted 

into DP road.

The road junction is shown as proposed DP 

road.

75 MRC75
ASMWR

C6
ददहसर 2302/1C - - WS64

ि.भू.क्र. २३०२/१ सी, ददहसर हा भूखडं १३.४० मी. 
ववकास नियोजि रतत्यािे बाधित असल्यािे 
त्याचे २७३४ चौ.मी. िेत्र ताबा पावती क्र. 

एसीक्यु/डब्ल्युएस/एफएसआय-१५१८ ददिांक 
१३.१२.२००२ अन्वये ताब्यात घेण्यात आले.  

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात सदर 
रतत्याचे संरेखि व्यवस्तथतपणे दशवववण्यात 
आलेले िाही.  त्यामुळे रतत्याचे संरेखि  
ि.भू.क्र.२३०२/सी भूखडंाच्या आत दशवववले जावे.

ताबा पावती क्र. ACQ/WS/FSI-1518, दद. 

13.12.2002 अन्वये ताबा घेतल्यािुसार, रतत्याचे 
संरेखि दशवववण्यात आले आहे.

75 MRC75
ASMWR

C6
Dahisar 2302/1C - - WS64

The possession of land bearing CTS NO. 

2302/1C of Dahisar affected by by 13.40m 

wide DP road adm. 2734 sq.mt. was taken 

over vide possession receipt u/no. 

ACQ/WS/FSI-1518, dtd. 13.12.2002. The 

said road alignment is not properly shown 

in RDDP. Hence, road alignment shall be 

shown within CTS 2302/1C.

Road alignment is corrected as per 

possession taken vide possession receipt 

u/no. ACQ/WS/FSI-1518, dtd. 13.12.2002..
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76 MRC76
MCGM 

116
मागाठाणे - - - WS59

दत्तपाडा रोड व पस्चचम द्रतुगती मागव यांिा 
जोडणारा व झोपडपट्टी  वततीतूि जाणारा 
प्रतताववत  ववकास नियोजि रतता  वगळण्यात 
यावा.

असे निवेदि करण्यात आले की  दत्तपाडा रोडच्या 
तवरुपात  पयावयी रतत्याचा  ववकास या आिीच 
झालेला असूि तो  साववजनिक वापराकररता 
उपलब्ि आहे. त्यामुळे प्रतताववत  ववकास नियोजि 
 रतत्याची  टाटा तटील कंपिीच्या उत्तर बाजूस 
पुितथावपिा केल्यास आवचयक जोडरतता निघेल 
असे नियोजि सशमतीसमोर ववदीत करण्यात आले.  

वविंतीिुसार सदर  रतत्यािे बाधित होणारे 
आरिणाच ेिेत्र कायम ठेऊि सदर रतत्याची 
पुितथावपिा मंजूर  करण्यात आली आहे. 

िामनिदेशशत दाखववलेले कक्रडांगण महापाशलकेच्या 
ताब्यात िसल्यािे, मंजूर ववकास आराखडा 1991 

प्रमाणे सदर िामनिदेशिात बदल करूि प्राथशमक 
व माध्यशमक शाळा (RE1.2) केले आणण लगतच्या 
त्याच आरिणात समाववष्ट्ट करण्यात आले आहे.

76 MRC76
MCGM 

116
Magathane - - - WS59

Delete proposed DP Road connectine 

Dattapada Road to Western Express 

Highway through slum.

It was explained that the alternate road is 

already developed and available for public use 

in form of Dattapada Road. It was requested 

before planning committee the same proposed 

road to be relocated on North side of Tata 

Steel co. Which form necessary connectivity. 

The request to relocate the said road is 

accepted however, the reservation areas 

affected by the road are maintained. DOS1.4 

is changed to RE1.2 as per SRDP1991 since it 

is not in possession and is included in the 

adjoining reservation of RE1.2.
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77 MRC77

000165

000238

001261

एक्सर 2321, etc - - WS63

एकसर कोळीवाडयातील ि.भू.क्र.2321 आणण 
1541/7/8 मििू ऍमेझाि पाकव  ला लागूि िवीि 
रतता प्रतताववत करण्यात यावा.

एक्सर गावठाण िजीक असणा-या कल्याणकें द्र, 

प्राथशमक व माध्यशमक शाळा, क्रीडांगण , प्राथशमक 
शाळा व महापाशलका प्रसुती गहृ या आरिणाच्या 
पूवव बाजूलगत असलेला एक्सर रोड त ेदेववदास रोड 
पयतंचा 13.40 मी रंुदीचा ववकास नियोस्जत रतता 
वगळण्यात आलेला आहे आणण सदर रतता, या 
आरिणांच्या पस्चचम बाजूिे (प्राथशमक व 
माध्यशमक शाळा(RE1.2) आणण क्रीडांगण(ROS1.4) 

या आरिणामििू अशंत: जाणारा) पुितथाववपत करुि 
दक्षिणेकडील 18.30 मी. रंुदीच्या ववकास नियोजि 
रतत्यापासूि िगर भूमापि क्रमांक 1516 च्या 
उत्तरेस असणा-या देववदास रतत्यापयतं दशवववण्यात 
आलेला आहे.

77 MRC77

000165

000238

001261

Eksar 2321, etc - - WS63

To add a road near Eksar Koliwada 

adjacent to Amzone Park to Eksar 

Koliwada in CTS no. 2321 and 1541/7/8.

The 13.40M DP Road along eastern edge of 

reservation RSA2.1, RE1.2, ROS1.4, RE1.1 & 

RH1.3 near Eksar Gaothan from Eksar road to 

Devidas road is deleted and relocated along 

the western edge of these reservation (partly 

passing through RE1.2 & ROS1.4) starting 

from 18.30M DP Road on south side to 

connect Devidas Road on north of CTS no. 

1516.
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78 MRC78
000649

000015
एक्सर 21 & 22 - - WS63

सदर भूखडंास महापाशलकेच्या रतत्यापासूि 
पोहोच मागव उपलब्ि िसल्यािे पोहोच मागव 
उपलब्ि करुि देण्यात यावा. प्रतताववत 
रतत्याचा ि.भू.क्र. २१ पयतं ववततार करण्यात 
यावा.

सदर भूखडंापासूि चदंावरकर रोडपयतं ि.भू.क्र. २३ 
च्या सीमेला लागूि जाणारा (पूवव प्रारुप ववकास 
आराखडा मिील संरेखिाप्रमाणे) िवीि १३.४० मी. 
रंुदीचा  ववकास नियोस्जत रतता प्रतताववत 
करण्यात आला आहे.

78 MRC78
000649

000015
Eksar 21 & 22 - - WS63

To provide access to the said plot (No 

access from any Municipal Road). To 

extend the proposed road from Eksar Road 

upto CTS No. 21.

New 13.40m Road along western boundary of 

CTS 23  (alignment as shown in EDDP) 

connecting the plot to Chandavarkar road is 

shown.

79 MRC79 000982 मागाठाणे 279 - - WS59

महाराष्ट्र शासि राजपत्रातील ददिांक 
१३.०२.१९९२ अधिसूचिा व झोपडपट्टी पुिववसि 
योजिा क्र.एसआरए/ईएमबी/कायाव /एच-

३/१९१/आर-मध्य, ददिांक १४.०१.२०१६ मंजूर 
झालेली असल्यािे रतता वगळण्यात येऊ िये.  

प्रतताववत रतता वगळल्यास सदर भूखडंास 
पोहोच मागव राहणार िाही.

पूवव प्रारुप ववकास आराखडा २०३४ मध्ये 
दशवववल्याप्रमाणे पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखड्यात पूवव-पस्चचम जाणारा १८.३० मी.रंुद 
ववकास नियोजि रतता व उत्तर-दक्षिण असलेला 
१३.४० मी. रंुदीकरणासदहत अस्ततत्वातील रतता 
दशवववण्यात आला आहे.

79 MRC79 000982 Magathane 279 - - WS59

SRA Scheme is approved under no. 

SRA/EMG/OFF H3/191/RC dt. 14/01/16. 

Road should not be deleted as the process 

of development under Govt. Gazatte dt. 

13/02/92. Suggesting the proposed road to 

be retained otherwise the property will be 

landlock.

The east-west running 18.30m DP road in 

CTS 280 and Existing road running north-

south with widening of 13.40mt. are shown as 

reflected in EDDP2034

नवीन रस्त े/ नवीन रस््यांची रंुदीकरणाची प्रकरणे
New Roads/ New Road widening: Cases
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80 MRC80 004234 ददहसर 2220/ C - - WS64

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडा अनंतम 
करतांिा मंजूर अशभन्यासाचा अतंभावव करुि 
प्रतताववत १३.४० मी. रंुदीचा ववकास नियोजि 
रतता वगळूि १२.२० मी. रंुदीचा अतंगवत रतता 
दशवववण्यात यावा.

ववकास आराखड्यात अशभन्यासातील अस्ततत्वातील 
अतंगवत रतता ि.भू.क्र. २२२०क मध्ये दशवववण्यात  
आला आहे. सदर अशभन्यासातील अतंगवत 
रतत्यापासूि ववभाग सीमेवर असणा-या १३.४० मी. 
रंुद प्रतताववत ववकास आराखड्यास जोडणारा िवीि 
प्रतताववत रतता दशवववण्यात आला आहे.

80 MRC80 004234 Dahisar 2220/ C - - WS64

We kindly request you to mark the 12.20 

mts wide internal road by deleting the 13.40 

mts D.P Road and take cognizance of the 

approved Layout at this stage in Revised 

D.P - 2034 while sanctioning and finalizing 

Existing internal layout road in CTS 2220C is 

marked on DP plan and new DP road 

connecting the said internal layout road to 

13.40 m DP road on ward boundary is shown.

81 MRC81 O.L. 1076 कान्हेरी 388 - - WS59

ि.भू.क्र. ३८८ मध्ये १८.३० मी. रंुद ववकास 
नियोजि रतत्याचा ववततार करण्यात यावा 
आणण सदर रतता १३.४० मी. रंुद ववकास 
नियोजि रतत्यास जोडण्यात यावा

जोडणी तथावपत करण्याकररता कततुरबा क्रॉस रोड 
ि.ं ४(टीपीएस रोड) व १३.४० मी. रंुदीकरण 
प्रतताववत केलेला अस्ततत्वातील रतता यांिा 
जोडणारा १३.४० मी. रंुदीचा िवीि ववकास नियोजि 
रतता प्रतताववत करण्यात आला आहे.

81 MRC81 O.L. 1076 Kanheri 388 - - WS59

suggested to proposed extension of 18.3 

wide DP road in CTS no. 388 and connect 

it to 13.4 mtr.  wide DP Road.

New 13.40m road is proposed connecting 

Kasturba cross road no 4 (TPS road) & the 

existing road proposed to be widened to 

13.40m to establish a missing link.
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82 MRC82
MCGM 

114
- -

बोरीव
ली - २ 759 WS58

सोिीवाडी रतता  व आर एम भट्ट मागव  यांिा 
 जोडणारा 9.15 मी रंुदीचा जोडणी रतता 
प्रतताववत  करण्यात यावा.

सहा. आयुक्त(आर/मध्य) यांच्याकडूि असे  सूधचत 
करण्यात आले की  सोिीवाडी रतता  हा शशपंोली 
मागावचीच शाखा असूि अदंोजे 370 मी लांबीचा 
असूि सोिीवाडी रतता  व आर.एम. भट्ट मागव 
यामध्ये 50मी अतंराचा गहाळ अवतथेतील भाग 
प्रतताववत करावा. 
सोिीवाडी रतता व आर.एम. भट्ट मागावच्या 
दरम्यािचा 9.15 मी रंुदीचा जोडरतता प्रतताववत  
करण्यात आला आहे.

82 MRC82
MCGM 

114
- -

Boriva

li - II
759 WS58

Propose 9.15 M connectivity of Soniwadi 

Road & R.M. Bhattad Road Shall be 

proposed.

It was explained by Asst.Commissioner(R/C) 

that, Soniwadi Road is a branch of Shimpoli 

Road with a length of approx. 370 M. and has 

only 50 M. missing link by proposing the said 

missing link, the connectivity Soniwadi Road & 

R.M. Bhattad gets established.

Connectivity of Soniwadi Road & R.M. Bhattad 

Road is shown as 9.15m DP road.

83 MRC83
MCGM 

115
- - - - WS58

बोरीवली (प)  येथील करीअप्पा पूलाखालचा सेवा 
मागव व िाटकवाला गल्ली यांिा जोडणारा जोड 
रतता  प्रतताववत करण्यात यावा.

बोरीवली (प) येथील करीअप्पा पुलाखालचा सेवा 
मागव  व िाटकवाला गल्लीला जोडणारा जोडरतता  
 प्रतताववत करण्यात आला आहे, जेणेकरुि  एस 
व्ही रोडला पयावयी समांतर जोडणी शमळू शकेल.

83 MRC83
MCGM 

115
- - - - WS58

Connectivity of Natakwala Lane to Sevice 

road below Kariappa bridge at Borivali 

(West) side

The request to propose new Connectivity of 

Natakwala Lane to Sevice road below 

Kariappa bridge at Borivali (West) side is 

accepted, thus a parallel alternate connectivity 

to S.V. be archived.
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84 MRC84
000086

002871
बोरीवली 275 & 281 - - WS63

१)  ५७१०.२५चौ.मी.िेत्रापैकी फक्त ३७६.२५ 
चौ.मी. एवढे िेत्र ववकासाकररता उपलब्ि आहे.   

२) आजूबाजूच्या पररसरात, ९ शाळा अस्ततत्वात 
आहेत.

३) आमच्या शमळकतीच्या दक्षिणबाजूस २५००० 
चौ.मी. एवढया िेत्रफळाचा भूखडं 
कक्रडांगणाकररता आरक्षित आहे.

४) शमळकतीत जैि देरासर अस्तत्वात आहे.   

महापाशलका शाळा (RE 1.1) व कक्रडांगण (ROS 

1.4) यांच ेआरिण वगळण्यात यावे.

२ वविंत्यांपैकी, १ वविंती ववचारात घेण्यात आली.
ि.भू.क्र.२७५ मिील महािगरपाशलका शाळेच्या 
आरिणाच ेिेत्र दक्षिण बाजूस अदंाजे २०० चौ.मी. 
िेत्रफळािे वाढववण्यात आले आहे.

