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2 बहृन्ुंबब ्हणननरपणाा�ण 

भणन १ - �नतोजन �े� आरम ं्कतण  

१.१ संदभर पणाररभू्ी 

�श�णस आरणआडण ततणर �रमे हे �नतोजन पणत �रमणचे शै ण�न� �तरित आहे. ्हणरणृ् पणदेतश� श नगररचनण 
अत �नत् (्.पण.श.न.अ.) १९६६ ् ील �ल्  ३८, �नतोजन पणत �रमणलण �नदवतशत �रते �य ,“�नतोजन पणत �रम 
आशात� असेतणस ्तणरतण �ेतण ी�णरणतील �ेतणचे नितणने सशव�म �ेेतणनंतर श �शदत्णन भू-शण र न�णशण ततणर 
�ेेतण नंतर �श�णस तोजनेची (सं ूमर मे ्�ंशण �तरतण भणगणंची सशतंत मे) फेरबदल �ा श�ेल ”. तण �णतदतणत असेह� 
न्ूद आहे �य �ोमतणह� �श�णस आरणआडण हण पणदेतश� तोजनेरतण तरतुद�नुसणर असमे आशात� आहे. तणचण असर असण 
होतो �य, पणदेतश� तोजनण ह�  सदश� असून, ्तणतील �शसततृ सूचनण आरम गहृ�त�े ्तण पदेशणतील शहरणंनण ्णगरदशर� 
यरतणत. 

शवर २०३४ �तरतण, ब.ृ्ु.्. ण.रतण ्तणरदेतील  �शशेव �नतोजन पणत �रम अंतगरत तेमणरे �ेत शगसून उशरतरत �ेतणचण  
पणा  �श�णस आरणआडण (पण.�श.आ.) ब.ृ्ु.्. ण. ने २०१६ सणल�, ्ंजूर  ुनररतचत �श�णस आरणआडण (्ं. ु.�श.आ.) १९९१,चण 
 ुच�ल भणग महमुन ततणर �ेलण आहे.  

सुरशणतीलण, बहृन्ुंबई ्हणनगर णतल�णने (ब.ृ्ु.्. ण.) ्.पण.श.न.अ.१९६६ चे �ल् २६(१) अनशते �द.२५.०२.२०१५ रोजी 
सशरसण णरम जनते�डून सूचनण श हर�ती पण्त �ररतण�तरतण सर�णर� रणज तणत आरम ससण�न� शतर् णन तणत पणा  
�श�णस आरणआडण, २०३४ प�णतशत �ेलण. तदनंतर , ्हणरणृ् शणसनणने, प�णतशत पणा  �श�णस आरणआडण,२०३४ ् ील 
तुष�ंशर अहशणल सणदर �ररतण�तरतण, ्ुखत सतचश तणंरतण अधत�तेआणल�  ए� सत्ती ने्ल�. सत्तीने सणदर �ेलेेतण 
अहशणलणरतण अनुवंगणने �द. २३ ए�पल २०१५ रतण आदेशणनुसणर ्हणरणृ् शणसनणने ्.पण.श न.अ.१९६६ ् ील �ल् १५४ 
अनशते �नदवश �दले �य, प�णतशत पणा  �श�णस आरणआडण, २०३४ ्धते चणर ्�हनतणंरतण �णलणश ीत सु णरमण �ान तो 
 ुनहण प�णतशत �रणशण. सु णरमण �रतणनण तुष�ची सु णरमण आरम �नतोजन श �णतदेशीर बणबींचे  र��म  �ान  
आशात�तेनुसणर सु णतरत �ररतणत तणशे. हण �णलणश ी  ुचे २२ फेबुशणर� , २०१६  त�त आरम नंतर ३१ ्े २०१६  त�त 
शणच�शरतणत आलण, तणशेसे त�त आरणआडण सु णतरत �ान  ुननप�णतशत �ररतणत आलण. 

सु णरमण प्कतेचे अनुसरम �ेेतणनंतर , २७.०५.२०१६ रोजी सु णतरत पणा  �श.आ.२०३४  ुनहण जनते�डून सूचनण / 
हर�ती पण्त �ररतण�तरतण  ुननप�णतशत �ररतणत आलण ; ्.पण.श न.अ. १९६६ ् ील तरतुद�नुसणर �नतोजन सत्तीचण 
तशफणरस / अहशणल ्हण णतल�ेलण ्ंजुर�सणया सणदर �ररतणत आलण.  ्.पण.शन.अ.१९६६ �ल् ३० रतण तरतुद� प्णमे 
पणा  �श.आ.२०३४ लण ्हणनगर णतल�ेची ्णनततण ्हण णतल�ण यरणश क. ३९३ �द. ३१.० ७.२०१७ नुसणर त्सणेतणनंतर 
रण्त सर�णर�ड ेसणदर �ररतणत आलण. 

सु णतरत पणा  �श.आ. २०३४ रतण ततणर� दरमतणन , ्ुंबई ्हणनगर पदेश �श�णस पणत �रम  (्ुं.्.प.�श.पण.) �डून 
ब.ृ्ु.्. ण. �ड ेतीन �ेत (भणग) हसतणंतर�त �ररतणत आले , ्तणसणया आतण ब.ृ्ु.्. ण.�नतोजन पणत �रम आहे. पणा  
�श.आ. ततणर �ररतणरतण �ण्णलण �शलंब न होरतणरतण दृष�ने ब.ृ्ु.्. ण.ने �शशवे �नतोजन पणत �रमरतण (�श.�न.पण.) 
हसतणंततरत भणगणचे सशततं मे �नतोजन �ररतणचे यर�शले. हण  तणरत ्.पण. श न. अ., १९६६ ् ील �ल् ३४रतण 
तरतुद�नुसणर अं्लणत आमलण गेलण आरम तीन �श.�न.पण. �ेतणंचे �श�णस आरणआड ेपणा  �श.आ.२०३४ ्धते ए�पतत 
�ररतणचे पसतण�शत आहे जेमे�ान शहरणसणया ए�णर््� �श�णस आरणआडण ततणर होईल. 
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१.२ �नतोजन �े� 

 ूशर पणा  �श�णस आरणआडण २०३४, नुसणर बहृन्ुंबईचे ए�ूम �ेतफस ४५८.२८ चौ.्�.्ी. होत.े तण ए�ूम ज्ीनी ै�य 
९.४३% ज्ीन ्ुंबईत असलेेतण �शशेव �नतोजन पणत �रमणरतण महमजेच ्ुं.्.प.�श.पण. (्ुंबई ्हणनगर पणदेतश� 
�श�णस पणत �रम) , एसआरए ( ो ड टी  ुन�शर�णस पणत �रम) आरम ए्आतडीसी (्हणरणृ् औदतोतग� �श�णस 
्हण्ंडस) तणंरतण  अत �णर  �ेतणत आहेत. तसण� , यणमे आणडीतील नैसतगर� �ेते , सणगर� ्�नणर टी रसतण आरम 
पसतण�शत हतरत  ुननपण्त (तरकले्ेशन) �ेत  जोडेतणनंतर ज्ीनीचे ए�ूम �ेत ४७६.२४ चौ.्�.्ी. होत.े पणा  �श�णस 
आरणआडण, तशेल� ४३४.५५ चौ.्�.्ी.रतण उशरतरत �ेतणसणया ततणर �ररतणत आलण. 

आणल� �दलेेतण अत सूचनेनुसणर , ्हणरणृ् शणसनणने ्ुं.्.प.�श.पण. �डून ब.ृ्ु.्. ण.�ड ेतीन �ेत हसतणंततरत �ेले . 
्तण्ुसे �नतोजन पणत �रमणरतण (ब.ृ्ु.्. ण.) �ेतण्धते ए�ूम ११४.०३ हेकषर (अंदणजे १.१ ४ चौरस ्�.्ी) एशच� शणच 
 णल�. 

 
तकतण १: ्ुं .्.प.�श.पण.  �डून बृ .्ु.्. ण. �ड ेहसतणंततरत �श .�न.�े.  

अ.क हसतणंततरत 
�रमणरे 

ए�ुम ��े्र �े�णची ीरक अ�धसुचनण क. �दनणं� 

१ ्ु.ं्.प.�श.पण. ४७.३७ हे. बी�ेसी ् ील महणडण 
लेआउष असलेलण 'ए' 
एलब� 

ष� ीबी/४३१४/१४६८/ सीआर-

३०/२०१५ तूडी -११ 

१८ नोिहक. 

२०१५ 

२ ्ु.ं्.प.�श.पण. ३९.३० हे. सशण्ी �शशे�णनंद ्णगणरची 
 राच् बणजू, ओतशशरण  

ष� ीबी/४३१३/६५८/ सीआर-

११६/२०१४ तूडी-११ 

१८ नोिहक. 

२०१५ 

३ ्ु.ं्.प.�श.पण. २७.३६ हे. बी�ेसीतेसील त्या नद� 
आरम एल.बी.एस.्णगररतण 
् ील �ेत 

ष� ीबी/४३१४/१३०/ सीआर-

४२/२०१४ तूडी-११ 

३० ऑगसष 

२०१४ 

 सरर �े� ११४.०३ हे. अंदणजे १.१४.चौ.्�.्ी.   

्हणरणृ् रण्त सर�णररतण अत सूचनण क. ष� ीबी ४३१६ / सी २५७ / २०१६ / तूडी -११ �द. १६.०३.२०१७ नुसणर ्नोर�-
गोरणई अंतगरत �ेत ्ंजूर �श�णस आरणआडतणची अं्लबजणशमी �ररतणसणया  ब.ृ्ु.्. ण.�ड ेहसतणंततरत �ररतणत आले 
आहे. ्नोर�-गोरणई गणशणतील �ेतणंरतण स्णशेशण्ुसे ब.ृ्.न. ण.  �नतोजन पणत �रमणरतण अंतगरत तेमणयतण �ेतणत अजून 
शणच होईल. 
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तकतण २: �श .�न.पण . आरम बृ .्ु.्. ण. �ेत 

उ रोकत उेलेरआत स्णशेश आरम �नृ�णसन तण्ुसे होमणरण �ेत आरम षक�ेशणर�तील बदल आणल�ल प्णमे -  

तकतण ३: बृ .्ु.्. ण. आरम शी .�न.�े.  