84 MRC84
000086

002871
Borivali 275 & 281 - - WS63

1) Out of 5710.25 Sq.mt, only 376.25sq.m. 

is left for development.

2) In the surrounding locality, 9 schools are 

existing

3) In south of our property, a plot adm. 

25000 sq.m. is reserved for PG

4) There is a Jain Derasar in the property.

The Reservation of RE 1.1 & ROS 1.4 to 

be Deleted.

Out of 2 requests, 1 is considered.

Reservation of RE1.1 (Mun. School) in CTS 

275 is increased towards south side by 

approximate area of 200sqm

85 MRC85

000342

000665

001119

मागाठाणे 11 - - WS58 उद्यािाचे आरिण वगळण्यात यावे.

भूखडंावर दाखववलेले आरिणाच ेअधिकचे िेत्रफळ 
वगळूि ि.भू.क्र. ११ वरील उद्याि/बगीचा(ROS1.5) 

या आरिणाचा आकार व िेत्र पुिरवधचत मंजूर 
ववकास आराखडा, १९९१ िुसार कायम ठेवण्यात 
आले आहे.

85 MRC85

000342

000665

001119

Magathane 11 - - WS58

To delete reservation of Garden DP 2.1. 

(*Shall be read as ROS 1.5  as Garden 

RDDP 2034)

Area & shape of reservation in CTS 11 is 

maintained as per SRDP1991 by deleting the 

additional reservation area of plot.

Change/ deletion of Reservation/Designation/ Zone: Cases

आरक्षण / नािननदेशन / क्षेत्र यािध्ये बदल असणारी प्रकरणे 
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86 MRC86
000804

002388
- -

बोरीव
ली - ३ 532 WS58

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात माध्यशमक 
शाळेिे आरक्षित भूखडंावर खेळाच्या मैदािाचे 
आरिण (ROS 1.4) चकुीिे मुदद्रत झाले 
असल्यािे खेळाच्या मैदािाचे आरिण 
वगळण्यात यावे.

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ प्रमाणे 
क्रीडांगणाच े(ROS1.4) आरिण बदलूि प्राथशमक व 
माध्यशमक शाळा (RE1.2) हे आरिण कायम 
करण्यात आले आहे.

86 MRC86
000804

002388
- -

Boriva

li - III
532 WS58

Objection/Suggestion to delete the 

Reservation of Playground ROS 1.4 over 

SAS plot which is extended over in the New 

DP  sheet as printing mistake.

The SRDP1991 reservation on the lands is 

retained by changing ROS1.4(PG) to RE1.2 

(Primary & Secondary School).

87 MRC87
000889

000890
- -

बोरीव
ली - ३

611, 

612, 

612A, 

616, 

617-

649-

650, 

618, 

619 & 

680

WS58

२)अनंतम भूखडं क्र. ६१६ वरील रुग्णालय 
आरिणाबाबत हरकत
७) अनंतम भूखडं क्र. ६८० वरील कक्रडांगण 
आरिणाबाबत हरकत

७ वविंत्यापैकी, २ वविंत्या ववचारात घेण्यात आल्या.
२) व ७) एस.व्ही. रोड िजीक असणारा अनंतम भूखडं 
क्र. ६८० हा रुग्णालय या आरिणाकरीता जातत 
योग्य असल्यािे अ.ंभू.क्र. ६१६ वर दशवववण्यात 
आलेले रुग्णालयाचे आरिण अ.ंभू.क्र. ६८० वर 
सरकण्याबाबत व अ.ंभू.क्र. ६१६ हा शैिणणक 
उद्ददष्ट्टाकररता आरक्षित करण्याबाबत आणण 
कक्रडांगण आरिणाच्या िेत्रफळाची भरपाई अ.ंभू.क्र. 

६८०अ मध्ये करण्यात येईल अशी वविंती 
अजवदाराच्या प्रनतनििीतफे करण्यात आली.
अजवदारािे केलेली वविंती रातत असल्याआणण या 
सवव भुभागांचा ताबा अजवदाराकड ेअसल्यामुळे, 

अनंतम भूखडं क्र. ६१६ वरील रुग्णालयाचे आरिण 
बदलूि इतर शशिण(RE3.1), अनंतम भूखडं क्र. ६८० 
वरील कक्रडांगणाच े आरिण बदलूि 
रुग्णालय(RH1.2),  अनंतम भूखडं क्र. ६८० वरील 
कक्रडांगणाच े आरिण अनंतम भूखडं ६८०अ मध्ये 
पुितथाववपत करुि दशवववण्यात आले आहे.
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87 MRC87
000889

000890
- -

Boriva

li - III

611, 

612, 

612A, 

616, 

617-

649-

650, 

618, 

619 & 

680

WS58

2) Objection for the reservation of Hospital 

RH 1.2 on plot bearing CTS no. 616.

7) Objection for the reservation of 

Playground ROS 1.4 on plot bearing CTS 

no. 680.

Out of 7 requests, 2 are considered.

2) & 7) Representative of the applicant has 

requested to shift the hospital reservation in 

F.P. 616 to F.P. 680 as the said plot is more 

suitable for hospital reservation being near to 

S.V. road and to reserve the F.P. 616 for 

education purpose and agreed to compensate 

the area of reservartion ROS1.4 in F.P. 680A. 

As the request is reasonable and as all the 

plots are in possession of the applicant, 

hence, RH1.2 (Hospital) in F.P. 616 is 

changed to RE3.1 (Other Education); ROS1.4 

(PG) in F.P. 680 is changed to RH1.2 

(Hospital);  ROS1.4 (PG) in F.P. 680 is 

relocated in F.P. 680A.

88 MRC88 000920 - -
बोरीव
ली - ३ 385 WS58

अनंतम भूखडं क्र.३८५, िगर रचिा योजिा 
बोररवली -III वर दशवववण्यात आलेल्या उद्याि 
/बगीचा आणण अशंतः खलेु ववक्री िेत्र असणारी 
महािगरपाशलका मंडई यांच्या प्रतताववत 
आरिणाबाबत असणारी हरकत. सदरील 
आरिणातील बदलामुळे िगर रचिेच्या योजिेत 
फेरबदल करणे क्रमप्राप्त ठरेल.  िगर रचिा 
योजिेत फेररचिाची कायववाही केल्याशशवाय 
ववकास आराखड्यात फेरबदल करणे शक्य 
होणार िाही.

अनंतम भूखडं क्रमांक ३८५च्या काही भागाचा 
(पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडा िुसार पुिववसि 
व पुितथावपिा या करीता आरक्षित) झोपडपट्टी 
पुिववसि योजिेअतंगवत ववकास चालू असूि 
पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ िुसार 
बहुउद्देशशय सभागहृ या आरिणाची बांिीव सुवविा 
जागेवर बांिण्यात आली आहे. सबब, वरील पुिववसि 
व पुितथावपिा हे आरिण बदलूि कल्याण 
कें द्राचे(DSA2.5) िामनिदेशि दशवववण्यात आले आहे.

88 MRC88 000920 - -
Boriva

li - III
385 WS58

Objection for the reservation proposed 

Garden/Park and Partly for Municipal 

market with vending zone affecting plot 

bearing FP No. 385 of TPS Borivali III. 

Change in reservation would amount to 

modification of TPS and cannot be 

modified in DP without following process of 

variation of TPS.

Portion of FP 385 (reserved for RR2.1(Rehab 

+ Resettlement) in RDDP) is being developed 

under SR scheme and the the built up amenity 

is already constructed on site as per the 

SRDP1991 reservation of Multipurpose Hall. 

Hence, the said portion is changed to 

DSA2.5(Welfare Centre)
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89 MRC89 001058 बोरीवली 17 (pt) - - WS62

िगर भूमापि क्र.१७ (भाग), तालूका बोरीवली 
या भूखडंावरील खलेु ववक्रीिेत्र असणारी 
महािगरपाशलका मंडई (RSA 1.1) व पोशलस 
चौकी (RPU 3.2) ही आरिणे वगळण्यात यावी.

सदर भूखडं स्जल्हाधिका-यांकडूि गॅस गोडाऊि 
म्हणूि वाटप करण्यात आला आहे.  िा-ववकास िेत्र, 

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यािुसार कायम 
ठेवण्यात आले आहे. अस्ततत्वातील रतत्याच्या 
पस्चचमेकडील बाजुस असलेल्या लगतच्या भूखडंावर 
खलेु ववक्री कें द्र िेत्र असणारी महापाशलका मंडई 
(RSA1.1) व पोशलस चौकी (RPU3.2) आरिण 
सरकवण्यात आले आहे.

89 MRC89 001058 Borivali 17 (pt) - - WS62

Objection for the reservation of Municipal 

Market RSA 1.1 and Police Chowki RPU 

3.2 on CTS No. 17(pt) of Taluka Borivali

Plot is alloted by Collector for Gas Godown.  

NDZ is retained as per SRDP and  

RSA1.1(Mun.Market) and RPU3.2(Police 

chowky) are shifted to neighbouring plot on 

west side of the existing road.

90 MRC90 001324 कांददवली 1C/1 - - WS58

चारकोप सेक्टर ३ हा उद्याि/बगीचा(DOS1.5) 

करीता िामनिदेशशत मोकळा भूखडं 
कक्रडांगण(DOS1.4) करीता िामनिदेशशत 
करण्यात यावा.

म्हाडाच्या मंजूर अशभन्यासातील ५ भूखडंापैकी OS-

5 म्हणूि आरक्षित असलेला भूखडं ववकशसत झाला 
असल्यािे उद्याि/बगीचाचे िामनिदेशि म्हणूि 
कायम ठेवण्यात आला आहे. उववररत ४ मोकळ्या 
भूखडंाचे उद्याि/बगीचाचे िामनिदेशि बदलूि 
कक्रडांगणाच(ेDOS1.4) िामनिदेशि म्हणूि 
दशवववण्यात आले आहे.

90 MRC90 001324 Kandivali 1C/1 - - WS58

charkop sector 3 - vacant plot is reserved 

for DOS 1.5 instead of that reserved the 

said plot DOS 1.4

Out of 5 plots in approved MHADA layout, the 

plot reserved as OS-5 is developed; hence, 

retained as DOS1.5, whereas in the remaining 

4 vacant plots, DOS1.5 (Garden) is changed 

to DOS1.4 (PG)
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91 MRC91 001354 बोरीवली 245B - - WS63
प्रतताववत बेघरांसाठीचा निवारा या आरिणास 
हरकत

सदर भूखडं निवासी िेत्रात स्तथत आहे. सबब, 

बेघरांसाठीचा निवारा(RSA2.9) हे आरिण 
मेरो/मोिो कारशडे याकररता आरक्षित भूखडंाच्या 
लगतच्या ि.भू.क्र. २२, मौजे बोरीवली या 
रुग्णालयाकररता आरक्षित भूखडंावर समतूल्य िेत्र 
पुितथाववपत करण्यात आले आहे. ि.भू.क्र. २४3, 

२४५ब वरील बेघरांसाठीचा निवारा(RSA2.9) हे 
आरिण बदलूि परवडणारे गहृनिमावण(RR2.2) असे 
दशवववण्यात आले आहे.

91 MRC91 001354 Borivali 245B - - WS63
Objection on the proposed reservation of 

RSA 2.9 (Homless Shelter)

The plot is situated within the residential area. 

Hence, RSA2.9 (Homeless Shelter) is 

relocated in the RH1.2(Hospital) in CTS 22 of 

Borivali by carving out the equivalent area 

adjacent to RT3.1 and RSA2.9 (Homeless 

Shelter) in CTS 243, 245B is changed to 

RR2.2 (Affordable housing).
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92 MRC92 001427 कांददवली 53/5 & 53/6 - - WS53

मौजे कांददवली, ि.भू.क्र.५३/५ व ५३/६ या 
भूखडंावरील महापाशलका शाळेच्या (RE 1.1) 

आरिणाबाबत हरकत.

जमीिीवरील आरिण हे मोठ्या आरिणाचा भाग 
असूि अववकशसत आहे. पस्चचमेकडील लगतच्या 
भूखडंावर असलेल्या आरिणाचा ववकास झोपडपट्टी 
पुिववसि योजिेअतंगवत करण्यात येत आहे आणण 
उत्तर बाजूस असलेल्या लगतच्या जशमिीवर  शाळा 
अस्ततत्वात आहे. सबब, भूखडंाचे तथाि आणण 
लगतच्या भूखडंावरील ववकास लिात घेता, अद्याप 
ववकशसत ि झालेले प्राथशमक व माध्यशमक शाळा 
(DE1.2) हे िामनिदेशि व महापाशलका शाळा 
(RE1.1) ह्या आरिणात बदल करूि आिार कें द्र 
व कौशल्य ववकास (RSA6.2) म्हणूि आरिण 
दशवववण्यात आले आहे.

92 MRC92 001427 Kandivali 53/5 & 53/6 - - WS53

 Objection regarding the reservation of 

Municipal School (RE 1.1) on CTS no. 53/5 

& 53/6

The reservation on the lands are forming part 

of larger reservations and not developed. The 

reservation on the adjoining lands on west are 

being developed under SR scheme and the 

school is existing on the adjacent land on 

north. Hence, DE1.2 (Primary/Secondary 

School) which is not developed & RE1.1 (Mun. 

school) is changed to RSA6.2 (Adhar Kendra 

with skill development centre) in view of the 

location of the plot and development on the 

adjoining plots.
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93 MRC93

001563

001603

000303

003860

बोरीवली 557
बोरीव
ली - १

49A, 

49B & 

50

WS63

१) उदयाि /बगीच े (ROS 1.5)  हे आरिण 
वगळूि रुग्णालयाचे (RH 1.2) आरिण 
दशवववण्यात यावे.
२) अनंतम भूखडं क्र.४९अ, िगर रचिा योजिा,  
बोररवली -I या दवाखान्याच्या भूखडंास मुख्य 
रतत्यापासूि १२मी. रंुदीचा पोहोच मागव खेळाच्या 
मेदािाचे आरिण कमी करुि देण्यात यावा.

रुग्णालय (RH1.2) आणण उद्याि / बगीचा 
(ROS1.5) + वाहितळ (RT1.6) दह संपूणव आरिणे 
बदलूि आणण उद्याि / बगीचा (ROS1.5) वगळूि, 

रुग्णालय (RH1.2) + वाहितळ (RT1.6) असे 
दशवववण्यात आले आहे.