�े�णचे रनव�रम  ब.ृ्ु.्.पण.�े� 
ब.ृ्ु.्.पण.(�नतोजन 

ंण�ध�रम) �े� 
्र.�न.ंण.�े� 

ंण.्र.आ.�े� ४५८.२८ चौ.्�.्ी ४१५.४८ चौ.्�.्ी ४२.८० चौ.्�.्ी 

्र.भू.रण. ्धीा नरीन �े� १४.९६ चौ.्�.्ी १४.९६ चौ.्�.्ी  

सणनर� ्�नणरपटी रसतण+गीनतरकाे्ेशन ३.०० चौ.्�.्ी ३.०० चौ.्�.्ी  

्र.�न.ंण. �डून  ब.ृ्ु.्.पण.�ड े 

(नोरणब- ्णनोर� सह ) 

 २०.४२ चौ.्�.्ी  

 

अनु.क. �े� रनव�रम ए�ुम �े� 

१ पणा  �श.आ. �ेत ४३४.५५ चौ.्�.्ी 

२ ब.ृ्.ु्. ण.�ड ेहसतणंततरत �ेलेले शी.�न.�े. १.१४ चौ.्�.्ी 

३ सशव�म आरमजीआतएस डषेणबेसरतण �नृ�वर प्णमे एसए ी �ेतणत  णलेल� शणच ०.२७ चौ.्�.्ी 

४ गोरणई - ्नोर� अंतगरत �ेत  १९.२८ चौ.्�.्ी 

 ब.ृ्.ु्.पण.�नतोजन ंण�ध�रमणणतण अंतनरत ए�ूम �े� ४५५.२४ चौ.्�.्ी 
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बणंदण ए एलब�    र�घआणडी      ओतशशरण रजेहण �क द 

न�णशण १: बहृन्ुंबईरतण संदभणरत ब.ृ्.न. ण लण हसतणंततरत  णलेेतण तीन �ेतणचण सससदशर� न�णश े
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१.३ �नतोजन ं्कतण 

सु णतरत पणा  �श.आ.२०३४ (सु.पण.�श.आ.) २७.०५.२०१६ रोजी ्.पण.श  न. अ. १९६६, �ल् २६ (१) रतणतरतुद� अनशते 
शणस�यत रणज तणत आरम ससण�न� शतर् णन तणत प�णतशत �ररतणत आलण. ्तणनंतर ,  ब.ृ्ु.्. ण.लण हसतणंततरत 
 णलेेतण तीन �ेतणंरतण �श�णस आरणआडण ततणर �ररतणरतण �नतोजन प्कतेची सुरशणत  णल�. 

ब.ृ्ु.्. ण.लण हसतणंततरत  णलेेतण तीन �ेतणंचण �श�णस आरणआडण ततणर �ररतणसणया  ब.ृ्ु.्. ण.  ने ्.पण.श न.अ.१९६६ 
् ील �न णरतरत तरतुद� नुसणर संशै ण�न� तरतुद�ंचण अशलंब �ेलण. ्हणनगर णतल�ेने आ लण यरणश क. ८९४ �द. 
३०.०८.२०१६ नुसणर ्.पण. श न. अ.१९६६ ् ील �ल् २३ अनशते �दलेेतण प्कतण  णर  णडून �श�णस आरणआरतणरतण 
सु णरमेचण उसेश घो�वत �ररतणसणया ्ंजुर� �दल�. 

्तणनंतर तीन �ेतणंचण जीआतएस पमणल�दशणरे आ णर न�णशण (base map) ततणर �ररतणत आलण. तण आ णर न�णशणशर 
�द. २८.०३.२०१७ रोजी �शदत्णन भूशण र न�णशण ततणर �ररतणत आलण. �श.भू.शण.रतण नंतर , पसतण�शत भूशण र न�णशण 
(प.भू.शण.) ्.पण. श न. अ.१९६६, �ल् २२ अनशते ततणर �ररतणत आलण.  

१.४ ब.ृ्ु.्.पण.ाण हसतणंततरत  णाेेतण  तीन �े�णणतण �नतोजन आरणकरतणचे ंण . 
्र.आ. २०३४ सोबत ए��ी�रम 

ब.ृ्ु.्. ण.�ड ेहसतणंततरत �ेलेेतण तीन �श.�न.पण. �ेतणंरतण �श�णस तोजनणंसणया सु.पण.�श.आ.२०३४ ततणर �रतणनण 

शण रेतण जणमणयतण �नतोजन तस्णंतणचे  णलन �ररतणचे पसतण�शत �ेले आहे. सु.पण.�श.आ.२०३४  ् ील शहरणसणया 

तशफणरस �ेलेले दृष��ोन , ल�त आरम उ�सृषे टतण �ेतणंसणया सु्ण लणगू होईल. तसेच , ज्ीन शण र �ेत �नराचती, 

सं�ेत, नणगर� सु�श णंचण दजणर श �श.आ. अं्लबजणशमी आरम देआरेआ प्कतण, तणसणयासु्ण सु.पण.�श.आ.२०३४ रतण 

�नत्णंचे अनु�रम �ररतणत तेईल. 

सु.पण.�श.आ.२०३४रतण �श�णस �नतंतम �नत्णशल� (�श.�न.�न.) ् ील �णह� ्ह्श ूमर तरतुद� जसे ्� असरितशससण , 
 तणरशरम आरम स्तोल, �श�णसणचे उ्पेरम �रमे,  ितशसणतणरतण सुलभतेसणया  णाशरभू्ी �न्णरम �रमे, सणशरज�न� 
सु�श णंची �्तरतण असलेेतण �ेतणंसणया तरतूद �रमे आरम �श�णस आरणआरतणची अं्लबजणशमी �नराचत �रमे 
तणंरतणतील संतुलन रणआरतणरतण �दशेने �ेलेेतण आहेत. ्तण्ुसे  ब.ृ्ु.्. ण.लण हसतणंततरत  णलेेतण तीन �ेतणंची �श�णस 
तोजनण एफएसआत, ष�डीआर, �ेत �शभणगमी ,  रशडमणरे गहृ�न्णरम , सण्णरज� स्णनतण आरम सणशरज�न� सु�श ण , 
शणरसण, अरगन,  तणरशरम आरम इतर �नतण्� तरतुद� तणंची स ूंमर शहरण्धते स्णनतण रणआरतणसणया सु.पण.�श.आ. 
२०३४रतण �श.�न.�न. ्धते न्ूद �ेलेेतण �नत्णंचे  णलन �रेल.  
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१.५ �णतदेशीर तरतुद�, �णा्तणरदण आरम रणजपप�त अ�धसूचनण 

हे अतभपेत आहे �य, ब.ृ्ु.्. ण.लण हसतणंततरत  णलेेतण तीन �ेतणंचण �श�णस तोजनण ततणर �ररतणची प्कतण ्हणरणृ् 
पणदेतश� श नगर �नतोजन अत �नत्, १९६६ ्धते असलेेतण प्कतेचे अनु�रम �रेल. ्.पण.श न.अ. चे �ल् २३ ते 
३१ हे �श�णस आरणआडण ततणर �रमे आरम सं्त �रमे तणसणया �ररतणत तेमणयतण प्कतेशी संबंत त आहेत. �ल् २२ 
�श�णस आरणआरतणतील ्ज�ूर  तरभण�वत �रत.े ्तणत महषले आहे ्�: 
‘�श�णस आरणआडण जेशचे आशात� असेल ते शढतण ज्ीन शण रणसणया, सणशरज�न� पतोजनणसणया जत्नीचे �नदवशन, 
 ूर�नतंतम,नैसतगर� श�नत्रत �ेलेेतणशणर ातणचेजतन, शणहतू� श संचणर, सु णरमण ्�ंशण सआल भू भणगणनण 
स्तल�रमे,इ्णरतीरतण शण रणसणया आुेतण येशलेेतण जणगेरतण बणबत अष� आरम �नब� णंस�हत अत �णर �ेतणतील 
जत्नीचण शण र आरम �श�णसतणचे �नतंतम आरम �नत्नतणसणया तर तूद��रमे आरम ्लबष, संखतण, आ�णर, ्जले, 
इ्णरतींचे शमरन,  ण्�� ग, चचरतण आरम उतररतणसणया �ेत, हो�ड�ग, जण�हरणततच नहेतणंसणया इ्णरत�ेतणची षक�ेशणर�’. 
तदनुसणर्.पण. शन. अ.१९६६  ्धते न्ूद �ेेतणप्णमे �श�णस आरणआडण ततणर �ररतणचे �श�श  ष् े आणल�ल प्णमे 
आहेत– 

आ�ृती १: �श .भू.शण.सणयारतण  ्तीची पशणह आ�ृती  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१ �श�णस आरणआडण ततणर �ररतणसणयाचण उसेश घो�वत �रमे �ल्– २३ 

 
२ �शदत्णन भू शण णरणचण न�णशण ततणर �रमे �ल्– २३  

३ पणा  �श�णस आरणआडण ततणर �रमे 

�ा्२२ नुसणर ्र.आ. ्धीा ्ज�ूर 

पणा  �श.आ. प्णमे प�े� तशवणरचण अदंणज 

 पणा  �श.आ. श जणगेरतण ्णगमी नुसणर �नतोजन ्णन�े 

्ंजरू डी ीरतण स्नशतणने तण �ेतणचे  ज्ीन शण र शणष  

 
 सणशरज�न� उ�सृषे, आुेतण जणगण श 

सु�श णंसणया जणगेचे 

नण्�नदवशन(�शदत्णन भू-शण र) 

पणा  �श.आ. प्णमे �श�णस �नतंतम 

�नत्णशल� 

• �श�णस आरणआडण अं् लबजणशमीचे ष् े 

• अं् लबजणशमीचण आचर 

४ सूचनण आरम हर�ती सणयाचे आशणहन (आशणहनण  णसून ६०�दशस) �ल्– २६ 
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्ुं.्.प.�श.पण. �डून ब.ृ्ु.्. ण.लण, बणंदे ए एलब� , ओतशशरण रजेहण �क द श  र�घआणडी ह� �ेत ेहसतणंततरत �ररतणत 
आलेल� आहेत आरम तदनुसणर ब.ृ्ु.्. ण.ने ्.पण. श न. अ.१९६६ ् ील �ल् २३ अनशते उकत �ेतणसणया �श�णस 
आरणआडण ततणर �ररतणरतण उसेशणची सूचनण �द.२९.०९.२०१६ रोजी पतस  ्�ररतणत आल�. 
 
अत सूतचत �ेत ेदशर�शमणरण न�णशण ततणर �ान ्.पण.श न.अ. १९६६ ् ील �ल् २३ नुसणर लो�णं�डून सूचनण/हर�ती 
्णग�शरतणत आेतण. 

बणंदे ए एलब�,                     र�घआणडीओतशशरण रजेहण �क द  
न�णशण २: ब.ृ्ु.्. ण.�ड ेहसतणंततरत �ेलेेतण तीन �ेतणंचे �श�णस आरणआडण ततणर �ररतणचे उ�सृय घो�वत �ेलेेतण 
सूचनेचण भणग महमून प�णतशत �ेलेले न�णशे  
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भणन २ – �नतोजन आरणकडण ततणर� 

२.१ अरांपबाेेतण �णतरप्तीचण आचणरण 

पसतण�शत भूशण र न�णशे ततणर �ररतणसणया �शदत्णन भू-शण र न�णशण ततणर �ान श ्तणरतण  �शालेवमणतून �श�णस 
आरणआडण ततणर �ररतणसणया अंतभूरत �ेलेेतण सशर ष््तणंचण आचणशण आणल�लप्णमे आहे -  

 

आ�ृती २  :अशलंबलेेतण प्कतणंचे अशलो�न  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जीआतएस              नगर �नतोज�णंनी �दलेल� सणंरआ�य 

�शदत्णन भू शण रणरतण रससतीचे ्ुेतणं�न 

�शदत्णन भू न�णश ेआरम अहशणल ततणर �रमे 

�शदत्णन भू-शण र न�णश ेप�णशन 

�शदत्णन भ ूशण रणची ततणर� 

आ णर न�णशण       इतर �शभणगण�डून ्ण�हती   नगर �नतोजण�णं�डून सशव�म  

गोसण �रमे       जणगेची  णहमी                         �रमे                 

आ णर न�णशण ततणर �रमे 

 
भ-ूशण र सशव�म            �शदत्णन भ-ूशण र           दयुत् ्ण�हती स�ंलन 

�शदत्णन भ-ूशण र 

�शालेवमणसणया शेगशेगगतण प�णरचे न�णश ेततणर �रमे 

�शवतशणर न�णश े
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.......................  ुचे चणल ू

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
अशण उ रोकत  उेलेआ �ेलेेतण बहुते� प्कतणंची अं्लबजणशमी  णल� आहे ,(्तणरतण आ णरणशर पणा  आरणआडण  
ततणर �ेलण आहे) ्तण प्कतण अदतण  हणती  तणशतणरतण आहेत ्तण  ूमर  णलेेतण ष् े �नहणत प्कतणंचे अनु�रम 
�ान  ूमर �रणशतणचे पसतण�शत �ेले आहे. 
 

 
सचूनण / हर�ती       �नतोजन सत्ती �डून      �नतोजन सत्तीरतण तशफणरशींनण                

   ्णग�शमे          सनुणशमी आरम तशफणरसी       ससण�न� सशरणज ससंसण �डून ्जंरु�  

सूचनण आरम हर�ती 

पणा  पसतण�शत भ-ूशण र न�णशण सर�णरलण (नगर �श�णस आणते) सणदर�रमे 

अ�ंत् पसतण�शत भ-ूशण र न�णशण आरम अहशणल प�णतशत �रमे 

�शदत्णन भू-शण र न�णश ेप�णशन 

 

�शभणग  णतसीशर�ल सु�श णंचे �शालेवम           १ ्�.्ी.  तरसर                

तुष�चे �शालेवम 

ससण�न� प�त�न ी                �शभणग                  सर�णर� संससण 

भणग णर�णंचण सहभणग  

पणा  पसतण�शत भू-शण र न�णशण आरम 

अहशणल ततणर �रमे आरम प�णशन 

प�णशनण नंतर  
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२.२ �नतोजन आरणकडण ततणर �रतणनण अरांपबाेाण दृष��ोन आरम प्ती  

्ुं.्.प.�श.पण. दशणरे  ब.ृ्ु.्. ण.�ड ेहसतणंततरत �ेलेेतण तीन �श.�न.पण. �ेतणंरतण �श�णस तोजनणंची ततणर� �ररतणसणया 
�शदत्णन  तररससती चे आ�लन �रमे  ह� ्ह्शणची बणब आहे. तोजनेरतण प�े� त �णलआंडणची तसणसर  ्णगमी  ूमर 
�ररतणरतण दृष�ने ज्ीन शण रणचे �ेती�रम आरम �नतण्� अष� बन�शरतणसणया सधतरससतीची शणसत�श� जणम असमे 
आशात� आहे. 

२.२.१ �गड आधणतरत ंमणा�चण रणपर 

तीन �ेतणंसणया तगड संदभर पमणल�चण उ तोग �शदत्णन भू-शण र सशव�म �ररतणसणया �ररतणत आलण. तीन �ेतणतील 
प्ते� �ेत ्तणरतण आ�णर्णनणनुसणर  अने� तगड्धते �शभणगले आहे, उदण. बणंदे ए एलब� २० तगड ्धते �शभणगलेलण 
आहे, तर ओतशशरण रजेहण �क द ११ तगड्धते �शभणरजत �ररतणत आलेले आहे आरम  तरघआडी �ेत १७ तगड्धते 
�शभणरजत �ररतणत आलेले आहे, हे आणल� न�णशण्धते दशर�शरतणत आलेले आहे. तण तगड पमणल�दशणरे जणगेशर सशव�म 
�रतणनण ्दत त्सणल�.- 

 

 

 

 

 

 

न�णशण २: बणंदण ए एलब�चण तगड न�णशण 
 
 

 

  

 

न�णशण ३ :  र�घआणडीचण तगड न�णशण 
 

 
न�णशण ४: ओतशशरण रजेहण �क दणचण तगड न�णशण 
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२.२.२ आधणर न�णश ेततणर �रमे 

तीन �ेतणचे �शदत्णन भू-शण र  न�णशे (�श.भू.शण.) ततणर �ररतणची सुरशणत आ णर न�णशे ततणर �ररतण णसून  णल�. 

ततणर �ेलेेतण तगड आ णतरत पमणल� शर ससण�न� ससरणशर�ल ्ण�हतीरतण �श�श  शृंआलण ए�पतत �ान जीआतएस 

पमणल�दशणरे आ णर न�णशण  ततणर �ररतणत आलण. सधतणरतण  तररससतीचे आ�लन �ररतणसणया सशव�म  स�णने 

सशव�म �ेले आहे. सधतणरतण  तररससतीनुसणर तण आ णर न�णशणलण प्त� जणगेशर जणेन आमआी अदततणशत �ररतणत 

आले आहे. 

२.२.३ ज्ीन रणपरणचे रनव�रम 

�शदत्णन भू-शण र न�णशण (�श.भू.शण.) ततणर �ररतणसणया ज्ीन शण रणरतण �श�श  शेरतण, उ शेरतण, तसेच �ेतणतील 
सु�श ण श सुआसोती इ  ची सूची न�णशणशर प्त� सशव�म �ान दणआशरतणत तेते. महमून ज्ीन शण र शग��रम सशर 
�नतोजन प्कतणंचण अ�शभण्त भणग आहे. �शदत्णन भूशण रण्ुसे लो�णंदशणरे ज्ीन �शी शण रल� जणत आहे हे 
दशर�शरतणस सुलभ होते. पणसत्� �ेत सशव�मणनुसणर तीन �ेतणतील ज्ीन शण रणचे अचू� पसतुती�रम �ररतणत आले 
आहे. 
 
ब.ृ्ु.्. ण.लण हसतणंततरत �ेलेेतण तीन �ेतणंरतण �श�णस आरणआडण ततणर �ररतणसणया सु.पण.�श.आ. २०३४  ततणर 
�ररतणसणया शण रलेेतण �नतोजन त््शणंचे  णलन �ररतणचे पसतण�शत आहे . तण �ेतण्धते �शदत्णन भू-शण र (�श.भू.शण) 
२०१२ रतण सशव�मणत शणररतणत आलेेतण ज्ीन शण र शेरतण शण ररतणत आेतण आहेत . ्ंजूर सु णतरत �श�णस तोजनण 
१९९१ ्धते �नशणसी, ितण णर�, औदतोतग� श अ-�श�सनशील �ेत ्ुखत ज्ीन शण र महमुन दणआ�शलेले आहे. शतर् णन 
�शदत्णन भूशण र अचू� मे दशर�शरतणसणया �णह� नशीन शेरतण सु. पण.�श.आ.२०३४ (उदण.  तणरशरमीत संशेदनशील �ेते , 
नणगर� गणशे आरम �णतणरलते) ्धते ततणर �ररतणत आेतण आहेत. तण ित�ततरकत, प्ते� जत्नीचण शण र देआील अने� 
उ -शेमीं्धते �शभणगलेलण आहे, ्तणत ए� �ुषंुब घर (बंगलण) ते  ो ड ट तण  त�त घरणंची सं ूमर शेमी स्ण�शृष आहे. 
तण उ शेरतण्धते ्ुंबईतील पण्ुखतणने त्श प�णरचण ज्ीन शण र अंतभूरत होतो. 

आणल�ल आ�ृती्धते �शदत्णन भू-शण र न�णशण् ील संबंत त ज्ीन शण रणचे सं�ेत आरम उ सं�ेत स ृष �ेलेले 
आहेत. 
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EDUCATIONAL AMENITIES

Main Sub
Code Code

E1 Primary School E1.1 Municipal Primary School 255-50-0

E2 Integrated School E2.1 Secondary School 255-50-0

E2.2 Primary cum Secondary School 255-50-0

E2.3 Special School 255-50-0

E3 Colleges E3.1 College 255-50-0

E3.2 Polytechnic 255-50-0

E3.3 Professional College 255-50-0

E3.4 University/IIT 255-50-0

E3.5 Civic Training Institute 255-50-0

E3.6 Other Educational Amenities 255-50-0

Subject Category Type (For Identification on Field) RGB Color Vaues

E

MEDICAL AMENITIES

Main Sub
Code Code

M1 Dispensary M1.1 Municipal Dispensary 255-50-0/150-100-50

M1.2 Community Dispensary 255-50-0/150-100-50

M1.3 Veterinary Dispensary 255-50-0/150-100-50

M2 Maternity Home M2.1 Municipal Maternity Home 255-50-0/150-100-50

M3 Hospital M3.1 Municipal Hospital 255-50-0/150-100-50

M3.2
Private Hospital 255-50-0/150-100-50

M3.3 Government Hospital 255-50-0/150-100-50

M4 Other Medical Services M4 Other Medical Services 255-50-0/150-100-50

M5 Cemetery M5.1 Hindu Traditional or Electric 200-105-45

M5.2 Muslim Cemetery 200-105-45

M5.3 Christian Cemetery 200-105-45

M5.4 Buddhist Cemetery 200-105-45

M5.5 Composite Cemetery 200-105-45

M5.6 Jewish Cemetery 200-105-45

M5.7 Tower of Silence 200-105-45

M5.8 Other Cemetery 200-105-45

RGB Color VauesSubject Category Type (For Identification on Field)

M

RESIDENTIAL

Main Sub
Code Code

R1 Individual Housing R1.1 Primary Residential Zone 255-255-0

R1C Residential with Commercial 255-255-0/0-75-250

R2 Apartments/ Multifamily R2.1 Primary Residential Zone 240-220-90

R2S Residential with Shopping 240-220-90/115-185-255

R2C Residential with Commercial 240-220-90/0-75-250

R3 Government/ Municipal Staff/ R3.1
Primary Residential Zone 255-200-0

Quarters/ Housing R3S Residential with Shopping 255-200-0/115-185-255

R4 Chawls R4.1 Chawls Predominantly Residential 214-153-0

R4S Chawls with Shopping 214-153-0/115-185-255

R4C Chawls with Commercial 214-153-0/0-75-250

R4I Chawls with industry 214-153-0/170-150-230

R5 Slums// Clusters R5.1 Slum Predominantly Residential 134-96-0

R5C Slum with Commercial 134-96-0/0-75-250

R5I Slum with industry 214-153-0/170-150-230

Subject Category Type (For Identification on Field) RGB Color Vaues

R

आ�ृती ३: सं�तलत ज्ीन शण र शग��रम 
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SOCIAL AMENITIES