93 MRC93

001563

001603

000303

003860

Borivali 557
Boriva

li - I

49A, 

49B & 

50

WS63

1) To delete the reservation of ROS 1.5 

and put reservation of RH 1.2 or

2) make a provision of excess road of 

12mtrs in width from main road to hospital 

plot FP no,. 49-A by reducing the PG area

The total reservations of RH1.2 (Hospital) and 

ROS1.5(Garden) + RT1.6(Parking Lot) are 

changed to RH1.2 (Hospital) + RT1.6(Parking 

Lot) by deleting ROS1.5.

94 MRC94 001625 एक्सर 374 - - WS58

भूखडंावर चकुीची दशवववण्यात आलेली उच्चतम 
भरती रेर्ा व सागरी नियंत्रण िेत्राचा बफर 
महापाशलकेिे क्र.सीएचई/१६२७/डीपीडब्ल्युएस/ पी 
व आर ददिांक १९.११.२००४ रोजी ददलेल्या 
अशभप्रायािुसार दरुुतत करण्यात यावी/यावा.

ववकास नियोजि खात्यामाफव त ददलेल्या 
अशभप्रायािुसार उच्चतम भरती रेर्ा योग्य पध्दतीि े
दशवववण्यात आलेली आहे.

94 MRC94 001625 Eksar 374 - - WS58

High Tide Line and CRZ buffer wrongly 

Shown for the said plot .  correct the High 

Tide Line and CRZ buffer as per remark 

given by MCGM   office under number 

CHE/1627/DPWS/P and R dated 

19/11/2004

HTL is marked correctly as per the remarks 

given by D.P. Department.
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95 MRC95 001947 मागाठाणे 275 & 276
- - WS59

प्रतताववत रुग्णालयाच्या आरिणास हरकत. 

आर/मध्य ववभागाच्या पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखडा २०१४-३४ मििू प्रतताववत रुग्णालयाचे 
आरिण वगळण्यात यावे.  आमच्या 
भूखडंािजीकच्या भूखडं क्र.२७० हा 
रुग्णालयाकररता पूवीपासूि आरक्षित आहे.

२ वविंत्यापैकी, १ वविंती ववचारात घेण्यात आली.
सदर रुग्णालयाचे आरिणासमोर जैि मंददर असूि 
जैि समाजाचे प्रमुख िाशमवक दठकाण आहे. 

सुिावणी दरम्याि ववचवतत संतथेच्या प्रनतनििींिी 
केलेल्या वविंतीिुसार सदरील आरिण बहुउद्देशीय 
समाज कें द्र असे बदलण्यात आले आहे.

95 MRC95 001947 Magathane
275 & 276

- - WS59

Objection for proposed reservation of 

hospital if the reservatin of HOSPITAL 

,Delete the proposed  reservation of 

HOSPITAL from draft revised DP . Of 

R/centralward of 2014-2034, Adjoining to 

our plot CTS no. 270 already reserved for 

hospital. It is a very huge plot thus no 

needs to reserve temple for hospital.

Out of 2 requests, 1 is considered.

As the reservation of Hospital is located 

opposite to Jain Temple which is major 

Religious Place amongst the Jain communities 

and as per the request made by the 

representatives of trust during the hearing , 

the reservation is changed to  RSA2.1 

(Multipurpose Community Centre) 
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96 MRC96
001993

000405
चारकोप 1 & 2 - - WS57

१) पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडा २०३४मध्ये 
दशवववण्यात आलेले तमशािभूमीचे (RSA 4.8) 

आरिण वगळण्यात यावे.                                
२) सदर प्रकरणी, म्हाडाच्या शमळकतीसह 
लगतच्या शमळकतीचा ववववि पायाभूत 
सुवविेसह यापूवीचा ववकास करण्यात आला 
आहे.  जर ववर्यांककत शमळकत िा ववकास 
िेत्रात मोडत असेल तर सदर शमळकतीचा 
पुढील वर्ावत ववकास करणे शक्य होणार िाही.  
ज्याची पररणती मािशसक त्रासात होणार आहे.  

त्याशशवाय, सदर शमळकत ककिारा नियंत्रण 
पट्टयािे बाधित असल्यािे जशमिीचा मोठया 
प्रमाणातील भाग फायदेशीर राहणार िाही.

२ वविंत्यापैकी, १ वविंती ववचारात घेण्यात आली.
बंगल्याचा अशभन्यास २०१२ मध्ये संमत करण्यात 
आला. सदरील संमत अशभन्यासात आच्छादीत 
असलेला तमशािभूमीच्या आरिण िेत्राचा भाग 
वगळण्यात आला आहे व अशभन्यासाबाहेरील 
तमशािभूमीच्या उववररत भागाचे आरिण उद्याि 
असे बदलण्यात आले आहे.

96 MRC96
001993

000405
Charkop 1 & 2 - - WS57

1) RSA 4.8 Cenemtery Reservation shown 

in revised draft DP 2034 should be deleted

2) In this case, the adjacent properties 

including MHADA property are already  

developed alongwith the different 

infrastructues. If the property under 

reference is in the NDZ , same cannot be 

developed and will not be developed for the 

years which lead to mental harassment. 

Moreover, the property is affected by the 

CRZ due to which considerable portion of 

land is becoming non beneficial which is 

the additional constraint

Out of 2 requests, 1 is considered.

The layout of bungalow is approved in 2012. 

The part of  reservation of RSA4.8 (cemetary)  

overlapping on the approved layout is deleted. 

The balance reservation of  RSA4.8 

(cemetary) not affecting the approved layout is 

changed to ROS1.5 (Garden).

_ _ 61



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

97 MRC97 002126 कांददवली 2F - - WS58

भूखडंावर प्रतताववत केलेले 
हौद/तळे/तलाव(DOS1.1) हे िामनिदेशि, जे 
भूखडंावर किीच अस्ततत्वात िव्हत ेव ववश्राम 
बगीचा(RSA3.7) च ेभाग आरिण वगळूि, 

सभोवतलाच्या गरजेिुसार पुिरवधचत मंजूर 
ववकास आराखडा प्रमाणे महाववद्यालयाचे 
अथवा उच्च शशिण याच ेआरिण प्रतताववत 
करण्यात यावे.

हौद/तळे/तलाव(DOS1.1) हे िामनिदेशि ५ मी. 
बफर पट्ट्यासह तळ्याच्या सभोवताली दहरव्या 
रंगात ववकास आराखड्यात दशवववण्यात आले आहे. 

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यािुसार ि.भू.क्र. 

2फ व 4/2 हे भूखडं महाववद्यालयाकररता आरक्षित 
आहेत. ि.भू.क्र. 4/2, मौजे कांददवली हा भूखडं  सि 
1978 मध्ये म्हणजेच पुिरवधचत मंजूर ववकास 
आराखडा अस्ततत्वात येण्यापूवी महापाशलकेच्या 
ताब्यात आल्याच ेकळववण्यात आले. मुंबई 
महािगरपाशलका अधिनियम १८८८ अन्वये 
महाववद्यालयाचा ववकास करणे हे महापाशलकेचे 
बंििकारक कतवव्य िसल्यािे ववश्राम 
बगीचा(RSA3.7) च ेआरिण वगळण्याची गरज 
ददसत िाही. तळे व त्यालगतच्या बफरचे िेत्र 
वगळूि शशल्लक रादहलेले िेत्र हे उच्च शशिण या 
आरिणाकररता पुरेसे िाही. तसेच, जरी सि 2002 

मध्ये ववकास परवािगी प्राप्त करण्यात आली 
असली तरी अजवदारािे सदर भूखडंाचा अिुजे्ञय 
उद्देष्ट्टाकररता ववकास करण्याकररता कोणतीही 
पाऊले उचलल्याचे ददसूि येत िाही. सबब,  

हौद/तळे/तलाव(DOS1.1) ह्या िामनिदेशिचा 
बफरसह भाग वगळूि, उववररत भूखडंावर ववश्राम 
बगीचा(RSA3.7) च ेआरिण कायम ठेवण्यात आले 
आहे.
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97 MRC97 002126 Kandivali 2F - - WS58

To propose to reinstate reservation of 

Collage or for higher education for the land 

under reference as per DP 1991 i.e for RE 

2.1 (Higher education) which is the need of 

the surronding area, by deleting the 

proposed/Designated as reservations of 

DOS 1.1 (Tank/pond/ lake) which is never 

in existence on the plot u/ref & proposed as 

partly by RSA 3.7 (Leisure park)

The Pond DOS1.1 is shown on D.P. sheet 

along with 5 mt. buffer zone in green colour 

around the Pond.

The reservation of college in SRDP 1991 is on 

CTS 2F and 4/2 of Kandivali. It is reported that 

CTS 4/2 of Kandivali came into possession of 

MCGM in 1978 i.e. prior to SRDP 1991 came 

into existance. Since, college is not the 

obligatory duty of corporation under MMC Act 

1888, the reservation of RSA3.7 (Liesure 

Park) need not be changed. The area 

remaining after deducting the area under pond 

and buffer is not sufficient for reservation of 

Higher Education. Also, even though 

development permission was issued earlier in 

the year 2002, the applicant has not taken any 

steps to develop the land for the intended 

purpose. Hence, RSA3.7 (Leisure Park) is 

retained exluding the portion of DOS1.1 and 

buffer as stated above.
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98 MRC98 002175 बोरीवली 459 (pt) - - WS63

खेळाच्या मैदािाचे आरिण बदलूि व 
आरिणाच ेिेत्र वाढवूि उद्याि व बगीचा 
(ROS 1.5 ) असे आरिण प्रतताववत करण्यात 
आले आहे.  तसेच महाववद्यालयाचे आरिण 
बदलूि उच्च शशिण (RE 2.1) असे प्रतताववत 
करण्यात आले आहे. त्याऐवजी उद्याि व 
बगीचा (ROS 1.5) च ेप्रतताववत आरिण 
वगळूि खेळाचे मैदािाचे आरिण पूवीप्रमाणे 
कायम ठेवावे, अन्यथा झोपडपट्टी पुिववसि 
प्रकल्प राबववणेची सुसाध्यता बाधित होईल.

उद्याि/बगीचा(ROS1.5) या आरिणाच ेअधिकच े
िेत्र वगळूि पुिरवधचत मंजूर ववकास 
आराखड्याप्रमाणे आरिण, आकार व िेत्रासह 
कायम ठेवण्यात आले आहे.

98 MRC98 002175 Borivali 459 (pt) - - WS63

Reservation of PG is proposed to be 

converted in reservation of garden/park 

(ROS 1.5) by increasing the area under the 

said reservation. The earlier reservation of 

college is proposed to be  change to 

reservation of higher education (RE 2.1). 

Requested to maintain the area, under 

earlier resrevation of PG by reducing the 

area under proposed reservation of 

garden/park (ROS 1.5) Which will 

otherwise affect the feasibility of on going 

SRA scheme

Area & shape of reservations are maintained 

as per SRDP1991 by deleting the additional 

reservation area of ROS1.5
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99 MRC99 002247 बोरीवली 447/1, 447/2, 

448/A
- - WS63

भूखडंावरील महापाशलका शाळेचे आरिण 
वगळण्यात यावे व भूखडंाची स्तथती पुिरवधचत 
मंजूर ववकास आराखडा, १९९१िुसार पूवववत 
करावी.  तसेच भूखडंावरील माध्यशमक शाळेच्या 
आरिणाचा छोटासा भाग वगळूि भूखडं 
पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१िुसार 
पूवववत करावा.

लगतच्या जशमिीवर शाळा अस्ततत्वात आहे आणण 
पररसरात कल्याण कें द्राची कमतरता आहे. त्यामुळे 
महापाशलका शाळेचे आरिण (RE1.1) बहुउद्देशीय 
समाज कें द्र म्हणूि बदलण्यात आले.

99 MRC99 002247 Borivali
447/1, 447/2, 

448/A
- - WS63

Objection to the reservation of RE 1.1 on 

the said plot. Requesting the reservation to 

be deleted and restore the status as per 

SRDP 1991. Further to release smaller 

portion of the said plot from provision of 

Secondary School as per (SRDP 1991).

The school is existing on the adjacent land, 

and the locality is lacking the Welfare centre 

amenities. Hence the  reservation of RE1.1 

(Mun. School) is changed to RSA2.1 

(Multipurpose Community Centre) . 

100 MRC100 002248 बोरीवली 444/B - - WS63

भूखडंावरील महापाशलका शाळेचे आरिण 
वगळण्यात यावे व भूखडंाची स्तथती पुिरवधचत 
मंजूर ववकास आराखडा, १९९१िुसार पूवववत 
करावी.  तसेच भूखडंावरील माध्यशमक शाळेच्या 
आरिणाचा छोटासा भाग वगळूि भूखडं 
पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१िुसार 
पूवववत करावा.

२ वविंत्यापैकी, १ वविंती ववचारात घेण्यात आली.
िामंजुरीची सूचिा (IOD) ग्राह्य. पुिरवधचत मंजूर 
ववकास आराखड्याप्रमाणे भूखडंाची स्तथती पूवववत 
केली.

100 MRC100 002248 Borivali 444/B - - WS63

Objection to the reservation of RE 1.1 on 

the said plot. Requesting the reservation to 

be deleted and restore the status as per 

SRDP 1991. Further to release smaller 

portion of the said plot from provision of 

Secondary School as per (SRDP 1991).

Out of 2 requests, 1 is considered.

IOD was granted on the plot which is 

revalidated till date and valid. Hence, 

reservation area on plot is maintained as per 

SRDP1991 and additional area of reservation 

on plot is deleted.
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101 MRC101 002282 बोरीवली 253 - - WS63

मौजे बोररवली, ि.भू.क्र.२५३ च्या अनियशमत 
आकाराच्या भूखडंावरील महापाशलका शाळेचे 
(RE 1.1)आरिणामुळे ि.भू.क. २५१/अ/३ पोहोच 
मागव ववरदहत असल्यामुळे आरिण वगळण्यात 
यावे

भूखडंावरील आरिणाच ेअधिकच ेिेत्र वगळूि 
पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्याप्रमाणे भूखडंावर 
आरिण, आकार व िेत्रासह कायम ठेवण्यात आले 
आहे.

101 MRC101 002282 Borivali 253 - - WS63

To delete the reservation of RE 1.1 on said 

odd shape plot bearing CTS no. 253 of 

Borivali prevent property by CTS no. 

251/A/3 for getting landlocked

Area & shape of reservation on the plot is 

maintained as per SRDP1991 by deleting the 

additional reservation area of plot.