Main Sub
Code Code

S1 Welfare Activities S1.1 Welfare Centre 255-80-80

S1.2 Public Hall 255-80-80

S2 Entertainment Centres S2.1 Auditorium Theatre 255-80-80

S2.2 Cinema/ Multiplex 255-80-80

S2.3 Open Air Theatre 255-80-80

S2.4 Cultural Centre 255-80-80

S3 Recreational Activities S3.1 Art Gallery 255-80-80

S3.2 Museum 255-80-80

S3.3 Aquarium 255-80-80

S4 Religious Spaces S4.1 Temple 255-80-80

S4.2 Church 255-80-80

S4.3 Mosque 255-80-80

S4.4 Gurudwara 255-80-80

S4.5 Parsi Agiary 255-80-80

S4.6 Jain Temple 255-80-80

S4.7 Synagogue 255-80-80

S5 Law & Order S5.1 Police Station 255-80-80/150-100-50

S5.2 Police Chowky 255-80-80/150-100-50

S5.3 Court 255-80-80/150-100-50

S5.4 Prison 255-80-80/150-100-50

S6 Other Social Amenities S6 Other Social Amenities 255-80-80

Subject Category Type (For Identification on Field) RGB Color Vaues

S

COMMERCIAL ACTIVITIES

Main Sub
Code Code

C1 Retail Markets C1.1 Municipal Market 0-75-250

C1.2 Shopping Centre 0-75-250

C1.3 Mall 0-75-250

C1.4 Informal Market 0-75-250

C1.5 Weekly Market 0-75-250

C2 Wholesale Market C2 Wholesale Market 0-75-250

C3 Hotels C3.1 Hotels/ Boarding/ Lodges 0-75-250

C3.2 Star Category Hotels 0-75-250

C4 Storages & Warehouses C4.1 Godowns 140-85-185

C4.2 Warehouses 140-85-185

C4.3 Cold Storages 140-85-185

C5 Other Commercial Activity C5 Other Commercial Activity 0-75-250

Shop Line 0-75-250

Type (For Identification on Field) RGB Color VauesSubject Category

C

INDUSTRIAL USE

Main Sub
Code Code

I1 Industry I1 Industry 170-150-230

I1.1 Industrial Estate 140-85-185

I2.1 Film Industry I2.1 Film City 120-100-190

I2.2 Film Studio 120-100-190

I2.3 Processing Units 120-100-190

I3 Other Industrial Use I3 Other Industrial Use 120-100-190

Subject Category Type (For Identification on Field) RGB Color Vaues

I

  



 

 
 

16 बहृन्ुंबब ्हणननरपणाा�ण 

OFFICES

Main Sub
Code Code

O1 Offices O1.1 Municipal Office 215-135-110

O1.2 Government Office 215-135-110

O1.3 Municipal Chowkies 215-135-110

O1.4 Town Duty/ Octroi Office 215-135-110

O1.5 I.T. & I.T. Enabled Offices 0-75-250

O1.6 Other Offices 0-75-250

Subject Category Type (For Identification on Field) RGB Color Vaues

O

NATURAL AREAS AND OPEN SPACES

Main Sub
Code Code

N1 Natural Areas N1.1 Forest 50-100-0

N1.2 Mangrove Forest 50-100-0

N1.3 Mud Flats 50-100-0

N1.4 Hills 50-100-0

N2 Waterbody N2.1 River/ Creeks/ Natural Water Courses 100-200-200

N2.2 Lakes 100-200-200

N2.3 Tanks/ Ponds 100-200-200

N3 Open Spaces N3.1 Playground 145-205-45

N3.2 Recreational Ground 145-205-45

N3.3 Parks & Garden 145-205-45

N3.4 Clubs & Gymkhanas 145-205-45

N3.5 Promenade 145-205-45

N3.6 Beach 145-205-45

N3.7 Swimming Pool 145-205-45

Subject Category Type (For Identification on Field) RGB Color Vaues

N

URBAN VILLAGES

Main Sub
Code Code

RU URBAN VILLAGES RU1 Gaothan 255-255-150/150-100-50

RU2 Koliwada 255-255-150/150-100-50

Subject Category Type (For Identification on Field) RGB Color Vaues

RU

TRANSPORT AND COMMUNICATION

Main Sub
Code Code

T1 Transport T1.1 Bus Depot 155-155-155

T1.2 Bus Stations 155-155-155

T1.3 Railway Stations 155-155-155

T1.4 Railway Yards/ Sliding 155-155-155

T1.5 Railway Terminal 155-155-155

T1.6 Airport 155-155-155

T1.13 Public Parking 155-155-155

T1.14 Public Parking Building 155-155-155

T1.16 Municipal Transport Garage/ Workshop 155-155-155

T1.17 Sea Port & Dockyards & Jetties 155-155-155

T1.18 Truck Terminals, Check Post & Frieght Complexes 155-155-155

T1.19 Petrol Pump, Gas Stations 155-155-155

T2 Communication T2.1 Post and Telegraph Office 165-40-0

T2.2 Telephone Exchange 165-40-0

T2.3 Television Station 165-40-0

T2.4 Radio Station 165-40-0

T2.5 Radio Transmission 165-40-0

Subject Category Type (For Identification on Field) RGB Color Vaues

T

  



 

 

17 ब.ृ्ु.्.पण.�ड ेहसतणंततरत  णाेेतण तीन ��ेणंचण ंणाप ्र�णस आरणकडण  

 

VACANT LANDS

Main Sub
Code Code

VL VL Vacant 255-255-205

UC UC Under construction 255-255-205

Type (For Identification on Field) RGB Color VauesSubject Category

VL

PRIMARY ACTIVITY

Main Sub
Code Code

P Primary Activity P1 Fishing/ Drying Tards 210-210-160

P2 Plantation 210-210-160

P3 Dairy 210-210-160

P4 Buffalo Stables 210-210-160

P5 Cattle Pounds 210-210-160

P6 Quarry 210-210-160

P7 Dhobi Ghat 210-210-160

P8 Salt Pan Lands 210-210-160

Subject Category Type (For Identification on Field) RGB Color Vaues

P

PUBLIC UTILITY AND FACILITY

Main Sub
Code Code

U1 Power U1.1 Electric Power Plant 150-100-50

U1.2 Electric Transmission Station 150-100-50

U1.3 Transmission Lines/ HT Lines 150-100-50

U1.4 Receiving Station 150-100-50

U2 Water U2.1 Water Trunk Mains/ Aqueducts 150-100-50

U2.2 Water Treatment Plant 150-100-50

U2.3 Water Reservoirs 150-100-50

U2.4 Water Pumping Station 150-100-50

U3 Sewage U3.1 Sewage Treatment Plant/ Aerated Lagoons 150-100-50

U3.2 Sewage Pumping Station 150-100-50

U3.3 Public Sanitary Convenience 150-100-50

U4 SWM U4.1 Solid Waste Disposal 150-100-50

U5 Fire Brigade U5 Fire Brigade Station/ Command Center 150-100-50

U6 Storm Water Pumping Stations 150-100-50

U7 Fire Brigade U7 Other Utilities 150-100-50

Subject Category Type (For Identification on Field) RGB Color Vaues

U

UNCLASSIFIED

Main Sub
Code Code

x 0-0-0

Subject Category Type (For Identification on Field) RGB Color Vaues

x
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आ णर 
न�णशण 
बनशमे 

ईएलतू सशव 
आरम ्ण�हती

अदतणशत 
आ णर

न�णशणचण 
पणा  ईएलतू 

पणा  ईएलतू 
न�णशणचे  
स्तण न 

अ�ंत् ईएलतू 
न�णशण  

२.२.४ ्रदत्णन भूरणपरणचे सरव�म आरम न�णश ेततणर �रणतणची ं्कतण 
 
अदतणशत आ णर न�णशणचण शण र सधतणचण ज्ीन शण र सशव�मणसणया �ररतणत आलण.तण ्ण�हती सोबत, �श.�न.पण. चे 
आ�लन �ररतणसणया इतर आशात� �णगद त ेउदण. ्ंजूर आरणआड,े सी्णं�णने, इ्तणद� महणडण , ्ुं.्.प.�श.पण. आरम 
एसआरए तण सणरखतण शणस�यत पणत �रमणं�डून ज्ण �ररतणत आले आहेत. 
अदततणशत आ णर न�णशण ततणर �ेेतणशर , नगर रचनण�णरणंरतण संघणने आ णर न�णशणतील तुष� त णसरतणसणया ितण � 
�ेत सशव�म �ेले आरम सशव�म  ूमर �ररतणसणया लणगमणरण आशात� शेस �नराचत �ररतणत आलण. तीन �श.�न.पण. 
�ेतणरतण सी्णं् े �णह� बदल असेतणस ्तणची न द �ेल� गेल�.  ुचे , जणगेशर�ल आरम आ णर न�णशण तणंरतण दरमतणन 
�शसंगती आचगतणस ्तण �श.भू.शण. न�णातणत अदततणशत �ररतणत आले. 
 

२.२.५ ्रदत्णन भूरणपरचे न�णश े(बएातू) बन्रमे 
जणगेशर�ल आरम आ णर न�णशण दरमतणन आचसमण-तण तुष�ं  दरू �ररतणसणया जीआतएसचण उ तोग �ररतणत आलण.  
तीन �श.�न.पण. �ेतणसणया अं�त् �श.भू.शण. न�णशे सशर संबंत त ्ण�हतीसह अदतणशत �ेले गेले आरम २८.०३.२०१७रोजी 
न�णशे ततणर  णले श �द.२९.०३.२०१७ रोजी सं�ेत सससणशर पतस् �ररतणत आले.  

आ�ृती ४ :ईएलतूततणर �ररतणची प्कतण 
 

२.२.६ ंसतण्रत जा्नीचण रणपर न�णश ेबन्रमे  
आरोगत, तश�म, आुेतण जणगण इ्तणद�रतण �शदत्णन सु�श णंशी संबंत त सशर ससण�न� ्ण�हती , न�णशे आरम 
आ�डशेणर�दशणरे �शदत्णन  तररससतीचे �शालेवम �ान ततणर �ेले गेले. 
ब.ृ्ु.्. ण.लण हसतणंततरत �ेलेेतण तीन �े त ेशहरणतील �श�श  �शभणगणंचे भणग आहेत आरम शेशष� सु.पण.�श.आ.२०३४ 
्धते स्ण�शृष �ररतणत तेतील . महमून , सु.पण.�श.आ.२०३४ ्धते अशलंबलेेतण �शभणग  णतसीशर�ल �शालेवमणची 
प्कतेत तीन �श.�न.पण. �ेतणसणया त्समण-तण ्ण�हतीचण स्णशेश �ररतणत आलण आहे. तण्ुसे �शभणग सतरणशर सणधत 
�न�वणं्धते शणच  णल� आहे. 
पसतण�शत जत्नीचण शण रणरतण  तशफणरशीं टतण �शदत्णन  तररससती �शालेवमणचण  तरमण् आहे. तण तशफणरसी पण.भू.शण. 
न�णशणं्धते स्ण�शृष �ेेतण आहेत आरम ्तणत स्ण�शृष असलेेतण �श�श  संबंत त प्कतणंचे शमरन  ुच�ल अधतणतणत 
�दले आहे. प्ते� �ेतणचे सशतनचे शैतशृ त, जे इतर �ेतण े�ण तभनन असेतण्ुसे ्तणचे शेगसे ्ूेत्ण न �ररतणत 
आलेले आहेत. 
 

२.२.७ सु.ंण.्र.आ. २०३४ णतण सं�ेतण्धीा रणच 

तण �श�णस आरणआरतणत, पणा  �श�णस आरणआडण - २०३४ सु णरमण �रते शेसी शण ररतणत आलेले सं�ेत �णत् येशरतणत 
आले आहेत. रेआणं्�त ्ो�गतण जणगण पणा  आरणआरतणत 'लेआउष आरजी' (अतभनतणसण् ील ्नोरंजनणची ्ैदणने) रतण 
सं�ेतणसह �हरितण बणटतरेआेने  तरभण�वत �ेलेेतण आहेत. 
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२.२.८ भणनधणर�णंचण सहभणन 

ब.ृ्ु.्. ण.लण हसतणंततरत �ेलेेतण तीन �ेतणतील संबंत त भणग णर�णं�डून त्सणलेेतण सूचनणंचे ्ूेतणं�न �ेेतणनंतर 

्तणलण  �नतोजन प्कतेरतण दरमतणन स्ण�शृष �ररतणत आले. �श�श  भणग णर�णंचण सहभणग  आणल� न्ूद �ररतणत 

आलण आहे. 

• ससण�नत �शभणग �णतणरलतण�डून पण्त  णलेेतण गरजणंचे �न णररम �ररतणत आले आरम पसतण�शत भू 
शण रण्धते ्तणंचण स्णशेश �ेलण. 

• पसतण�शत भू शण रण्धते संबंत त संससणरतण ्ंजूर  णलेेतण अतभनतणस / न�णशे तणंचण स्णशेश �ेलण गेलण. 
• �नतोजन प्कते दरमतणन संबंत त सर�णर� पणत �रमणरतण तशफणरसींचे �शालेवम �ान अंतभणरश �ररतणत 

आलण. 
 
 

२.२.९ ंसतणर ततणर �रणतणसणाठ �ेाेाे ्रााेलम 

सु.पण.�श.आ.२०३४ ्धते �ेलेेतण �शभणग सतरणशर�ल �नतोजनणरतण तुलनेत  ब.ृ्ु.्. ण.  लण हसतणंततरत  �ेलेेतण तीन 
�ेतणंचे आ�णर्णन ल�मीतर�्तण �्ी आहे . तणसतश तण �ेतणरतण “ितण � �श�णस �नतोजनणसणया” ्.पण.श न.अ. १९६६ 
रतण अंतगरत ‘ तरसर  णतसीची ' तोजनण अ े��त आहे. तसण ी ब.ृ्ु.्. ण. लण हसतणंततरत �ेलेेतण तीन �ेतणचण स्णशेश 
सु.पण.�श.आ.२०३४ ्धते �ररतणचे पतोजन असून, ‘ितण � �श�णस �नओजन ' ह� सं�े नण �शभणग सतरणशर�ल �श�णस 
आरणआडण अं्लबजणशमी प्कते्धते ग  स �न्णरम होरतणचण  ो�ण उ शेल तण्ुसे सु.पण.�श.आ.  २०३४ ने ‘ तरसर 
 णतसीची' तोजनणची तशफणरस �ेलेल� नणह�.    

तसेच, ब.ृ्ु.्. ण.  लण हसतणंततरत  �ेलेेतण तीन �ेतणंची  सधतणची आरम प�े� त  लो�संखतण, सु.पण.�श.आ. २०३४रतण 
अहशणलणत न्ूद �ेेतण प्णमे, संबत त �शभणगणतील लो�संखतेत �शचणरणत घेतलेल� आहे. सशरच �शभणगणंची �शदत्णन 
लो�संखतण २०११ रतण जनगमनेतून घेतल� गेल� आहे. तसेच , सु.पण.�श.आ.२०३४ ् ील प्ते� �शभणगणची प�े� त 
लो�संखतण ्ु.्.प. रतण पणदेतश� तोजनेतून पण्त �ेल� आहे, ्तणत तण तीन �ेतणंची लो�संखतण स्ण�शृष आहे. 
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भणन ३ - ब.ृ्ु.्.पण.�ड ेहसतणंततरत  णाेेतण तीन �े�णंचण अहरणा 

सु.पण. �श.आ.२०३४ ने ससण�न� (लो�ल) �ेतीत �नतोजनणंची तशफणरस �ेल� नसल� तर� , ब.ृ्ु.्. ण.लण हसतणंततरत  

�ेलेेतण तीन �ेतणंचीितण्ती  णहतण ससण�नत (नेबरहूड) सतरणशर�ल �नतोजनेची आशात�तण भणसते. महमुन, ससण�नत 

 णतसीशर�ल स्सतण �नरण�रम �ररतणरतण स्णन उसेशणने ससण�न� �नतोजनणचण ितण � पतोग �ेलण आले. ह� प्कतण 

नगर �नतोजन�णरणंदशणरे ब.ृ्ु.्. ण.लण हसतणंततरत �ेलेेतण तीन �ेतणं्धते चणल�शल� गेल�, ्तणंनी �शभणग अत �णतण�सह 

तण प्कतेचे प�त�नत ्श �ेले आहे. 

नगर �नतोजन�णरणंरतण  स�णंने �ेतणतील �श�श  सससणंनण भेष देेन , �शभणगणरतण अत �णरतणंशी आरम �श�श  

�शभणगणंशी संशणद सण लण. ्तणनंतर ससण�न� प�त�न ींसोबत  रस र संशणद आरम संबंत त �शभणगण् ील इतर 

भणग णर�णंरतण ्तणंचण स्णशेश �ररतणसणया �शचणर�श�न्त �ररतणत आलण. महमून, अहशणलणचण हण भणग तण ्ह््श ूमर 

पत्नणंरतण �न�णलणचण �शसततृ सणरणंश आहे. 

तण प्कतेने पणसत्�  णतसीशर�ल स्सतण आरम ससण�नत ससरणशर�ल सु�श णंरतण �्तरतेलण स्ोर आमले. 

्तणनंतररतण �शचणर �श�न्तण दितणरे संबंत त स्सतणंसणया उ्तरे आरम उ णत शो रतणस ्दत  णल�. हे �श�णस 

तोजनेतील पसतणश महमून स्ण�शृष �ेले गेले आहे. भणग णर�णंरतण �शसततृ ितण्तीरतण स्कत सहभणगणने पसतणश 

अत � शणसतशशणद� आरम अ्तंत �णतणरनशतन स�्  णले आहेत. 

 �हेतण भणगणत �ेत शमरन अत �णर�ेत, �ेत सी्ण , सं �र  आरम �शदत्णन ्हण णतल�ण सु�श णंसह ्ुखत ससणन 

न�णशणचण स्णशेश �ररतणत आलण आहे. 

दसुरण भणग �शदत्णन सोतींचण �न णररम �रतो आरम भ�शृतणतील गरजणंचे ्ूेतणं�न �रतो. 

�तसरण भणगण्धते पसतण�शत भ-ूशण र न�णशण स्ण�शृष आहे, ्तण ्धते तण �श�णस तोजनेतील �ेत �नहणत नण्�नदवशन 
श पसतण�शत आर�मणंचण स्णशेश आहे. 

 ुचे, �ेतीत  णतसीशर�ल आर�मे अंतभणरश �रतणनण, सण्णरज� सोतींशी संबंत त सशर नशीन आर�मे , ्हण णतल�ण श 
रजेहणत �णर� तणंरतण ्णल�यचे ्ो�से भूआंडणचण �शचणर �ररतणत आलण. तण्धते �शभणगणरतण गरजण, �शशवेत: घन �चरण 
ितशससण न सु�श ण , अ ुयतण सु�श ण आरम ्हण णतल�ेरतण गरजण स्ण�शृष �ररतणचण पत्न �ेलणआहे.  
सु.पण.�श.आ. पभणग अहशणलणरतण अनुसणर , आर�मणरतण इतर गोृष�ं े�ण , शेजणर  णतसीशर स्णनतण आरम  तणरशरम तण 
बणबींनण पण णनत देरतणत आले आहे. 

शेशषरतण भणगणत अातण आर�मणंचण स्णशेश आहे जे �श.आ. शीष्धते दशर�शलेले नणह�त  रंतु ते �शभणग �नतोजन आरम 
�श�णस आरणआरतणत ए� ्ह््श ूमर भर घणलतणत. तण्धते जसे उरडणम ुलणंरतण आणल�ल पसतणशीत आर�मणंचण आरम 
इतरणंचण स्णशेश होतो. 

पसतण�शत बहु-नण्�नदवशणने श बहु-आर�मे, सु.पण.�श.आ.२०३४ रतण तुलनेत  संखतेने आू च �्ी असेतणने, 
्तणंनण'+'तचनहणसह �श�णस आरणआरतणत �शसतणर ूशर� दणआशरतणत आले आहेत. 
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रणंदे ए एाब� - एच / पिाच् ्रभणन 
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भणन I - ्रदत्णन पतरिससती 

३.१ पणाररभू्ी 

बणंदे ए-एलब� ्ो तण एच- राच् �शभणगणचण भणग आहे, 
जो बहृन्ुंबईरतण द��म- राच् भणगण्धते आहे.हण 
सु्णरे ८६५.०४ हेकषर �ेतण्धते  सरलेलण आहे. २०११ 
रतण जनगमनेनुसणर , एच  राच् �शभणगणची 
लो�संखतण ३.०८ ल� आहे.  एच- राच्  �शभणगण 
्धते नगर �श�णस तोजनण ,  रस्तणंचे जणसे आरम 
्णउंष ्ेर� चचर , नॅशनल �बलेज , आणर रज्आणनण,  
्ेहबूब सषु�डओ इ. सणरखतण पतस् इ्णरती �श�तसत 
�ेेतण गेेतण आहेत. तण �शभणगणतील शणरसण संर�म 
�ेतणत बहुसंखत ्णल््तण, जुने गणंश  तरसर  आरम 
प्ुआ इ्णरतींचण स्णशेश होतो.     
बणंदे ए एलब�चण  �शशणल भूभणग , �शशेवतन बणंदे तरकले्ेशन �ेत हे ्णह�् बे आरम बणंदे  ल�ड’स एंड ् ील जत्नीरतण 
भरमीचण  तरमण् महमजे �श�णसणसणया उ लए  �ररतणत आलेल� बणं �ण् तोगत ज्ीन , आरम नु�तणच बणं �ण् 
�ररतणत आलेलण रणजीश गणं ी सणगर� सेतूचण सं �र  रसतण हे होत. सन २००० ्धते ्ंजूर  णलेेतण सीआर ेड 
�नत्णंनुसणर �ह भरमी �ेलेल� ज्ीन सीआर ेड -I ने बणत त आहे आरम बण�यचे बणंदे ए एलब� चे �ेत सीआर ेड- II ने 
बणत त आहे. २०१७ ्धते प�णतशत �ेलेेतण पणा  सी.  ेड. ए्.  ी. नु. सणर , सी.आर. ेड - I ची हस भरमी �ेलेेतण 
जत्नीरतण �णयण त�त ससणनणंतर�त �ररतणत आल� आहे, आरम , बणंदे बेरतण �णयणशर�ल १०० ्ीषररतण बफर् ील �ेत 
सीआर ेड –II ने बणत त आहे. 

३.१.१ अ�ध�णर�े� आरम �े�ीत सी्ण 

अधतणदेशणनुसणर, शणंदे ए एलब�चे �ेतफस ४७.३ ७ हेकषर आहे. 
ब.ृ्ु.्. ण. जीआतएस डषेणबेस प्णमे �शदत्णन भू-शण र 
न�णशणत शणंदे ए एलब�चे �ेतफसणत ६६.५६ हेकषर  त�त शृ् ी 
�ररतणत आलेल� आहे. पसतण�शत भू-शण र न�णशण ततणर 
�रतणनण, शणंदे ए एलब�रतण सी्ेलगतचे जल �ेतणआणल�ल भणग 
�शदत्णन ज्ीन शण र न�णशणत दशर�शेतण प्णमे शगसरतणत 
आलेलण आहे. तण्ुसे अआेरचे पसतण�शत ज्ीन शण र �ेत 
आरम �शदत्णन भू -शण र �ेतणतील फणरच �्ी  फर� आहे. 
अं�त् पसतण�शत ज्ीन शण रणचे �ेतफस ६६.२६ हे. एशचे 
 णलेले आहे.  
�शदत्णन अत सूतचत �ेतणरतण सी्णरेवे बणहेर�ल आमआी 
 ुननपण्त जत्नीचे सशव�म �ररतणत आले आहे श ते �ेत 
शणंदे ए एलब� सी्ेरतण अंतगरत स्ण�शृष �ररतणत आले आहे. 
 