102 MRC102
002332

002334
शशपंवली 108

बोरीव
ली - ३ 685 WS58

िगर रचिा योजिा, बोररवली -III अनंतम भूखडं 
क्र.६८५ (मूळ भूखडं क्र.३७९) वरील कक्रडांगणाच े
आरिण (ROS 1.4) वगळण्यात यावे.

िगर रचिा योजिेच्या अशभलेखािुसार मालकास 
िगर रचिा योजिेमिील ५००० चौ.मी. िेत्रफळाच्या 
मूळ भूखडंाच्या बदल्यात १७०० चौ.मी. िेत्रफळाचा 
अनंतम भूखडं क्र.६८५ ववतरीत करण्यात आला होता. 
पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा संमत झाल्यािंतर 
राज्य शासिािे िगर रचिा योजिा मंजूर केलेली 
असल्यामुळे भूखडंाचा वापर िगर रचिा 
योजिेिुसार अिुजे्ञय होईल. त्यामुळे क्रीडांगणाच े
आरिण वगळण्यात आले.

102 MRC102
002332

002334
Shimpoli 108

Boriva

li - III
685 WS58

Objection regarding the reservation of ROS 

1.4 Playground on plot bearing CTS No. 

108, OP No. 379, FP No.615 TPS III 

Borivali West.

Suggested to the final plot no. 685 which is 

reserved for Playground can be de-

reserved and put in residential zone. Road 

to permit the TDR two, times FSI and 

adjustement in B Form for payment if any 

made please be deleted we will pay 

bettement charges of entire area without 

any adjustment of FSI/or area.

In the Town Planning Scheme owner was 

allotted F.P.685 adm. 1700 sq.mts in lieu of 

his original plot adm. 5000sqm as per the 

scheme record. This Final Plot user is 

Residential as TPS record. In the SRDP1991 

the land was kept reserved for PG. As the TPS 

was sanctioned by Sate Govt after the 

sanctioing of SRDP1991 the user as per TPS 

shall prevail . Hence the reservation of 

ROS1.4 is deleted.
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103 MRC103 002375 ददहसर 2295 - - WS64

भूखडंावरील उद्यािाचे आरिण, पूवव बाजूकडील 
रतता व शाळेचा भाग या आरिणाबाबत हरकत 
असूि त ेवगळण्यात यावे व भूखडं आरिण 
ववरदहत ठेवण्यात यावा.

ि.भू.क्र. २२९५अ व ब वरील यापूवीच टाकलेली 
आरिणे लिात घेता, ि.भू.क्र. २२९५क वरील 
उद्याि/ बगीचाचे(ROS1.5) आरिण वगळूि 
भूखडंाची स्तथती  पुिरवधचत मंजूर ववकास 
आराखड्याप्रमाणे पूवववत करण्यात आली आहे.

103 MRC103 002375 Dahisar 2295 - - WS64

Objection regarding the reservation for 

Garden (50%), Reservation of road toward 

East side and part School. Requested to 

delete the reservation and should be kept 

free of any reservation

Taking in view of large extent of reservations 

already imposed on CTS no. 2295A & B, 

reservation of ROS1.5 on CTS 2295C is 

deleted & status as per SRDP 1991 is 

maintained. 
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104 MRC104 002491 चारकोप - - - WS52

भूखडं क्र.A/1, RDP-7, A/2, RSC-52 & A/1, 

RSC-59 यावर महािगरपाशलका दवाखािा / 

आरोग्य कें द्र, बहुउद्देशशय समाज कें द्र , 

संग्रहालय, ववद्युत उजाव संयत्र आणण मिोरंजि 
मैदािाच्या आरिणास सदर भूखडंाचा ववकास 
प्रतताववत असल्यामुळे ददिांक ०१.०४.२०१५च्या 
आमच्या पत्रान्वये हरकत सादर करण्यात 
आलेली आहे.  पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडा 
२०३४ मध्ये सदरील आरिणांची पुिरावतृ्ती 
झालेली असूि महािगरपाशलका चौकीचे 
अनतररक्त आरिण दशवववण्यात आलेले आहे. 

सदरील भूखडंांवर बांिीव सुवविांचे िामनिदेशि 
करण्यात यावे , ही वविंती.

३ वविंत्यापैकी, १ वविंती ववचारात घेण्यात आली.
सदरील भूखडं हा संमत म्हाडा अशभन्यास अतंगवत 
बांिीव सुवविा भूखडं असल्यािे िामनिदेशशत 
क्रीडांगण हे मदहला व बालसंगोपि कें द्राचे आरिण 
(RSA6.1) असा बदल करुि दशवववण्यात आले आहे.

104 MRC104 002491 Charkop - - - WS52

 Plot no : A/1, RDP-7, A/2 RSC-52 & A/1 

RSC-59 had been proposed with a 

reservation of Dispensary &  Health post, 

Multipurpose community welfare centre, 

Museum, Electric power point and 

recreational ground. As the proposal is 

under development  an objection was 

submitted vide our letter dt. 01/04/2015, 

and the same error has been repeated in 

this RDDP - 2034 also. along with an 

additional reservations of Municipal 

Chowky. Requesting to designate any 

buildable amenities on these plots

Out of 3 requests, 1 is considered.

DOS1.4 (PG) is changed to RSA6.1 (Care 

Centre) being the plot is buildable amenity in 

approved Mhada layout.

_ _ 68



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

105 MRC105

002785

002786

002787

002788

002792

1) एक्सर
2) बोरीवली

1) 23, 24, 25A 

& B 

2) 282, 283, 

284, 293

- - WS63

मौजे बोररवली, ि.भू.क्र.२८३, २८४ व २९३या 
भूखडंावरील मोकळया जागेच ेव ववकास 
नियोजि रतत्याचे प्रतताववत आरिणाबाबत 
हरकत.

 पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यामध्ये 
दशवववण्यात आलेले आरिणाच ेअनतररक्त िेत्र 
वगळूि पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा १९९१ 
िुसार िभूक्र. २३, २४, २५, मौजे एक्सर आणण िभूक्र. 

२८२, २८३, २८४, २९३, मौजे बोरीवली वर 
उद्याि/बगीचा(ROS1.5) हे आरिण कायम 
ठेवण्यात आले आहे.

105 MRC105

002785

002786

002787

002788

002792

1) Eksar

2) Borivali

1) 23, 24, 25A 

& B 

2) 282, 283, 

284, 293

- - WS63

objection for proposed reservation of open 

space and DP road  on plot bearing CTS 

no. 283, 284, 293 village Borivali(w)

Area of reservations of ROS1.5 falling on CTS 

23, 24,25 of Eksar and CTS 282, 283, 284, 

293 are maintained as per SRDP1991 by 

deleting excess area reserved in RDDP. 

106 MRC106
002870

000448
बोरीवली

407D, 409, 410, 

411, 412, 419, 

420, 421, 422, 

423, 427 & 428 

& 2402

- - WS63

सभोवतालच्या पररसरात मोकळया जागांची 
कमतरता असल्यािे उद्याि/बधगचाच ेआरिण 
बदलूि  त्याजागी पुिववसि व पुिप्रवतथापिाचे 
आरिण दशवववल्याबाबत तीव्र हरकत आहे.

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यातील आरक्षित 
उद्यािाचे भूखडं झोपडपट्टी पुिववसि योजि े
अतंगवत ववकशसत करण्यात आले आहे. परंत ु
उद्यािाचा ताबा अद्याप महािगरपाशलकेकड े
देण्यात आलेला िाही. सबब, झोपडपट्टी पुिववसि 
योजि ेअतंगवत ववकशसत झालेल्या भूखडंाचे 
आरिण पूवववत करूि त्याच ेिामनिदेशशत उद्याि 
(DOS1.5) असे िामनिदेशि करण्यात आले आहे.

106 MRC106
002870

000448
Borivali

407D, 409, 410, 

411, 412, 419, 

420, 421, 422, 

423, 427 & 428 

& 2402

- - WS63

Strong objection regarding changing of 

reservation from Garden and PG to RR 2.1, 

as there is lack of open spaces and PG in 

the vicinity.

Garden reservation in SRDP is developed 

under SR Scheme. However, the component 

is not yet handed over to MCGM. Hence, 

reservation area developed under SR scheme 

is pulled back and designated as DOS1.5.
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107 MRC107

002889

002964

003718

003719

एक्सर 2649 & 2650

2651
- - WS64

फेब्रुवारी २०१५ पयतं महापाशलका प्राथशमक 
शाळेचे आरिण असूि महापाशलका ककंवा 
मालकांस सदर भूखडंाचा ववकास करता ि 
आल्याि ेप्रतताववत कक्रडांगणाच्या (ROS 1.4) 

आरिणास हरकत.

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ मध्ये 
बांिीव आरिण प्रतताववत करण्यात आले आहे. 

सबब, क्रीडांगणाच ेआरिण वगळयात आले असूि 
सदर भूखडं परवडणारे गहृनिमावण(RR2.2) याकररता 
आरक्षित करण्यात आला आहे.

107 MRC107

002889

002964

003718

003719

Eksar
2649 & 2650

2651
- - WS64

Strong objection to the proposed 

playground ROS 1.4 as it was reserved for 

many years upto Feb 2015 for Municipal 

Primary School due to which this property 

remain idle and serve the purpose of 

neither MCGM nor the Owner.

The SRDP 1991 had proposed a buildable 

reservation. Hence the reservation of ROS1.4 

is deleted and the land is reserved for RR2.2 

(Affordable Housing).

108 MRC108 003261 मागाठाणे 195 (Pt), 196 

(Pt) & 201 (Pt)
- - WS59

भूखडंावरील अस्ततत्वात असलेल्या इमारतीवरील 
दशवववण्यात आलेली महािगरपाशलका दवाखािा / 

आरोग्य कें द्र व पोलीस चौकीचे आरिण 
वगळण्यात यावे अन्यथा सदर भूखडं िाबांधिव 
होऊि पुिवववकास करणे अशक्य होईल.

अजवदारािे सादर केलेल्या उप अशभयंता, गहृनिमावण 
पोईसर एसडी - II यांिी सािांककत केलेल्या संमत 
आराखडा क्र. EX.ENGR/HSG.POISAR 

DN./05/99 िुसार िामनिदेशशत पोशलस ठाण्याच्या 
आरिण िेत्राचा आकार दरुुतत करण्यात आला 
आहे. अस्ततत्वातील महािगरपाशलका दवाखािा / 

आरोग्य कें द्र रतत्याच्या संरेखिात असल्यािे सदर 
िामनिदेशि वगळण्यात आले.

108 MRC108 003261 Magathane
195 (Pt), 196 

(Pt) & 201 (Pt)
- - WS59

To delete the reservation of Municipal 

Dispensary /Health Post & Police Chowky 

on existing building as incorporating them 

will make the plot non-buildable for the 

purpose of redevelopment

Shape of DPU3.2 is corrected as per the 

approved plan submitted by the applicant 

having Drg.no. EX.ENGR/HSG.POISAR 

DN./05/99 signed by Dy. Engineer, Housing 

Poisar SD-II.

DH1.1 is existing on the road alignment. 

Hence, DH1.1 is deleted.
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109 MRC109

003904

000984

001282

003905

003906

O.L.2376

O.L.2415

O.L.2425

ददहसर 2290/B/3 - - WS64

मागील १० वर्ावपासूि लगतचा भूखडं २२९०/अ 
वर कॉसमॉस हायतकूल कायावस्न्वत आहे. शाळेचे 
आरिण भूखडं क्र. २२९०/अ वर दशवववण्यात यावे 
ही सूचिा. तसेच ि.भू.क्र. २२९०/ब/३ वरील 
आरिण वगळूि भूखडं निवासी िेत्रात 
दशवववण्यात यावा.

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ मिील 
माध्यशमक शाळेचे आरिण पूणवपणे ि.भू.क्र. २२९०अ 
च्या दक्षिण बाजूस RE1.2 म्हणूि हलवण्यात आले 
असूि त्यातील अस्ततत्वातील शाळेचे िामनिदेशि 
DE1.2 असे दाखववण्यात आले आहे. ि.भू.क्र. 

२२९०ब मिील शाळेचे आरिण बदलूि 
कक्रडांगण(ROS1.4)+ ववद्याथी वसतीगहृ(RSA2.7) 

असे करण्यात आले आहे.

109 MRC109

003904

000984

001282

003905

003906

O.L.2376

O.L.2415

O.L.2425

Dahisar 2290/B/3 - - WS64

The Cosmos High School is already in 

operational for last ten years in adjourning 

CTS No. 2290/A. 

suggestion to shift the School reservation 

to Plot CTS No. 2290/A and plot CTS No. 

2290/B/3 be released for R-Zone

The SRDP reservation of Secondary School is 

entirely shifted in 2290A as RE1.2 on south 

side showing the designation of existing school 

as DE1.2. The school reservation in CTS 

2290B is replaced with ROS1.4 (Playground) + 

RSA2.7 (Student's Hostel)

110 MRC110 003936 - -
बोरीव
ली - १ 110 WS63

भूखडंावरील मिोरंजि मैदािाचे (DOS 2.6) 

िामनिदेशि वगळूि क्लब/ स्जमखािाचे (DOS 

2.1) िामनिदेशि ककवा क्लब /स्जमखािाचे 
आरिण (ROS 2.1) दशवववण्यात यावे.

सदर भूखडं हा महािगरपाशलकेतफे अजवदारास 
वाटप करण्यात आला असूि अशंतः स्जमखािा व 
अशंतः उद्याि म्हणूि ववकशसत झालेला आहे. 

मिोरंजि मैदाि या िामनिदेशशत भूखडंाचा 
स्जमखािा म्हणूि वापरात असलेल्या भागाचे 
महािगरपाशलका क्रीडा संकुल असे िामनिदेशि 
करण्यात आले आहे.

110 MRC110 003936 - -
Boriva

li - I
110 WS63

To mark the land under reference as DOS 

2.1/ROS 2.1 under Club/Gymkhana by 

deleting the reservation of DOS 2.6

The plot is alloted to the applicant by MCGM 

and is partly developed as Gymkhana and 

partly as garden. The portion of DOS2.6 being 

used as gymkhana is designated as DOS2.4 

(Mun. sports complex).
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111 MRC111 003982 कान्हेरी 229, 229/1 to 7 - - WS58

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ िुसार 
मिोरंजि मैदािाच्या आरिणाचा आकार 
ठेवण्यात यावा.