न�णशण ६ : उ गह हणतणतचतणशर अधतणरो� त बणंदण-ए 

एलब�रतण सी्ण. 

न�णशण ५ : बणंदे ए एलब�चण सससदशर� न�णशण 
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 ुननपण म (रेकल्ेशन) जत्नीचण हण भूभणग ०.६७ हेकषर �ेत ितण मणरण आहे आरम हण भूभणग ्णह�् �बजशे जशसील 
एस िह�. रोड श रणजीश गणं ी सणगर� सेतू रस्तणरतण जंकशनशर रससत आहे. तण नंतर, २७ �डसकबर, २०१६ रतण शणसनणची 
तु.डी.डी. अत सूचनण नं. ष� ीबी ४३१६ / सीआर -२३८ / २०१६/ तूडी-११ नुसणर शणंदे ए एलब�् ील ८.४४ हेकषर ज्ीन  
्े्ोरतण �णरसषंग तणडरसणया �नराचत �ररतणत आल� श , ्तणसणया ्ुं.्.प.�श.पण.लण �शशवे �नतोजन पणत �रम महमून 
�नतुकत �ेले आहे. 
 
बणंदे ए एलब� उ्तरेलण ्ुंबई ए्तु�ेशनल ्सष (ए्ईष�) आरम जनरल अरम �ु्णर शैदत कयडणंगम श बगीचण,  ूशवलण 

बणंदे अरगनश्न �क द  एस.िह�. रोड ,  राच्ेलण ए्.एस.आर.डी.सी. रणजीश गणं ी सणगर� सेतू �णतणरलत श ्न णचे 

सणंड णमी उदंचन �क द  आरम द��मेलण अरबी ्हणसणगरणलगतचे बणंदे तरकले्ेशन �शहणर स तणंनी सी्णं्�त �ेलेलण आहे. 

३.१.२ ्ह््रणची ससरे 

बणंदे ए एलब�चे सं ूमर �ेत �श�तसत आहे , तण ्धते पण्ुखतणने�नशणसी शण र  णलण असून ्तण्धते शणस�यत �्रचण-
तणंची �नशणसससणने , शै�रम� सु�श ण आरम  ो ड टी तणंचण स्णशेश आहे. ल�लणशती हबरस षल , ए्ईष�, अल� तणशर 
जंग नॅशनल इरनसष्तूष फबर हेअतरगं हैडी�ॅ्ड आरम इं�डतन ए्तु�ेशन सोसणतष� (आत.ई.एस.) �बलेज �ह तेसील 
प्ुआ सससे आहेत. पखतणत ्नोरंजन सससणं्धते रंग शणरदण हबषेल अटड ऑ�डषोतरत् , बणंदे तरकले्ेशन 
�शहणरससस,महणडण एरक पबशन गणेंड आरम बबमबे आ्रस सोसणतष� तणंचण स्णशेश आहे, ्तणचण शण र ससण�न� लो� 
भेष�गणया सणया �रतणत.बणंदे ए एलब� हे उ्त् उ हणरगहृणसणया पतस् आहे, जी बहुते� ओएनजीसी शसणहतीत आहेत. 

३.१.३  ्रदत्णन नणनर� सु्रधण 

बणंदे ए एलब�  तरसरणत उ लए  असलेेतण ्हण णतल�ेरतण सु�श णंची तणद� आणल� देरतणत आल� आहे – 
 

तकतण ४: �शदत्णन नणगर� सु�श णंची तणद� 

अ.क. नणर सं�ेत उपाएध (संखतण) 
ाश�म 

१ ्हण णतल�ण शणसण (ए्आरिह� शणसेचण भणग) DE1.1 १ 
्ो�ळतण जणनण 

२  कयडणंगम (जनरल अरम �ु्णर शैदत  ीजी) DOS1.4 १ 
३  बगीचण / उदतणन (जनरल अरम �ु्णर शैदत गणडरन) DOS1.5 १ 

सणररज�न� सोती आरम सु्रधण 
४ अगनीश्न �क द / अगनीश्नससणन� (बणंदण अगनीश्न �क द ) DPU1.1 १ 

्हणपणाा�ण सेरण 
५  ्हणनगर णतल�ण सु�श ण ( ब.ृ्.ु्. ण.भणंडणर) DMS1.3 १ 
६  घन�चरण ितशससण न सु�श ण DMS3.1 १ 

७  
सणंड णमी प्कतण �क द /सु�श ण (सणंड णरतणचे  ं� गं सषेशन, बणंदे 
 राच्) 

DMS4.1 १ 
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३.१.४ संधणनतण (�नेकष�ििहष�) 
बणंदे ए एलब�्धते �श�श  रस्तणंचेजणसे  सरलेले आहे , ्तणत �े.सी. रोड, एल.�े. ्ेहतण ्णगर श रणजीश गणं ी सणगर� 
सेतू रोड तणंचण स्णशेश आहे.  राच्े�डील रेेशे्णगणरशर जशसील उ नगर� रेेशे ससणन�बणंदे आहे. रणजीश गणं ी सणगर� 
सेतू हण बणंदे एलब� �ेतणरतण अगद� जशस आहे आरम उ नगर श शहर� भणगणलण जोडमणयतण सणगर� सेतू शान्ो तण 

प्णमणत शणहनणंची शदरस चणलू असत.े 

३.२  बणंदे ए एाब�णतण �े�णची पुनररचनण 
बी.�े.सीरतण ्ूस �श.�न.पण. �ेतणचण ए� भणग आतण ब.ृ्ु.्. ण.रतण अत �णर�ेतणत आमलण आहे. तसेच , तण 
�श.�न.पण.सणया अत सूतचत �ेत ब.ृ्ु.्. ण.  जीआतएस डषेणबेसरतण गमनेनुसणर तकतण५ ्धते न्ूद �ेेतणप्णमे शणचले 
आहे. 

न�णशण ७ : बणंदे ए-एलब� ् ील  अत सूचनण आरम जीआतएस आ�डशेणर� �ेतण् ील फर�. 
तकतण ५ : बणंदे ए एलब�रतण �ेतणची  ुनररचनण 

्रभणन 

ए�ूम री.�न.�े. 
्ुं.्.प.�श.पण. - बी�ेसी  
एच /  �शभणग(हे.) 

्ुं.्.ं.्र.ंण. �डून  
ब.ृ्ु.्.पण.्धते जोडणतणत 

आाेाण �े� 
अत सूतचत �ेतणनुसणर (हे.) 

्र.भू.रण. ततणर�सणाठ घेताे �े� 
ब.ृ्ु.्. ण.जीआतएस डषेणबेस (हे.) प्णमे 

(जल सण तणसण�हत) 

एच/ राच् ९२.००  ४७.३७  ६६.५६  

47.37 

19.19 



 

 

27 ब.ृ्ु.्.पण.�ड ेहसतणंततरत  णाेेतण तीन ��ेणंचण ंणाप ्र�णस आरणकडण  

 

३.३  ्रदत्णन भूरणपर 

बणंदे ए एलब� �श.�न.पण. �ेतणचण �शदत्णन भू -शण र २६.५१% �नशणसी शण रणसणया , ०.५१% शणरम्त शण रणसणया ्तणत 
रंग शणरदण हबषेल स्ण�शृष आहे . १२.१७% नैसतगर� �ेत आरम ्ो�गतण जणगण ्तणत �श.�न.पण. �ेतणरतण ्ो�गतण 
जणगण आरम अतभनतणसणतील ्नोरंजन ्ैदणनणचण स्णशेश आहे. 
शै�रम� शण र ५.४३%  त�त ्तणर�दत आहे आरम शैदत�यत शण र १.३५% आहे जे  तरसरणतील ्ूलभूत शैदत�यत 
सु�श णंची �्तरतण दशर�शते.  
ए�ूम नणगर� सु�श णंरतण शण रणचे तोगदणन ए�ुम �ेतणरतण ५.३७% इत�े आहे ्तणत ्ुखततन महणडण पदशरन ्ैदणन 
आरम अने�  णत्र� सससणंचण स्णशेश आहे.   
ब.ृ्ु.्. ण. चे सणंड णमी उदंचन �क द श घन �चरण �शलगी�रम�क द हे सणशरज�न� उ तोतगतण श सु�श णंरतण शेमी अंतगरत 
तेते आरम ्तणची ितण्ती ए�ूम �ेतणरतण २.४३% आहे.  
शणहतू� श दसमशसम सु�श ण तण ्धते रसते , दरूसंचणर �क द आरम बस आगणर तणंचण स्णशेश होतो ते ए�ूम �ेतणरतण 
२३.९६% आहे. 
तण �ेतणत १९.२३% तरकत जणगण उ लए  आहे ्तण्धते ्ुखततन ्े्ो �णरसषंग तणडरसणया �दलेल� महणडणची ज्ीन आरम 
अतल�ड ेभरमी �ेलेलण बणंदे तरकले्ेशन शर�ल �शहणर सणरतण बणजूचण भणग तणंचण स्णशेश आहे. 
 

 
न�णशण ८: बणंदे-ए ् ील �शदत्णन भू-शण र न�णशण  
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तकतण ६ : �शदत्णन भू -शण र  �शतरम तकतण  -बणंदे ए एलब� 

अ.क. ्रदत्णन भ-ूरणपर शेणतण �े� (हे) �े�% 
१ �नशणसी ११.८६ १७.८२ 
२  ो डी टी स्ूह ५.७८ ८.६८ 
३ शैदत�यत सु�श ण ०.९० १.३५ 
४ स्शणनभू्ी ०.०० ०.०० 
५ सण्णरज� सु�श ण ३.५७ ५.३६ 
६ �णतदण आरम सुितशससण ०.०० ०.०० 
७ औदतोतग� शण र ०.०० ०.०० 
८ शै�रम� सु�श ण ३.६१ ५.४२ 
९ ितणशसण�त� उ क् ०.३४ ०.५१ 
१० अनौ चणतर� बणजणर ०.०० ०.०० 
११ ्ो�सीजणगण ७.८१ ११.७३ 
१२ जल सणयण ०.३० ०.४५ 
१३ शणस�यत �णतणरलते २.०२ ३.०३ 
१४ सणशरज�न� सोती आरम सु�श ण १.६२ २.४३ 
१५ पणसत्� उ क् ०.०० ०.०० 
१६ शणहतू� १५.४५ २३.२१ 
१७ दसमशसम ०.५० ०.७५ 
१८ ्ो�सी जणगण ११.१९ १६.८१ 
१९ बणं �ण्णआणल� असलेल� १.६१ २.४२ 

 ए�ूम ६६.५६ १००.०० 

 
आ�ृती ५ :�शदत्णन भू -शण र  �शतरम  णत चणषर  -बणंदे ए एलब� 
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न�णशण ९ : बणंदे ए एलब�चण उ सं�ेत स�हत�शदत्णन भू-शण र न�णशण 

३.४ रैाशृ्ते आरम स्सतण 

बणंदे "ए" एलब� चे पण्ुखतणने सर�णर� �्रचणर� �नशणसससणने , महणडण ्णरनजष �ॅम  आरम  ो ड टी �ेतणंचण संत्श 
�नशणसी भणग असे शैतशृषत आहे. तणच बरोबर तण भणगणचे नणगर� जडमघडमीत आत.ई.एस. आरम ए्इष� , आरम बबमबे 
आ्रस सोसणतष�, महणडण पदशरन ्ैदणन आरम रंग शणरदण हबषेल श  सभणगहृतणसणरखतण शै�रम� श सणंस�ृ�त� संससणंचण 
्ोयण सहभणग आहे. �शदत्णन महणडण पदशरन ्ैदणन , बबमबे आषर सोसणतष� , बणंदे तरकले्ेशन �शहणर स श इतर उदतणने 
आरम बगीचे तणसणरखतण ए�त तेरतणसणयारतण जणगण, नणगतर�णंनण ए�्े�णंशी संशणद सण रतणसणया  ुरेातण सं ी उ लए  
�ान देतणत. 

एच- राच् �शभणग हण उ नगर�त �शभणगणचे पशेशदशणर असेतणने द��म ्ुंबई आरम  राच् दतुगती ्णगणरशर�ल 
शणहतु�यचण पशणह तेसील रस्तणंचण शण र �ान उ नगरणत इतर �य�णमी  ोहोचरतणसणया होतो,  ्तण्ुसे आत.ई.एस. 
्हण�शदतणलत श तललणशती रगमणलत जंकशन तेसे शणहतू� � डी होते. बणंदे-ए एलब� हसीत तललणशती रगमणलत  महमजे 
ए�्ेश आरोगत सु�श ण आहे. बणंदे-ए एलब�्धते   तरसर  णतसीशर�ल आरोगत सु�श ण जसे आरोगत �क द आरम दशणआणने 
उ लए  नणह�त. 
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भणन II - ंसतणर 

३.५ ंसतणर ततणर �रणतणसणाठ �ेाेाे ्रााेलम    

तण �श�णस तोजनेरतण �नत्रतीसणयारतण �नतोजन प्कतेत  सु.पण.�श.आ. २०३४ ्धते लणगू �ेलेेतण त््शणंचे  णलन 
�ररतणचे पसतण�शत आहे , �णरम तीन �श.�न.पण. �ेतणंरतण �श�णस तोजनण अआेर�स सु.पण.�श.आ.  २०३४ ्धते ए�य�ृत 
�ररतणचे पसतण�शत आहे. बणंदे "ए" एलब� �ेतणरतण पसतणशणरतण गरजणंचे ्ुेतणं�न �ररतणरतणप्कतेत  ुच�ल 
 तर्णमशणच� आरम गुमण््�  ्तींचण स्णशेश आहे -  
१. सु�श णंसणयारतण जणगेरतण ्णगमीतील तुष�चे ्ूेत्ण न. 
२. ब.ृ्ु.्. ण�ड ेहसतणंततरत �ररतणत आलेेतण तीन �ेतणरतण १ ्�.्ी. पत्तेरतण  तरसर ्तणरदेत असलेेतण नणगर� 
सु�श णंचे गुमण््� ्ुेतणं�न. 
 

३.५.१  सु्रधणंसणाठणतण जणनेणतण ्णनमीतीा �्तरतणंचे �नधणररम 

सु.पण.�श.आ. २०३४ ्धते , �शभणग णतसीशर�ल ्णगमीतील �्तरतणंचे �न णररम  �ररतणसणया �न�व ्णनले गेलेेतण 
तश�म, आरोगत , बणजणर, स्शणनभू्ी आरम ्ो�गतण जणगण तण सु�श ण,  आणल�ल तक्तण्धते त शीलशणर �दलेेतण 
आहेत. 

तकतण ७ : सु .पण.�श.आ. २०३४ ् ील 'एच  राच्'�शभणगणंसणया पसतण�शत सु�श ण आरम सणधत �न�व 

अ.क. सु्रधण 
ं�े्पत 

ाो�संखतण – 
एच रेसष रणडर 

ए�ूम 
आरात�तण 
(हेकषर) 

नण्�नदवशन 
आरम 

आर�म �े� 
(हेकषर) 

ज्ीनीची 
तुष (-)/ रणच 
(+) (हेकषर.) 

ंणरत �ेाेाे 
�न�ल(चौ.्ी 
/ ितकती) 

आरात� 
�न�ल(चौ.्ी 
/ ितकती) 

१  तश�म २,८७,७१२ ४५.२९ २८.३९ -१६.९० ०.९८७ १.५७४ 
२  आरोगत २,८७,७१२ १२.०६ ६.८७ -५.१८ ०.२३९ ०.४१९ 
३  बणजणर २,८७,७१२ २.८८ २.९७ ०.१० ०.१०३ ०.१०० 
४  स्शणनभू्ी २,८७,७१२ ०.८६ ४.६८ ३.८२ ०.१६३ ०.०३० 
५  ्ो�सी जणगण २,८७,७१२ ११५.०८ ८०.५१ -३४.५८ २.७९८ ४.०० 

 
तश�म, आरोगत आरम आुेतण जणगेरतण सु�श णसणया उ लए  जत्नीरतण �ेतण्धते तूष �नदशरनणस तेत.े 
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३.५.२  बणंदण ए एाब� �े�णणतण १ ्�.्ी. प�्तेणतण पतरस रणत असाेेतण नणनर� 
सु्रधणंचे नमुण््� �नधणररम 

ओतशशरण रजेहण �क दणतील नणगर� सु�श णंचे गुमण््� ्ुेतणं�न बणंदण ए एलब�रतण १ ्�.्ी. पत्तेरतण  तरसर ्तणरदेत 

असलेेतण नणगर� सु�श णंचे ्ुेतणं�न �ान �ररतणत आले. सु�श णंचण तुषशडण भान �णचरतणसणया हे हणती घेरतणत आले.

 
न�णशण १० : बणंदे ए एलब�रतण हसी णसून १ ्�.्ी. पत्तेचे �ेत 

तकतण ८ : बणंदण ए एलब� रतण १ ्� .्ी .पत्तेरतणलगतरतण �ेतणतील सु�श णंचे  गुमण््� �शालेवम 

अ.क. सु्रधेचे नणर सु्रधण सं�ेतणं� उपाएधतण(संखतण) 

अ. ाश�म 
१ ्हण णतल�ण शणसण DE1.1 ७ 

२ पणसत्� श ्णधतत्� शणसण DE1.2 १७ 

३ ्हण�शदतणलत DE2.1 ५ 

४ इतर तश�म DE3.1 ३ 
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अ.क. सु्रधेचे नणर सु्रधण सं�ेतणं� उपाएधतण(संखतण) 

ब. आरोगत 
१ ्हणनगर णतल�ण दशणआणनण / आरोगत �क द DH1.1 ४ 
२ ्हणनगर णतल�ण रगमणलत DH1.2 १ 
३ ्हणनगर णतल�ण पसू�तगहृ DH1.3 २ 
४ आणजगी रगमणलत DH3.2 ५ 
५  ुनशरसन �क द DH3.3 २ 

�.्हणननरपणाा�ण सेरण 
१ ्हणनगर णतल�ण चौ�य DMS1.2 ३ 
२ तणनगहृ DMS2.1 २ 
३ सणंड णमी प्कतण �क द / सु�श ण DMS4.1 १ 
४ सणंड णमी उदंचन �क द DMS4.3 २ 
५ जल उदंचन �क द DMS5.2 २ 
६ जल अतभतंपत�य �शभणग संलगन सु�श ण DMS5.5 १ 

ड. सणररज�न� �णतणराते 
१ ्हणनगर णतल�ण �णतणरलत DO1.3 २ 
२ शणस्�त �णतणरलत DO2.1 ५ 

ब. ्ो�ळतण जणनण 
१ हौद / तसे / तलणश  DOS1.1 १ 
२ �शहणर स ( पो्ेनेरस ) DOS1.2 १ 
३ चौ णष� DOS1.3 १ 
४ कयडणंगम DOS1.4 ३३ 
५ बणगीचण / उदतणन DOS1.5 १९ 
६ कलब / रज्आणनण DOS2.1 २ 
७ ्नोरंजन ्ैदणन DOS2.6 १३ 

्. सणररज�न� सोती आरम सु्रधण 
१ अरगनश्न �क द / अरगनश्न ससणन� DPU1.1 १ 
२ इं न �क द ( े्ोल  ं ) DPU2.1 ७ 
३  ोतलस यणमे DPU3.1 ३ 
४  ोल�स चौ�य DPU3.2 १ 

५ नतणतणलत DPU3.5 १ 

६ डण�घर आरम तणरघर DPU4.1 २ 



 

 

33 ब.ृ्ु.्.पण.�ड ेहसतणंततरत  णाेेतण तीन ��ेणंचण ंणाप ्र�णस आरणकडण  

 

अ.क. सु्रधेचे नणर सु्रधण सं�ेतणं� उपाएधतण(संखतण) 

७ दरूधशनी �क द DPU4.2 १ 

८ �शदतुत पेवम आरम �शतरम सु�श ण DPU5.2 २ 
न. सण्णिज� सु्रधण 

१ ्हणनगर णतल�ण ्�र�ोस ्ंडई DSA1.1 ३ 

२ अनणसणलत / अनणसणश्  DSA2.3 २ 

३ �ेतणम �क द DSA2.5 २ 

४ गंसणलत DSA2.8 ३ 

५ तसने्णगहृ DSA3.2 ४ 

६ नण्तगहृ DSA3.3 १ 

७ �हदं ू णरं णतर� स्शणनभू्ी / �शदतुतदण�हनी DSA4.1 १ 

८ ्ुरसल् दफनभू्ी DSA4.2 १ 

९ रखाचन दफनभू्ी DSA4.3 ४ 

१० संत्श स्शणनभू्ी DSA4.5 १ 

११ ्तू दफनभू्ी DSA4.6 १ 
ह. रणहतू� 

१ बेसष बस सु�श ण DT1.4 ४ 

२ शणहनतस DT1.6 ४ 

 

शर�ल �शालेवमणनुसणर , शणंदे ए एलब� सी्ेरतण 1 ्�लो्ीषररतण पत्ते् ील �ेतणत जनणशरणंसणया आरोगत सु�श ण 
उ लए  नणह�. महमून पसतण�शत भू -शण रण्धते  शु शैदत�यत दशणआणनतणची तरतूद उ लए  �रन �दल� आहे. तसेच , 
शणंदे ए एलब�् ील उ लए   ण्�� ग जणगण सतत शणचमणयतण ्णगमीसणया अ ुयतण आहेत. महमून , पसतण�शत भू 
शण रण्धते सदर ्णगमी  ूमर �ररतणसणया दोन  ण्�� ग जणगणंचे पसतणश देरतणत आले आहेत. 
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३.६ ंसतण्रत भू-रणपर ्धीा ंसतणरणंचण आचणरण 

शणंदे ए एलब� �ेतणरतण  तर्णम शणच� आरम गुमण््�  ैलूंशर�ल ्ूेतणं�नण नुसणर श भणग  णर�णंन �डून 
आलेेतण सूचनण अंतभूरत �ेेतणनंतर, पसतण�शत भू शण रण ्धते स्ण�शृष �ररतणत आलेले प्ुआ पसतणश  ुच�ल 
प्णमे - 

• ्हणरणृ् शणसनणने अत सूचनण क. ष� ीबी ४३१६ / पक -२३८ / २०१६ / न�श - २ नुसणर �दनणं� २७ �डसकबर नुसणर 
बणंदे ‘ए’ एलब�रतण  तरसरणतील ८.४४ हेकषर जत्न ब.ृ्ु.्. ण.रतण अत �णर �ेतणतुन शगसून, ्े्ोरतण �णरसषंग 
तणडरसणया ्ुं.्.प.�श.पण.लण �शशवे �नतोजन पणत �रम महमून �नतुकत �ेले आहे. हे �ेत  ्.र.�श.पण रतण गरजे 
्णगमी प्णमे शणरम्त�  टण महमून दशर�शले आहे. 