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ मध्ये 
दशवववलेल्या आरिणाच्या आकाराची ववकास 
नियोजि खात्याकडूि शहानिशा करण्यात आली 
असूि, त्याप्रमाणे उद्याि (ROS1.5) या 
आरिणाच्या आकारात दरुुतती करण्यात आली आहे.

111 MRC111 003982 Kanheri 229, 229/1 to 7 - - WS58
To maintain shape of the reservation RG 

as per 1991.

Area of SRDP1991 reservation is verified by 

DP staff and accordingly, corrected the shape 

of the ROS1.5 (Garden) as shown in 

SRDP1991.

112 MRC112

004342

004204

004323

मागाठाणे 179 A/B - - WS59

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ िुसार 
भूखडंाचा खेळाच्या मैदािािे आरक्षित भाग 
झोपडपट्टीिे बाधित आहे व त ेआरिण पूवव व 
पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडा यामध्ये 
कायम करण्यात आले आहे.  सदरील भूखडंावर 
झोपडपट्टी पुिववसि प्राधिकरणािे 
क्र.एसआरए/ईएिसी/९६४/आरसी/सीपीएस/एसटीजी/
एसओआय, ददिांक २०.०९.२००९ अन्वये 
उद्देशशय पत्र देण्यात आले असल्यामुळे 
कक्रडांगणाच ेआरिण वगळण्यात यावे जेणेकरुि 
झोपडपट्टी पुिवववकास करणे शक्य होईल.

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ अन्वये 
सदर भूखडंावर बांिीव आरिण प्रतताववत करण्यात 
आले होत.े सदर भूखडंावर २००९ साली ववकास 
नियंत्रण नियमावली ३३(१४) च्या तरतुदीिुसार 
कायमतवरुपी संक्रमण शशबीर मंजूर करण्यात आले 
होत.े सबब, पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखड्यातील 
आरिणात परवडणारे गहृनिमावण (RR2.2) असा 
बदल करण्यात आला आहे. भूखडंाच्या उववररत 
भागावरील क्रीडांगणाच ेआरिण कायम राखण्यात 
आले आहे.

112 MRC112

004342

004204

004323

Magathane 179 A/B - - WS59

The LOI further CS No. has been issued in 

year of 20/06/2009 vide SRA 

/ENG/864/RC/CPL/STG/LOI there is a part 

reservation of PG as per SRDP 1991 which 

is enroached by Slum dwellers. The PG is 

enhanced in EDDP & RDDP. So please 

delete the PG reservation or else 

development of SRA will not take place.

The SRDP 1991 had proposed a buildable 

reservation. As per the provisions of DCR 

33(14) , Permanent Transit Camps were 

approved earlier on the plot in 2009. Hence, 

the SRDP reservation (which is now ROS1.4) 

is changed to RR2.2 (Affordable housing). The 

remaining part of  ROS1.4 is continued.
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113 MRC113

O.L. 418

000787

001348

O.L. 408

O.L. 670

O.L. 671

मागाठाणे 96 - - WS58

आरिणाचा भाग हा गावाची सीमा व चार 
आलेखात ववभागला गेला असल्यामुळे भौगोशलक 
मादहती प्रणालीत व्यवस्तथत बसवता आला 
िसल्यामुळे पुिरवधचत ववकास आराखडा, १९९१ 
च्या अशभप्रायात आरिणाची व्याप्ती व रंग 
चकुीच्या पध्दतीि ेदशवववण्यात आलेला आहे.  

तसेच आपल्या ववभागाची मादहती पुस्ततकेत व 
िगर ववकास ववभागास सादर केलेल्या 
अहवालात आणण िकाशावर प्रत्यिपणे 
दशवववलेले आरिण व पुिरवधचत मंजूर ववकास 
आराखड्यातील आरिण यांच्यात मेळ बसत 
िाही.  पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात 
आरिण त्याप्रमाणेच कायम केलेले असूि 
उपरोक्त गोष्ट्टी ववचारात घेण्यात आलेल्या 
िाहीत. ल्यामुळे आरिण दशवववण्यात दरुुतती 
करणे अपेक्षित आहे.

शाळेच्या आरिणापयतं साववजनिक पोहोचमागव 
उपलब्ि िसूि सदर आरिण वविावापर पडूि 
राहण्याची शक्यता आहे.  तसेच पुिरवधचत मंजूर 
ववकास आराखडा, १९९१ मिील शाळेच्या 
आरिणाचा काही भाग हा महापाशलकेच्या ताब्यात 
असूि सदर भाग लगतच्या ववकशसत क्रीडांगणाच्या 
आरिणात ववलीि करूि सद्यस्तथतीत क्रीडांगण 
म्हणूि वापरात आहे. सबब, शाळेच्या आरिणाच्या 
उववररत भागाच्या आरिणात क्रीडांगण असा बदल 
करण्यात आला आहे.

113 MRC113

O.L. 418

000787

001348

O.L. 408

O.L. 670

O.L. 671

Magathane 96 - - WS58

The part of reservation is falling nearing 

village boundary & also 4 Tika Sheet of City 

Survey and hence while mapping on GIS, 

proper superimposing was not done due to 

which in the SRDP of 1991 extent of 

reservation was coloured wrongly. Area of 

reservation as per know your ward & as per 

records submitted to UD and actually 

marked on plan  does not match for  

reservation shown in SRDP of 1991. In the 

Draft DP same is continued without taking 

cognizance of above facts & required 

rectification.

The School reservation has no access from 

the public road and will remain unutilised. Also, 

part of  school reservation of SRDP 1991 is 

already in possession of MCGM and currently 

is being used as PG by merging it with the 

adjoining developed PG reservation. Hence, 

balanced reservation of SAS (now reserved as 

RE1.2) is changed to ROS1.4.
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114 MRC114

O.L. 676

000942

001161

001822

O.L.621

एक्सर 2480B & C - - WS63

मौजे एक्सर, ि.भू.क्र.२४८० -बी व सी हया 
भूखडंावर सि १९६१ च्या पूवी पासूि चाळी 
असल्यामुळे भूखडंावरील कक्रडांगणाच े(ROS 

1.4)च ेआरिण वगळण्यात यावे.

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ मध्ये 
िभूक्र. २४८०क वर बांिीव आरिण प्रतताववत 
करण्यात आले आहे. सदर भूखडंावर संरक्षित 
बांिकामे अस्ततत्वात आहेत. जागेवरील सद्यस्तथती 
व भूखडंाचा आकार लिात घेता, िभूक्र. २४८०क या 
भूखडंावरील क्रीडांगण हे आरिण आिार कें द्र व 
कौशल्य ववकास (RSA6.2) असे बदलण्यात आले 
आहे.

114 MRC114

O.L. 676

000942

001161

001822

O.L.621

Eksar 2480B & C - - WS63

Delete the reservation of open space - 

playground (ROS 1.4) From the said plot. 

Two chawls, one each in CTS 2480/B & C 

existing prior to 1961

SRDP 1991 had proposed a buildable 

reservation in CTS 2480C. There are 

protected structures on the plot. In view of the 

site conditions and shape of the plot, ROS1.4 

(PG) in CTS 2480C is changed to  RSA6.2 

(Adhar Kendra with Skill development centre).

115 MRC115

O.L.2120

O.L.2126

O.L.2130

Not 

traceble

बोरीवली 342,

324A/1, 323
- - WS63 दशवववण्यात आलेल्या आरिणाबाबत हरकत

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ मिील 
िभूक्र. ३२४अ/१ वरील उद्यािाच्या आरिणाच ेिेत्र 
पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडा मिील ि.भू.क्र. 

३४२ मध्ये यापूवीच समाववष्ट्ट करण्यात आले आहे. 

ि.भू.क्र. ३२४अ/१ वरील रुग्णालयाचे आरिण 
बदलूि परवडणारे गहृनिमावण असे दशवववण्यात आले 
आहे.

ि.भू.क्र. ३२२ व ३२३ वरील प्रसूतीगहृाच ेआरिण 
पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा, १९९१ िुसार 
कायम ठेवण्यात आले आहे.

115 MRC115

O.L.2120

O.L.2126

O.L.2130

Not 

traceble

Borivali
342,

324A/1, 323
- - WS63 objection towards the given reservation.

The area of Garden reservation of SRDP in 

CTS 324A/1 is already compensated in CTS 

342 in RDDP. RH1.2 reservation (Hospital) is 

changed to RR2.2 (Affordable housing) in CTS 

324A/1.

The reservation of Maternity Home (RH1.3) of 

SRDP is pulled back for the CTS 323 & 322.
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116 MRC116
SMW 

113
बोरीवली गोराई - २ - - WS57

 पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यात गोराई 
अशभन्यासाच्या दक्षिण बाजूस खाडी लगत 
दशवववण्यात आलेली उच्चतम भरती रेर्ा मंजूर 
ककिारा नियंत्रण िेत्र आराखड्यािुसार 
दशवववण्यात आली िसल्यािे त्यात दरुुतती 
करण्यात यावी.

मंजूर ककिारा नियंत्रण िेत्र आराखड्यािुसार 
उच्चतम भरती रेर्ा दशवववण्यात आली आहे.

116 MRC116
SMW 

113
Borivali Gorai II - - WS57

HTL along creek at south of Gorai MHADA 

layout seems wrong in RDDP. The same is 

not as per sanctioned CRZ plan & hence 

shall be corrected.

HTL is corrected as per approved CRZ plan

117 MRC117
SMW 

116
चारकोप Sector-8/9 - - WS57

अशसतटंट वाततूशातत्रज्ञ  यांिी सािांककत 
केलेल्या म्हाडा अशभन्यास आरेखि 
क्र.CE/WBP/CHK-41/(92)94/R/RE, मंजुरी 
क्र.CE/70/LOR,dtd. 21.10.1993 िुसार भूखडं 
मिोरंजि मैदािाकररता धचन्हांककत आहे. सदर 
भूखडं महापाशलकेच्या ताब्यात िसूि जागेवर 
मोकळा असूि, अववकशसत आहे. तथावप, सदर 
भूखडं दशवववण्यात आला िसूि उद्याि (ROS 

1.5) कररता आरक्षित करण्यात यावा.

मंजूर म्हाडा अशभन्यासात मिोरंजि मैदाि म्हणूि 
धचन्हांककत असल्यािे व जागेवर मोकळा असल्यािे 
सदर भूखडं उद्याि /बगीचा (ROS 1.5) कररता 
आरक्षित करण्यात आला आहे.

117 MRC117
SMW 

116
Charkop Sector-8/9 - - WS57

As per MHADA'S layout DRG. NO. 

CE/WBP/CHK-41/    /(92) 94/R/RE 

approved u/no. CE/70/LOR, DTD 

21.10.1993 attested by Asstt. Architect, 

MHADA, Mumbai, the plot is earmarked for 

Recreation Ground. The plot is vacant, not 

developed & not in possession of MCGM. 

However, the same is not shown & shall be 

reserved for Garden(ROS1.5) in RDDP.

Being earmarked as Recreation Ground in the 

approved MHADA layout and vacant, the plot 

is reserved for ROS1.5 (Garden)
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118 MRC118
SMW 

117
चारकोप Sector-8/9 - - WS57

अशसतटंट वाततूशातत्रज्ञ  यांिी सािांककत 
केलेल्या म्हाडा अशभन्यास आरेखि 
क्र.CE/WBP/CHK-41/(92)94/R/RE, मंजुरी 
क्र.CE/70/LOR,dtd. 21.10.1993 िुसार भूखडं 
म्हाडा अशभन्यासात समाववष्ट्ट िाही. भूखडं 
कांदळविािे बाधित आहे. तथावप,  पुिरवधचत 
प्रारुप ववकास आराखड्यात सदर भूखडं निवासी 
िेत्रात दशवववण्यात आला आहे.  सबब, निवासी 
िेत्र बदलूि िैसधगवक िेत्र दशवववण्यात यावे.

सदर भूखडं म्हाडा अशभन्यासाचा भाग िसल्यािे व 
कांदळविािे बाधित असल्यािे, सदर भूखडंाचा 
िैसधगवक िेत्रात समावेश करण्यात आलेला आहे.

118 MRC118
SMW 

117
Charkop Sector-8/9 - - WS57

As per MHADA'S layout DRG. NO. 

CE/WBP/CHK-41/    /(92) 94/R/RE 

approved u/no. CE/70/LOR, DTD 

21.10.1993 attested by Asstt. Architect, 

MHADA, Mumbai, the plot is out side of 

MHADA layout. The plot is covered with 

mangroves. However, the same is shown in 

Residential zone in RDDP. Hence, the 

zone shall be changed from Residential to 

Natural Area(NA).

As the plot is not part of MHADA layout and is 

covered with mangroves, the same is included 

in NA (natural area) zone

119 MRC119
SMW 

130
- -

बोरीव
ली - ३

96, 98, 

99
WS58

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडयात दशवववलेले 
वाणणज्य िेत्र पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा 
व िगर रचिा योजिेत दशवववलेल्या  वाणणज्य 
िेत्राप्रमाणे दशवववण्यात आलेले िाही. पुिरवधचत 
मंजूर ववकास आराखडा व िगर रचिा 
योजिेप्रमाणे वाणणज्य िेत्राचा भूखडं क्र.९८ व 
९९चा समावेश करुि पस्चचम ददशसे ववततार 
करण्यात यावा.

पुिरवधचत मंजूर ववकास आराखडा / िगर रचिा 
योजिेप्रमाणे वाणणज्य िेत्राच्या आकारात दरुुतती 
करण्यात आली आहे.

119 MRC119
SMW 

130
- -

Boriva

li - III

96, 98, 

99
WS58

As per SRDP as well as per TPS, C zone 

area is not tallying with the area shown in 

RDDP, the C-zone boundary shall be 

extended on west side by including entire 

plots 98 & 99 as per TPS/SRDP1991. 

The C-zone boundary is corrected as per TP 

scheme and SRDP 1991
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120 MRC120
SMW 

139

बोरीवली 
(Gorai-Ii 

Layout)

Not shown - - WS62

उच्चतम भरती रेर्ा दोि दठकाणी दशवववण्यात 
आली आहे.  एक रेर्ा अस्ततत्वातील रतत्याच्या 
(RSC 50) मध्यभागातूि जातािा दशवववण्यात 
आली असूि ती वगळण्यात यावी.

मंजूर ककिारा नियंत्रण िेत्र आराखड्याप्रमाणे 
उच्चतम भरती रेर्ा दरुुतत करण्यात आली आहे व 
िक्कल झालेली उच्चतम भरती रेर्ा वगळण्यात 
आली आहे.

120 MRC120
SMW 

139

Borivali 

(Gorai-Ii 

Layout)

Not shown - - WS62

HTL shown twice, one passing through 

middle of the existing road(RSC 50). HTL 

passing through middle of road shall be 

removed.

HTL is corrected as per approved CRZ plan 

and the duplicate HTL is deleted.

121 MRC121

002713

003873

000039

- -
बोरीव
ली - ३

468, 

392, 

390

WS58

1) अनंतम भूखडं क्र. 468 , बोरीवली या 
भूखडंावरील  िामनिदेशशत   शासकीय 
कायावलय  (D02.1) व आरक्षित 
महािगरपाशलका शाळा (RE1.1),क्रींडांगण 
(ROS1.4), 18.30मी रंूदीचा  ववकास नियोजि 
रतता व िा ववकास िेत्र यास हरकत.

२)  अनंतम भूखडं क्र. ३९२ , बोरीवली या 
भूखडंावरील खलेु ववकक्र िेत्र असणारी 
महािगरपाशलका मंडई(RSA1.1), सांतकृनतक 
कें द्र/िाट्यगहृ/शसिेमागहृ(RSA3.3) या 
आरिणाबाबतची हरकत.सदर भूखडं डाकघर व 
तारघर कमवचारी वसाहत म्हणूि आरक्षित 
करण्यात यावा.
३) अनंतम भूखडं क्र. ३९० , बोरीवली या 
भूखडंावरील महािगरपाशलका शाळा (RE1.1) व 
क्रींडांगण (ROS1.4) या आरिणाबाबतची हरकत.

1अ) ि.भू.क्र. 374 (भाग), एक्सर या भूखडंावरील 
(D02.1)  शासकीय कायावलयाच ेिामनिदेशि  योग्य 
असूि कायम ठेवण्यात आले आहे. अनंतम भूखडं  
क्र.468  िगर रचिा योजिा -3  बोरीवली च्या लगतच्या 
ि.भू.क्र. 374 (भाग), एक्सर  या महािगर टेशल. 

ववभागाच्या ताब्यातील  भूखडंावरील िा ववकास िेत्र 
वगळण्यात आले व निवासी िेत्रात समाववष्ट्ट करण्यात 
आले आहे.

1ब) महािगरपाशलका शाळेच्या पस्चचमेस असणा-या  
क्रीडांगणाचा आकार  (ROS1.4) लगतच्या शाळेच्या 
आरिणाच्या रंुदीइतका कमी करुि  महापाशलका 
शाळा(RE1.1)व क्रीडांगण(ROS1.4) िेत्रांचा आकार 
सरळ रेर्ेत  येईल असा करण्यात आला. 
1क) अनंतम भूखडं क्र.468, िगररचिा  योजिा, बोरीवली 
मिील कक्रडांगणांच े(2िग) उववरीत आरिण िेत्र  जे 
महािगरपाशलका शाळेच्या दक्षिण बाजूपासूि अन्सल 
ववहार रोड पयवत आहे, त ेशासकीय  कायावलय(RO2.1) 

+ शासकीय  कमवचारी वसाहत(RR1.3) असे बदलण्यात 
आले आहे.

२) अनंतम भूखडं क्र. ३९२ वरील सांतकृनतक 
कें द्र/िाट्यगहृ/शसिेमागहृाच(ेRSA3.3) आरिण कायम 
ठेवण्यात आले आहे आणण पररसरात महािगरपाशलका 
मंडई खपु असल्यामुळे खलेु ववकक्र िेत्र असणारी 
महापाशलका मंडईच(ेRSA1.1) आरिण बदलूि शासकीय 
कमवचारी वसाहतीच(ेRR1.3) आरिण दशवववण्यात आले 
आहे.

३) अनंतम भूखडं क्र. ३९० वरील महापाशलका शाळा व 
कक्रडांगणाच ेआरिण शासकीय कायावलय(RO2.1) + 

शासकीय कमवचारी वसाहत(RR1.3)  असे बदलूि 
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121 MRC121

002713

003873

000039

- -
Boriva

li - III

468, 

392, 

390

WS58

1) Objection for Reservation of DO2.1 Govt 

Office, RE1.1 Municipal School, ROS1.4- 

PG, 18.3m wide DP road & NDZ on plot FP 

No 468 Borivali

2) Objection for reservation of RSA1.1- 

Municipal Market, RSA 3.3- Drama 

Theatre/Cultural Centre on plot 392 Borivali 

to be reserved for P&T Staff Quarters 

3) Objection for Reservation of RE1.1 

Municipal School & ROS1.4- Playground 

on plot FP no 390 Borivali

1A) The plot DO 2.1 (Govt. Office) on CTS 

374(pt.) of Eksar is correct and retained. NDZ 

on the CTS 374(pt) of Eksar which is in the 

possession of MTNL adjecent to FP 468 of 

TPS Borivali III is deleted and placed in 'R' 

Zone.

1B) Shape of ROS1.4 (West of RE 1.1) is 

reduced to the width of adjoining RE 1.1 width, 

keeping shape of  RE 1.1 & ROS 1.4 in line. 

1C) The balance reservations of ROS 1.4 

(2no.s) on south side of RE1.1 upto Ansul 

Vihar Road in FP 468 of TPS Borivali III 

changed to  Govt. Office RO 2.1 + Govt. Staff 

Quarters RR 1.3.

2) RSA 3.3 Drama Theatre / Cultural Center 

on plot bearing FP No. 392 is retained and 

RSA 1.1 Municipal Market changed to  

Government Staff Quarters RR 1.3, as there 

are no. of Markets within the vicinity and 

MTNL's request deserves consideration for 

cost of Staff Quarters.

3) RE 1.1 Municipal School and ROS 1.4 

Playground on plot bearing FP No. 390 are 

changed to RO 2.1 + RR 1.3.
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122 MRC122
000061

001004
- -

बोरीव
ली - २ 39 WS59

पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखडयात अनंतम भूखडं 
क्र.39/ि.भू.क्र.200 पोशलस चौकीसाठी आरक्षित आहे. 

सदर भूखडंावरील पोलीस चौकीच ेआरिण वररष्ट्ठ 
िागररकांसाठी निवारा म्हणूि बदलण्यात याव.े

सदर भूखडंावरील पोलीस चौकी (RDU 3.1)  च ेआरिण 
बदलूि वदृिाश्रम (RSA 4.9) अस ेकरण्यात आले आहे.

122 MRC122
000061

001004
- -

Boriva

li - II
39 WS59

In New DP, F.P. 39/ CTS 200 is reserved for 

Police Chowky.

Requested to Change the Reservation of 

Police Chowki into Shelter For Senior Citizens

The reservation is changed from RPU3.1 to 

RSA4.9.

123 MRC123 000660 बोरीवली - - - WS63

चदंावरकर रतत्यािस्जक उधचत भूखडं प्राथशमक 
आरोग्य सुवविासाठी आरक्षित ठेवण्याची वविंती. 
प्राथशमक आरोग्य सुवविेच्या ववतताराकरीता 
आजूबाजूच्या पररसरातील मोकळे भूखडं निवडूि 
अहवाल तयार करण्यासाठी प्रमुख  वै`द्यकीय 
अधििक व खातेप्रमुख (एसएचसीएस) यांिा निवेदि 
सादर केले आहे. खाते प्रमुख (एसएचसीएस व प्रमुख 
वैद्यकीय अधिकारी यांिी ददिांक 14.04.2016 रोजी 
सभोवतालच्या रुग्णालयाचा ववततार संलग्ि 
वापरासाठी करण्यासाठी प्रमुख अशभयंता (ववकास 
नियोजि) यांिा अहवाल सादर केला आहे. ज्यायोगे 
आणणबाणीच्या प्रसंगाला सामोरे जाता येईल. सदर 
आवचयकतेची दखल पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखडयात घेण्यात आलेली  िाही. सध्या 
अस्ततत्वात असलेले ऍपेक्स रुग्णालय जे 
महापाशलका प्रसुनतगहृ (DH 1.3) म्हणूि 
िामनिदेशशत दशवववलेले आहे त ेपूणवपणे सज्ज िाही 
आणण रुग्णपररचारीका वसाहत, तातडीच ेआरोग्य 
सेवा, रेडडओलॉजी सुवविेकरीता सदर रुग्णालयाचा 
ववततार करणे अत्यंत जरुरीच ेआहे, ज्यायोगे 
पररसरातील रदहवाचयांची सोय होईल. त्यामुळे 
सध्याच ेसुवविेच ेसबलीकरण करण्यासाठी लगतचा 
भूखडं आरोग्य सुवविेसाठी धचन्हांककत करण्यात 
यावा.

आजूबाजूच्या पररसरातील प्राथशमक आरोग्य 
सुवविेसाठीची निकड लिात घेऊि भूखडं क्र.474/A/2 

मौजे बोरीवली या भूखडंावरील क्रीडांगणाच ेआरिण 
बदलूि महािगरपाशलका दवाखािा/आरोग्य कें द्र (RH1.1) 

अस ेकरण्यात आले आहे.
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123 MRC123 000660 Borivali - - - WS63

Request for reserving suitable plots near 

Chandavarkar Road for Primary Health 

Facilities.

Representation made to Chief M.S. & 

HOD(SHCS) for report  on expansion of 

Primary Health Care by identifying lands in 

the said area.

Report of Chief M.S. & HOD(SHCS) dt: 

14.04.20416 to ChE(DP) regarding 

expansion of existing Peripheral Hospital in 

the said area for Ancillary uses is required 

to cope up with crises situation.

RDDP - 2034 has not taken cognizance of 

requirement from Chief M.S. & HOD 

(SHCS) even though the same was 

intimated well in advance.

Existing Municipal Hospital (Apex Hospital) 

in the said area shown as Designated 

Maternity Home (DH 1.3) is not fully 

equipped and there is urgent need for 

expansion the same for facilities viz Nurses 

Quarters, Radiology, Emergency 

Healthcare, etc. to cater to neighbourhood 

needs.

Therefore request to increase the capacity 

of existing health facilities of Apex Hospital 

by earmarking the plots adjacent to it for 

Reservation ROS 1.4 on CTS no. 474A/2 of 

Borivali Village is changed to RH 1.1 

considering the need of Health Care Facility in 

vicinity.
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124 MRC124

002663

003052

003741

003754

बोरीवली 453 - -

ि.भू.क्र. 453 मौजे बोररवली भूखडंावरील 
बहुउद्देशीय समाज कल्याण कें द्राबाबत सुचिा. 
भूखडंाच्या मालकािे भूखडंाचा ववकास 
करण्यासाठी महािगरपाशलकेस व अन्य 
शासकीय प्राधिकरणास ववववि प्रकारचे शुल्क 
भरले असूि वाहतूक व प्रमुख अस्ग्िशमि 
अधिकारी यांच ेिाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले 
आहे व 0.33 चटई िेत्र निदेशांकासाठी 
अधिमूल्य अदा करण्यात आले आहे. भूखडंाचा 
ववकास करण्यासाठी आवचयक असणारी सुट 
शमळण्यासाठी केलेल्या अहवालावर 
मा.आयुक्तांची मंजूरी दद.17.01.2015 रोजी 
प्राप्त झाली होती. प्रारुप िामंजूरीची सूचिा 
तयार करण्यात येऊि इमारत प्रतताव 
खात्यातफे दद. 21.02.2015 रोजी तवािरी झाली 
होती परंत ुनिगवशमत करण्यात आली िाही. 
मालकािे केलेली पुतवता, मा.आयुक्तांची मंजूरी, 
चटई िेत्र निदेशांक अधिमूल्य भरणा लिात 
घेऊि भूखडंावरील आरिण महापाशलकेची 
वचिबध्दता म्हणूि  रद्द करण्यात यावे.

मौजे बोररवली, ि.भू.क्र.452 (भाग), 453 भूखडंावरील 
कल्याण कें द्राचे (RSA 2.1) आरिण वगळण्यात 
आले आहे.
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124 MRC124

002663

003052

003741

003754

Borivali 453 - -

Suggestion regarding proposed reservation 

of Multipurpose Community Welfare Centre 

on CTS 453 of Borivali

The owners of the said land have made 

several payments to MCGM and other Govt 

authorities for the purpose of developing 

their land. 

Traffic Dept. & CFO NOCs have been 

obtained and premiums towards 0.33 FSI 

has been paid.

Concession Report allowing the 

development of the said land was approved 

by the then Municipal Commissioner on 

17.01.2015

The Draft IOD was prepared and signed by 

Building Proposal Dept on 21.2.2015 but 

same was remained to be issued.

Therefore, suggested to delete the 

reservation on the said land in view of the 

owner's compliances, Municipal 

Commissioner's approval to the concession 

report, payments made for 0.33 FSI 

premium which shall be considered as a 

Commitment on the part of MCGM

The reservation of RSA2.1 in CTS no. 452 

(pt.) , 453 of Borivali Village is deleted.

125 MRC125 PCSM6 पोईसर 33pt, 115pt - - WS53

कायवकारी आरोग्य अधिकारी यांिी सादर 
केलेल्या यादीिुसार, भूखडंावर खाजगी 
तमशािभूमी अस्ततत्वात आहे. सदर तमशािभूमी 
पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यामध्ये 
दशवववण्यात यावी.

भूखडंाच्या ज्या भागावर तमशािभूमी अस्ततत्वात 
आहे त्या भागावरील प्राथशमक शाळा व माध्यशमक 
शाळा च ेिामनिदेशशि वगळण्यात आले असूि 
सदर भाग णिचचि तमशािभूमी (DSA4.3)  म्हणूि 
िामनिदेशशत दशवववण्यात आला आहे.

125 MRC125 PCSM6 Poisar 33pt, 115pt - - WS53

As per list provided by EHO (RC), Private 

cemetary is existing on the plot. The same 

shall be shown in DP 

Part designation of DE1.2 (Primary & 

Secondary School) on which cemetary exists 

is deleted and shown as DSA4.3 (Christian 

cemetery).
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126 MRC126 PCSM12 - - - - WS63/68

ववकास नियंत्रण नियमावली ३३(८) तील 
तरतूदीिुसार, िा ववकास िेत्राचा ववकास सुलभ 
व्हावा, गहृनिमावणाचा साठा उपलब्ि व्हावा आणण 
मोकळ्या जागा सुवविेसह उपलब्ि होण्याकररता 
िा ववकास िेत्राचे, ववशरे् ववकास िेत्र I,  ववशरे् 
ववकास िेत्र II व िैसधगवक िेत्रामध्ये ववभाजि 
करण्यात यावे.

मौजे एक्सर  येथील अस्ततत्वातील  असलेल्या 
36.60 मी रंुदीच्या शलकं रोडच्या पस्चचमेकडील 'िा 
ववकास िेत्र' हे ववशरे् ववकास िेत्र-II  असे 
दशवववण्यात आले असूि RC/1 असे धचन्हांककत 
करण्यात आले आहे. ि.भू.क्र.1612 वर हौद 
/तळे/तलाव (DOS1.1)  च ेिामनिदेशि दशवववण्यात 
आले आहे. 

तसेच, परवडणारे गहृनिमावण (RR2.2), उच्च शशिण 
(RE2.1)  व सांतकृनतक कें द्र / िाटयगहृ / 

शसिेमागहृ(RSA3.3) अशी  िवीि आरिणे 
दशवववण्यात आली आहेत.

१२.२० मी. रंुदीचा िवीि ववकास नियोजि रतता 
प्रतताववत करण्यात आला आहे.

िा ववकास िेत्रातील जमीिीच्या उच्चतम भरती 
रेर्ेच्या समुद्राकडील भाग िैसधगवक िेत्र म्हणूि  
दशवववण्यात आले आहे.

126 MRC126 PCSM12 - - - - WS63/68

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA.

The NDZ on west of 36.60m existing link road 

in village Eksar is shown as SDZ-II marked 

RC/1.

Designation od DOS1.1 on CTS 1612 and new 

reservations of RR2.2 (Affordable housing), 

RE2.1 (Higher Education) and RSA3.3 

(Cultural Centre/ Drama Theatre/ Theatre) are 

shown.

New 12.20m DP road is proposed.

Part portion of the land which was in NDZ and 

is towards the seaward side of HTL is now 

shown as NA (natural area).
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127 MRC127 PCSM13 - - - - WS62

ववकास नियंत्रण नियमावली ३३(८) तील 
तरतूदीिुसार, िा ववकास िेत्राचा ववकास सुलभ 
व्हावा, गहृनिमावणाचा साठा उपलब्ि व्हावा आणण 
मोकळ्या जागा सुवविेसह उपलब्ि होण्याकररता 
िा ववकास िेत्राचे, ववशरे् ववकास िेत्र I,  ववशरे् 
ववकास िेत्र II व िैसधगवक िेत्रामध्ये ववभाजि 
करण्यात यावे.

अस्ततत्वात  असलेल्या 18.30 मी रंुद रतत्याच्या 
उत्तरेकडील िा ववकास िेत्र हे ववशरे् ववकास िेत्र-II 

असे दशवववण्यात आले असूि  RC/2 असे 
धचन्हांककत करण्यात आले आहे. 

िा ववकास िेत्रातील जमीिीच्या उच्चतम भरती 
रेर्ेच्या समुद्राकडील भाग िैसधगवक िेत्र म्हणूि  
दशवववण्यात आले आहे.

127 MRC127 PCSM13 - - - - WS62

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA.

The NDZ on north side of existing 18.30m 

wide road is now shown as SDZ-II marked as 

RC/2.

Part portion of the land which was in NDZ and 

is towards the seaward side of HTL is now 

shown as NA (natural area).

128 MRC128 PCSM14 - - - - WS58

ववकास नियंत्रण नियमावली ३३(८) तील 
तरतूदीिुसार, िा ववकास िेत्राचा ववकास सुलभ 
व्हावा, गहृनिमावणाचा साठा उपलब्ि व्हावा आणण 
मोकळ्या जागा सुवविेसह उपलब्ि होण्याकररता 
िा ववकास िेत्राचे, ववशरे् ववकास िेत्र I,  ववशरे् 
ववकास िेत्र II व िैसधगवक िेत्रामध्ये ववभाजि 
करण्यात यावे.

13.40मी रंुद ववकास नियोजि रतत्याच्या 
उत्तरेकडील िा ववकास िेत्र, जे पस्चचम व उत्तर 
बाजूिे  िाल्यािे व्यापलेले आहे, त ेिेत्र 'ववशरे् 
ववकास िेत्र-II असे दशवववण्यात आले असूि RC/3 

असे धचन्हांककत करण्यात आले आहे.

128 MRC128 PCSM14 - - - - WS58

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA.

The NDZ on north of 13.40m wide DP road 

bounded by nalla on west and north side is 

shown as SDZ-II marked RC/3.
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129 MRC129 PCSM15 - - - - WS57

ववकास नियंत्रण नियमावली ३३(८) तील 
तरतूदीिुसार, िा ववकास िेत्राचा ववकास सुलभ 
व्हावा, गहृनिमावणाचा साठा उपलब्ि व्हावा आणण 
मोकळ्या जागा सुवविेसह उपलब्ि होण्याकररता 
िा ववकास िेत्राचे, ववशरे् ववकास िेत्र I,  ववशरे् 
ववकास िेत्र II व िैसधगवक िेत्रामध्ये ववभाजि 
करण्यात यावे.

जल पररवहि अनंतम तथािक (RT2.1) 

आरिणावरील िा ववकास िेत्र आरिणास 
असलेल्या पोहोच मागावसहीत िैसधगवक िेत्रात 
दशवववण्यात आले असूि RC/4 असे धचन्हांककत 
करण्यात आले आहे.

129 MRC129 PCSM15 - - - - WS57

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA.

The NDZ shown in reservation of RT2.1 

(Water Transport Terminal) alongwith access 

road is now shown as NA marked as RC/4.

130 MRC130 PCSM16 - - - - WS57

ववकास नियंत्रण नियमावली ३३(८) तील 
तरतूदीिुसार, िा ववकास िेत्राचा ववकास सुलभ 
व्हावा, गहृनिमावणाचा साठा उपलब्ि व्हावा आणण 
मोकळ्या जागा सुवविेसह उपलब्ि होण्याकररता 
िा ववकास िेत्राचे, ववशरे् ववकास िेत्र I,  ववशरे् 
ववकास िेत्र II व िैसधगवक िेत्रामध्ये ववभाजि 
करण्यात यावे.

1) चारकोप सेक्टर 7 च्या म्हाडा  अशभन्यासातील 
उत्तरेकडील िा ववकास िेत्र हे  'ववशरे् ववकास िेत्र-

II' असे दशवववण्यात आले असूि RC/5 असे 
धचन्हांककत करण्यात आले आहे.

2) उववरीत िेत्र िैसधगवक िेत्र असे दशवववण्यात आले 
आहे.

130 MRC130 PCSM16 - - - - WS57

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA.

The NDZ on north side of MHADA layout 

Charkop Sector-7 is shown as SDZ-II marked 

as RC/5.

The remaining area is shown in NA.
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131 MRC131 PCSM17 - - - - WS64

ववकास नियंत्रण नियमावली ३३(८) तील 
तरतूदीिुसार, िा ववकास िेत्राचा ववकास सुलभ 
व्हावा, गहृनिमावणाचा साठा उपलब्ि व्हावा आणण 
मोकळ्या जागा सुवविेसह उपलब्ि होण्याकररता 
िा ववकास िेत्राचे, ववशरे् ववकास िेत्र I,  ववशरे् 
ववकास िेत्र II व िैसधगवक िेत्रामध्ये ववभाजि 
करण्यात यावे.

मौजे ददहसर येथील अशभिव िगरच्या उत्तरेकडील 
िा ववकास िेत्राखालील जमीि, ववशरे् ववकास िेत्र-II 

अशी दशवववण्यात  आली आहे व RC/6 अशी 
धचन्हांकीत करण्यात आली आहे.

अस्ततत्वातील रतता व प्रततावीत 18.30 मी. रंुद 
रतत्याच्या रंुदीकरणाखालील जमीि वगळूि उववररत 
जमीि उद्याि / बगीचा (ROS1.5) म्हणूि 
आरक्षित करण्यात आली आहे.

131 MRC131 PCSM17 - - - - WS64

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA.

The NDZ land located north of Abhinav Nagar 

in Dahisar village is now shown as SDZ-II, 

marked as RC/6 and reserved for ROS1.5 

excluding 18.30m proposed road widening & 

existing road.

132 MRC132 PCSM18 - - - - WS59/54

ववकास नियंत्रण नियमावली ३३(८) तील 
तरतूदीिुसार, िा ववकास िेत्राचा ववकास सुलभ 
व्हावा, गहृनिमावणाचा साठा उपलब्ि व्हावा आणण 
मोकळ्या जागा सुवविेसह उपलब्ि होण्याकररता 
िा ववकास िेत्राचे, ववशरे् ववकास िेत्र I,  ववशरे् 
ववकास िेत्र II व िैसधगवक िेत्रामध्ये ववभाजि 
करण्यात यावे.

संजय गांिी राष्ट्रीय उद्यािात आर /मध्य  व आर 
/दक्षिण ववभागाच्या हद्दीवर स्तथत जलाशय 
(DMS5.1) व ववद्युत प्रेर्ण आणण ववतरण सुवविा 
(DPU5.2) यांच ेिामनिदेशि कायम ठेवले आहे. 

मात्र, या िामनिदेशिांवर दाखववलेले िा ववकास 
िेत्र, आता िैसधगवक िेत्र म्हणूि दशवववण्यात आले 
असूि RC/7 असे  धचन्हांकीत करण्यात आले आले.

132 MRC132 PCSM18 - - - - WS59/54

Inorder to facilitate development of NDZ 

land and generate housing stock, amenities 

along with open spaces under DCR 33(8), 

the NDZ land to be subdivided into SDZ I, 

SDZ II and NA.

The NDZ land on the boundary of R/C & R/S 

ward & located in SGNP shown as DMS5.1 & 

DPU5.2 is now shown as NA, marked as RC/7, 

by retaining the designations DMS5.1 & 

DPU5.2..
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133 MRC133 001406

1) बोरीवली
2)मागाठाणे 
3)बोरीवली
4)एक्सर

1) 34 (pt) 

2) 207 (pt) 

3) 294, 295 (pt) 

& 306B

4) 2 (pt)

- -

1)WS57

2) WS59

3)WS63

4)WS63.

१)  भूखडंाचा शाळा व महाववद्यालय या 
वापराकररता ववततार करण्याबाबत
२) भूखडंाचा शाळा व महाववद्यालय या वापराकररता 
ववततार करण्याबाबत
३) भूखडंाचा शाळा व महाववद्यालय या वापराकररता 
ववततार करण्याबाबत व ि.भू.क्र.३०६बी, मौजे 
बोरीवली या शाळेकररता आरक्षित असलेल्या 
भूखडंाचे आरिण रतत्याकररता समाववष्ट्ट करण्यात 
येऊ िये.  त्याऐवजी लगतच्या ि.भू.क्र.२९३ या 
भूखडंावरील साववजनिक मोकळया जागेच ेआरिण 
रतत्यामध्ये समाववष्ट्ट करण्यात याव.े

४) भूखडंाचा शाळा व महाववद्यालय या वापराकररता 
ववततार करण्याबाबत

१) उच्च शशिण (RE2.1) च ेआरिण प्राथशमक व 
माध्यशमक शाळा (DE1.2) िामनिदेशिात समाववष्ट्ट 
करण्यात आले आहे.

२) पूवव प्रारुप ववकास आराखड्याप्रमाणे प्राथशमक व 
माध्यशमक शाळा (DE1.2)च ेिामनिदेशि कायम 
ठेवण्यात आले आहे आणण उच्च शशिण (RE2.1) च े
आरिण प्राथशमक व माध्यशमक शाळा (DE1.2) 

िामनिदेशिात समाववष्ट्ट करण्यात आले आहे.

३) उच्च शशिण (RE2.1) च ेआरिण प्राथशमक व 
माध्यशमक शाळा (DE1.2) िामनिदेशिात समाववष्ट्ट 
करण्यात आले आहे. ववकास नियोजि रतत्याच ेसंरेखि 
ि.भू.क्र.२९३ मिील मोकळ्या जागाच्या आरिणामििू 
दशवववण्यात आले आहे आणण ववकास नियोजि 
रतत्याखालील िेत्रफळ उच्च शशिण या आरिणात 
समाववष्ट्ट करण्यात आले आहे.

४) उच्च शशिण (RE2.1) च ेआरिण प्राथशमक व 
माध्यशमक शाळा (DE1.2) िामनिदेशिात समाववष्ट्ट 
करण्यात आले आहे.

133 MRC133 001406

1) Borivali

2)Magathane 

 

3)Borivali

4)Eksar

1) 34 (pt) 

2) 207 (pt) 

3) 294, 295 (pt) 

& 306B

4) 2 (pt)

- -

1)WS57

2) WS59

3)WS63

4)WS63.

1)  Requested to enhance the scope of the 

used of plot as School/College

2)  Requested to enhance the scope of the 

used of plot as School/College

3) S Requested to enhance the scope of the 

used of plot as School/College;

Requested not to take over the plot 306B 

reserved for School for the purposed of Road. 

Instead it is suggested that a part of adjoining 

Plot no. 293 which is shown Public Open 

Space may be used for Purposed of Building 

Road

4)  Requested to enhance the scope of the 

used of plot as School/College

1) RE2.1 (Higher Education) is added to DE1.2 

(Primary & Secondary School). 

2) Designation of DE1.2 (Primary & Secondary 

School) as per EDDP is retained  and RE2.1 

(Higher Education) is added to DE1.2 (Primary & 

Secondary School). 

3)  RE2.1 (Higher Education) is added to DE1.2 

(Primary & Secondary School). DP road alignment 

is maintained through ROS in CTS293 & the area 

under DP road is included in the reservation of 

RE2.1 (Higher Education).

4) RE2.1 (Higher Education) is added to DE1.2 

(Primary & Secondary School). 

New reservation/ designation : Cases

नवीन नािननदेशन/ आरक्षण दशगववलेली प्रकरणे
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134 MRC134 002340 बोरीवली 478/A & 478A/2 - - WS63

खाजगी जागेवरील दशवववण्यात आलेले 
महापाशलका शाळेचे िामनिदेशि ववशरे् शाळा 
(DE 1.3) अथवा इतर शशिण (DE 3.1) असे 
दशवववण्यात यावे.

िमावदाय, ववचवतत संतथेमाफव त शाळा चालववण्यात 
येणार असल्यामुळे व भूखडंाचा उववररत ववकास 
इतर शशिणासाठी (RE3.1) करण्यात येणार 
असल्यामुळे महापाशलका शाळेच्या िामनिदेशिात 
इतर शशिणाचे आरिण (RE3.1) समाववष्ट्ट 
करण्यात आले आहे.

134 MRC134 002340 Borivali 478/A & 478A/2 - - WS63

Suggestion not to mark the private land 

under reference as DE 1.1 but can be 

marked as DE 1.3 (Special School) or DE 

3.1(other Education).

Since the School is proposed to be run by the 

Charitable Trust who intends to utilise the 

balance potential for other education RE3.1 

(Other Education) is added to DE1.1(Mun. 

School)

135 MRC135 004324 ददहसर - - - WS64

ववभाग क्र.10 पररसरात तमशािभूमीचे आरिण 
िसल्यामुळे िागररकांची गैरसोय होत 
असल्यामुळे संजय गांिी राष्ट्रीय उद्यािालगत 
असलेल्या काजूपाडा भागातील खाजणावर 
तमशािभूमीचे आरिण ठेवण्यात यावे.

 िा ववकास पट्टयात स्तथत भूखडं 
क्र.2321/A/1आणण2220/B/1 B वर तमशािभूमीचे 
आरिण (RSA4.8) ठेवण्यात आले असूि 18.30 

मी रंुदीचा प्रतताववत ववकास नियोजि रतता कायम 
ठेवण्यात आला आहे.

135 MRC135 004324 Dahisar - - - WS64

The residents in ward no. 10 are facing 

problems as there is no cemetary nearby.

Requested for reservation for Cemetery at 

Khadan in Kajupada adjacent to National 

Park as per the local demand.

The portion of NDZ bearing 

C.T.S.No.2321/A/1 and 2220/B/1B is 

reserrved for Cemetery (RSA4.8) and 18.30 

mt. wide D.P. Road is retained.

136 MRC136

PCSM1,

Not 

traceble

कांददवली 15pt - - WS53

पूवव प्रारुप ववकास आराखड्यात अस्ततत्वातील 
शाळा दशवववण्यात आली आहे. सदर शाळा 
पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यामध्ये 
वगळण्यात आली आहे. पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखड्यामध्ये सदर शाळा दशवववण्यात यावी.

जागेवर अस्ततत्वात असलेली शाळा िामनिदेशशत 
प्राथशमक शाळा व माध्यशमक शाळा (DE1.2) 

म्हणूि दशवववण्यात आली आहे.

136 MRC136

PCSM1,

Not 

traceble

Kandivali 15pt - - WS53

Existing school was shown in EDDP. It was 

deleted in RDDP. The same shall be shown 

in DP.

Since the school exists on site, same is shown 

as DE1.2(Primary & Secondary School).

_ _ 88



अन.ु  क्र. फेरबदल क्र. आवक कं्र. गाव न.भू.क्र  / श.भू.क्र.
टी.पी.ए
स अ. भू. क्र सु.प्रा.वव.आ. 

पत्रक नं सारांश  ननयोजन समितीची मशफारस

SR.

NO.

Modificati

on No.

Inward 

No.
Village CTS / CS TPS FP NO

RDDP 

SHEET NO
Gist Planning Committee's Recommendation

137 MRC137 PCSM2 - -
बोरीव
ली - ३ 362 WS58

पूवव प्रारुप ववकास आराखड्यात अस्ततत्वातील 
शाळा दशवववण्यात आली आहे. सदर शाळा 
पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यामध्ये 
वगळण्यात आली आहे. पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखड्यामध्ये सदर शाळा दशवववण्यात यावी.

जागेवर अस्ततत्वात असलेली शाळा िामनिदेशशत 
प्राथशमक शाळा व माध्यशमक शाळा (DE1.2) 

म्हणूि दशवववण्यात आली आहे.

137 MRC137 PCSM2 - -
Boriva

li - III
362 WS58

Existing school was shown in EDDP. It was 

deleted in RDDP. The same shall be shown 

in DP.

Since the school exists on site, same is shown 

as DE1.2(Primary & Secondary School).

138 MRC138 PCSM3 मागाठाणे 207pt - - WS59

पूवव प्रारुप ववकास आराखड्यात अस्ततत्वातील 
शाळा दशवववण्यात आली आहे. सदर शाळा 
पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यामध्ये 
वगळण्यात आली आहे. पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखड्यामध्ये सदर शाळा दशवववण्यात यावी.

जागेवर अस्ततत्वात असलेली शाळा िामनिदेशशत 
प्राथशमक शाळा व माध्यशमक शाळा (DE1.2) 

म्हणूि दशवववण्यात आली आहे.

138 MRC138 PCSM3 Magathane 207pt - - WS59

Existing school was shown in EDDP. It was 

deleted in RDDP. The same shall be shown 

in DP.

Since the school exists on site, same is shown 

as DE1.2(Primary & Secondary School).

139 MRC139 PCSM4 एक्सर 1835pt - - WS63

पूवव प्रारुप ववकास आराखड्यात अस्ततत्वातील 
शाळा दशवववण्यात आली आहे. सदर शाळा 
पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यामध्ये 
वगळण्यात आली आहे. पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखड्यामध्ये सदर शाळा दशवववण्यात यावी.

जागेवर अस्ततत्वात असलेली शाळा िामनिदेशशत 
प्राथशमक शाळा व माध्यशमक शाळा (DE1.2) 

म्हणूि दशवववण्यात आली आहे.

139 MRC139 PCSM4 Eksar 1835pt - - WS63

Existing school was shown in EDDP. It was 

deleted in RDDP. The same shall be shown 

in DP.

Since the school exists on site, same is shown 

as DE1.2(Primary & Secondary School).

140 MRC140 PCSM5 एक्सर 2625pt - - WS64

पूवव प्रारुप ववकास आराखड्यात अस्ततत्वातील 
शाळा दशवववण्यात आली आहे. सदर शाळा 
पुिरवधचत प्रारुप ववकास आराखड्यामध्ये 
वगळण्यात आली आहे. पुिरवधचत प्रारुप ववकास 
आराखड्यामध्ये सदर शाळा दशवववण्यात यावी.

जागेवर अस्ततत्वात असलेली शाळा िामनिदेशशत 
प्राथशमक शाळा व माध्यशमक शाळा (DE1.2) 

म्हणूि दशवववण्यात आली आहे.

140 MRC140 PCSM5 Eksar 2625pt - - WS64

Existing school was shown in EDDP. It was 

deleted in RDDP. The same shall be shown 

in DP.

Since the school exists on site, same is shown 

as DE1.2(Primary & Secondary School).
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141 MRC141 PCSM7 कांददवली - - - WS53

शलकं रोड व बोरसापाडा रोड यांच्या जंक्शिवर 
उद्याि/बगीचा हे आरिण स्तथत आहे. सदर 
आरिण वाहतूक बेट म्हणूि दशवववण्यात यावे.

शलकं रोड व बोरसापाडा रोड यांच्या 
जंक्शिवरअसलेले उद्याि/बगीचाचे आरिण 
वगळण्यातआले असूि वाहतूक बेट म्हणूि 
दशवववण्यात आले आहे.

141 MRC141 PCSM7 Kandivali - - - WS53

The ROS1.5 (Garden/Park) is located in 

the junction of Link Rod and Borsapada 

road. The same shall be shown as traffic 

island

ROS1.5 in the junction of Link Rod and 

Borsapada road is deleted & shown as traffic 

island

142 MRC142 PCSM8 Shimpavali - - - WS58

शलकं रोड व आर.एम.भट्टड रोड यांच्या 
जंक्शिवर उद्याि/बगीचा हे आरिण स्तथत 
आहे. सदर आरिण वाहतूक बेट म्हणूि 
दशवववण्यात यावे.

शलकं रोड व आर.एम.भट्टड रोड यांच्या 
जंक्शिवरअसलेले उद्याि/बगीचाचे आरिण 
वगळण्यातआले असूि वाहतूक बेट म्हणूि 
दशवववण्यात आले आहे.

142 MRC142 PCSM8 Shimpavali - - - WS58

The ROS1.5 (Garden/Park) is located in 

the junction of Link Rod and R M Bhattad 

road. The same shall be shown as traffic 

island

ROS1.5 in the junction of Link Rod and R M 

Bhattad road is deleted & shown as traffic 

island

143 MRC143 PCSM9
बोरीवली व 
मागाठाणे - - - WS58

एस.व्ही रोड व आर.एम.भट्टड रोड यांच्या 
जंक्शिवर चयामप्रसाद मुखजी चौक म्हणूि 
ज्ञात असलेले  वाहतूक बेट दशवववण्यात यावे.

एस.व्ही रोड व आर.एम.भट्टड रोड यांच्या 
जंक्शिवर असलेले  वाहतूक बेट दशवववण्यात आले 
आहे.

143 MRC143 PCSM9
Borivali & 

Magathane
- - - WS58

The traffic islands known as Shyamaprasad 

Mukharji Chowk at the junction of S V road 

and R M Bhattad road are to be shown

The traffic islands at the junction of S V road 

and R M Bhattad road are shown

नवीन सूची
New Legends
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144 MRC144 PCSM10 बोरीवली 231pt - - WS63

एस.व्ही रोड व चदंावरकर रोड यांच्या 
जंक्शिवर असलेले  वाहतूक बेट दशवववण्यात 
यावे.

एस.व्ही रोड व चदंावरकर रोड यांच्या जंक्शिवर 
असलेले  वाहतूक बेट दशवववण्यात आले आहे.

144 MRC144 PCSM10 Borivali 231pt - - WS63
Traffic island at the junction of LT road and 

Chandavarkar road is to be shown

Traffic island at the junction of LT road and 

Chandavarkar road is shown

145 MRC146 PCSM11 एक्सर 2439pt - - WS63

एस.व्ही.पी रोड व सोडावाला रोड यांच्या 
जंक्शिवर चामुंडा सकव ल म्हणूि ज्ञात असलेले  
वाहतूक बेट दशवववण्यात यावे.

एस.व्ही.पी. रोड व सोडावाला रोड यांच्या जंक्शिवर 
असलेले  वाहतूक बेट दशवववण्यात आले आहे.

145 MRC146 PCSM11 Eksar 2439pt - - WS63

The traffic islands known as Chamunda 

Circle at the junction of S V P road and 

Sodawal road are to be shown

The traffic islands at the junction of S V P road 

and Sodawal road are shown

ननरंक Nil

वास्तुजन केलेलया यादीिधील राखीव असणारी धामिगक स्थळे 
Earmarked Religious structures in heritage list
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146 MGEN1

ज्या जमीनिवंर 25% गाळे महापाशलकेस देण्यात 
आले आहेत आणण त ेप्रकल्प ग्रततांिा देण्यात 
आलेले आहेत अचया जमीनिवंर सेवा औद्योधगग 
िेत्राचे िामनिदेशि (DPU 6.1 ) दशवववण्यात 
आलेले आहे. सबब, हे धचन्ह संदभवहीि झाले 
आहे हे िेत्र निवासी िेत्र म्हणूि दशवववण्यात 
यावे.

ज्या जमीनिवंर 25% गाळे महापाशलकेस देण्यात 
आले आहेत आणण त ेप्रकल्प ग्रततांिा देण्यात 
आलेले आहेत, अचया जमीनिवंर सेवा औद्योधगग 
िेत्राचे िामनिदेशि (DPU 6.1 ) दशवववण्यात आलेले 
आहे. सबब, हे धचन्ह संदभवहीि झालेले आहे. सदर 
िेत्र निवासी म्हणूि दशवववण्यात आले आहे.

146 MGEN1

To make Legend DPU 6.1 (Service 

Industrial Estate redundant where 25 % 

galas are handed over to PAPs through 

MCGM

The land marked as Designation for Service 

Industrial Estate (DPU 6.1) are whre 25 % 

Galas are handed over to MCGM and galas 

are handed over Project Affected person. 

Hence the Legend is redundant and the lands 

are included in surrounding zone.

147 MGEN2
अशभन्यासातील मिोरंजि मैदिवर दशवववलेले 
िामनिदेशि/आरिण वगळण्याबाबत

ज्या जशमिी मंजूर अशभन्यासामिील मिोरंजि 
मैदाि म्हणूि दशवववलेल्या आहेत ककंवा खाजगी 
मालकीची उद्यािे म्हणूि दशवववलेल्या आहेत परंत ु
सदर जागा ROS/DOS कररता 
िामनिदेशशत/आरक्षित आहेत, अशा जागांचा 
समावेश सभावतालच्या पाट्ट्यांमद्िे करण्यात 
आलेला आहे त्यावर "अशभन्यासातील मिोरंजि 
मैदाि/खाजगी उद्याि" च ेधचन्ह ठेवण्यात आलेले 
असूि िामनिदेशि/आरिण वगळण्यात आलेले आहे.

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

Similar modification in entire Ward

सवग ववभागातली एकसिान होणारे फेरबदल
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147 MGEN2
To delete the designations/reservation as 

ROS/DOS shown in layout RG

The land designated/reserved as ROS/DOS  

but are shown as Layout RG in approved 

layout or part of Garden in private possession, 

to be deleted by keeping label of "Layout 

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

included in surrounding zone.

The details of Layout RG/Private G are listed 

seperately as Annexure

148 MGEN3
िमावथव दवाखािा च ेिामनिदेशि दवाखािे च े
िामनिदेशि म्हणूि बदलण्यात यावे

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

148 MGEN3
To change designation of Charitable 

Dispensary to Dispensary

The designation for DH 3.1 changed from 

Charitable Dispensary to Dispensary in all the 

DP sheets, as there are existing Charitable 

and Private dispensaries too.

149 MGEN4
रेल्वे रुळांच्या सीमेपासूि 30 मी इतका सुिाररत 
रेल्वे प्रनतबंिक पट्टा दशववीिेबाबत

सवव प्रारूप ववकास आराखड्यांमध्ये रेल्वे रुळांच्या 
सीमेपासूि 30 मी इतका सुिाररत रेल्वे प्रनतबंिक 
पट्टा दशवववलेला आहे.

149 MGEN4
To show the railway buffer from the railway 

track boundary

The modified railway buffer of 30m is shown 

from the railway track boundary on all the Draft 

DP sheets.
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