• ्े्ो �णरसषंग आशणरणरतण उ्तर सी्णरेवेशर अ�ततरकत जोडमी आरम ्तणच संरेआणनणत असलेेतण श नितणने 
बणं लेेतण नणेतणरतण देआभणल श दरुसती �ररतणसणया ९.१५ ्ीषर रंद�चण �श.�न. रसतण पसतण�शत �ेलण गेलण आहे.  
तसेच रंग शणरदण हबषेल ते रणजीश गणं ी सणगर� सेतू �ड ेजणमणरण रसतण तणंनण जोडमणरण उतणरणचण रसतण पसतण�शत 
आहे. 

• ए्.एस.आर.डी.सी. �डून पण्त  णलेेतण आशात�तणंनुसणर , ्.सु.�श.आ. १९९१ आरम ्ुं.्.प.�श.पण. तोजनेत 

दशर�शलेेतण ्ो�गतण जणगेचे आर�म सधतण अरसत्शणत असलेेतण ए्.एस.आर.डी.सी. रतण �णतणरलतणरतण भणगणतून 

�णचून षण�रतणत आलेअसून हे �ेत आतण �नशणसी  ट तणतून शणरम्त � ट तण ्धते बदलले आहे. 

•  तरसरणतील �हदंू , ्ुरसल् आरम रखाचन तणंची शै�शधत ूमर �शदत्णन लो�संखतण �शचणरणत घेतण  आरम ३००० 

चौ.्ी. ्ुरसल् स्शणनभू्ीसणया सन्णननीत उरच नतणतणलतणरतण �नदवशणनुसणर, प्ते�य ३००० चौ.्ी.रतण ३ 

स्शणनभू्ी पसतण�शत आहेत. तण ित�ततरकत, बणंदे ए एलब�्धते पणसत्� सतरणशर�ल आरोगत सु�श णंची �्तरतण 

असेतण्ुसे तण स्शणनभू्ी लगत ए� ्हणनगर णतल�ण दशणआणनण / आरोगत �क द पसतण�शत आहे. 

• एस. िह�. रोड जंकशन आरम रणजीश गणं ी सणगर� सेतूरतण �दशेने जणमणरण रसतण तणंरतण ् ील नितणने भरमी 

�ेलेेतण जत्नीचण ए� भणग सणगर�  ोतलसणंरतण गसती नौ�णंनण इं न भररतणसणयारतण इं न  �क दणसणया आर��त 

�ेलण आहे. 

• महणडणरतण अतभनतणसणतील ्नोरंजन ्ैदणन ्.सु.�श.आ. १९९१ आरम ्ुं.्.प.�श.पण. आरणआरतण्धते ्ो�गतण जणगण 

महमून आर��त आहे. महणडणरतण १५ % अतभनतणसणतील ्नोरंजन ्ैदणनणचण भणग असेतणने , हे 'लेआउष आरजी' 

महमून तचनहणं्�त �ेले आहे. 

• १००० चौरस ्ीषरचे ए� बहुउसेशीत स्णज �क द �े. सी. रोडलगत आर��त �ेले आहे.  �निहेनशन सकषर आरम 

संलगन उ क्णंसणया आर��त �रमेसणया  ्ुं.्.प.�श.पण. आरणआरतणत तोजलेेतण �निहेनशन सकषरचण ्ोयण भणग 

शणरम्त �ेतण्धते दशर�शरतणत आलेलण आहे. 

• तण भणगणतील पणसत्� सतरणशर�ल तश�म सु�श णं्धते �्तरतण असेतण्ुसे , ्हण णतल�ण शणसण पसतण�शत �ेल� 

आहे. तसेच, पणा  �श�णस �नतंतम �नत्णशल� २०३४ रतण �नत् १७ (१) रतण तकतण ५ नुसणर , 'ए�णर््� शणसे 

सह शस�तगहृ ' हण शण र ्हणनगर णतल�ण शणसण आर�मणत अनु�ेत आहे ; महमूनच ्हण णतल�ेरतण शणसेसह 

�शदतणस� शस�तगहृ �श�तसत �रमे पसतण�शत आहे. 

• तण �ेतण्धते सण्णरज� सोतींचण अभणश असेतणने , तण �शभणगणत शृ् णश् आरम संगो न �क दणचे आर�म पसतण�शत 

�ेले आहे. 
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• रंगशणरदण हबषेलरतण  ुचे असलेेतण जत्नीशर 'ितणतण्शणसण/ कयडण श ्नोरंजन �क द ' महमून �श�तसत �ेले जणत 

आहे. ्तण्ुसे ती जणगण  कलब/ रज्आणनतणसणया पसतण�शत आहे. 

• महणडणने 'इनडोर सषे�डत्' रतण उसेशणने बबमबे आषरस सोसणतष� शेजणरचण �े.सी रोड लगतचण भूआंड १९८८  णसून ६० 

शवव �णलणश ीसणया भणड ेटीने �दलेलण आहे , ्तणलण आमआी ३० शवव ्ुदतशणच देरतणत तेे श�ते. जशसजशस ३० 

शवणर णसून आतण त�त ्तणरतण बणं �ण्णसणया �ोम्तणह� प�णरचण  ुचण�णर घेतलेलण  �दसून तेत नसेतण्ुसे सदर 

जणगी ्हण णतल�ण कयडण सं�ुल पसतण�शत �ेले आहे. 

• ्ुं.्.प.�श.पण. तोजनेतील �न्तणनंद नगर  ो ड टीशर�ल आुेतण जणगेचे आर�म आतण आरएंडआर (�शदत्णन 

 ो ड टीतील नणगतर�णंचे  ुनशरसन �ररतणसणया) आरम शणहनतस (�ेतण् ील  ण्�� गची ्णगमी  ूमर �ररतणसणया) 

महमून तचनहणं्�त �ेले आहे, �णरम हण भूआंडप्ुआ रस्तणलगत आहे. 

• ्.सु.�श.आ १९९१ ्धते सधतण अरसत्शणत असलेेतण मतु�नतस ल र�षेल ्ण�व षचण �शसतणर महमून आर��त 
�ररतणत आलेलण �े.सी. रोडरतण लगतअसलेेतण ्लबष  ण्�� गची ्णगमी  ूमर �ररतणसणया ‘ ण्�� ग लबष ’ महमुन 
आर�म बदल �ेलण आहे. 

• �े.सी रोडशर�ल ए्ष�एनएल दरूधशनी �क द जशसची जणगण शु दशणआणनतणसणया  उ लए  �ान देरतणसणया तेसे 
 शुशैदत�यत रगमणलत पसतण�शत �ेले आहे. 

• उरडणम ुलणंरतण आणल�ल जणगेत �श�सन �्तण आहे आरम ्तण्ुसे ्तणंनण बगीचण/ उदतणने तण सणया रणआून 

येशरतणचण पसतणश आहे, ्तण्धते  े अटड  ण�र , सणशरज�न� सोतीसणरखतण अनत शण रणची  रशणनगी पणा  �श.�न.�न. 

२०३४ ्धते आहे. 
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३.७ ंसतण्रत भूरणपर 

३.७.१ ंसतण्रत भू-रणपर न�णशण 

 
न�णशण ११: बणंदे ए एलब�चण पसतण�शत भू-शण र न�णशण 

  



 

 

37 ब.ृ्ु.्.पण.�ड ेहसतणंततरत  णाेेतण तीन ��ेणंचण ंणाप ्र�णस आरणकडण  

 

३.७.२ ंसतण्रत भू-रणपर ्रतरम: पटण– बणंदे ए एाब� 

तकतण ९ :पसतण�शत भू-शण र �ेतणंचे �शतरम  

अ.क. ंसतण्रत भू-रणपर ्रतरम तकतण: पटण �े�्र (हे.) 

१ र�हशणसी ५४.५० 

२ शणरम्ती� ११.७६ 

३ औदतोतग� - 

४ नैसतगर� जलसणये - 

  ए�ूम  ६६.२६ 

 

३.७.३ ंसतण्रत भू-रणपरणचे ्रतरम: नण्�नदवशने आरम आर��त �े�–े बणंदे ए एाब� 

तकतण १० :पसतण�शत भूशण रण् ील नण्�नदवशने आरम आर��त �ेतणंचे �शतरम 

अ.क. ंसतण्रत भू-रणपर 
नण्�नदवशन 

�े�्र ( हे.) 

आर�म �े�्र 

(हे.) 

ए�ुम �े� (हे.) 

(ए�ुम बणंदण एएलब�चे 

�ेत –हे.) 

१ शै�रम� ३.५७ ०.२० ३.७७ 
२ आरोगत ०.९० ०.६४ १.५४ 
३ ्ो�सी जणगण ११.०० २.७३ १३.७३ 
४ गहृ�न्णरम १.५४ ०.४१ १.९५ 
४ सणशरज�न� सोती आरम सु�श ण १.२२ ०.१९ १.४१ 
६ सण्णरज� सु�श ण ०.१३ १.१४ १.२७ 
७ ्हण णतल�ण सेशण ०.७८ ०.०१ ०.७९ 
८ शणहतू� ०.५२ ०.६३ १.१५ 

  ए�ूम १९.६६ ५.९५ २५.६१ 
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३.७.४ सु्रधणंसणाठ सणधत �ेाेाे �न�ल : 

बणंदे ए एलब�सणया पसतण�शत सु�श ण स्ण�शृष �ेेतण नंतर, आणल� �दलेेतण तक्तणनुसणर सु�श णंरतण �ेतणत शणच �दसून 

तेत.े तणचण  तरमण् महमजे �शभणग  णतसीशर�ल सणधत �रणशतणरतण �न�वणं्धते  णलेल� शणच आहे. 

तकतण ११ :बणंदेए एलब� ् ील सु�श ण स्ण�शृष �ेेतण नंतर 'एच  राच्' �शभणगणंसणया पसतण�शत सु�श ण आरम सणधत 
�न�व  

अ. 
क. 

सु्रधण 

ं�े्पत 
ाो�संखतण 

– 
एच-प 
्रभणन 

ए�ूम 
आरात�तण(हे.) 

नण्�नदवशन 
आरम 
आर�म 

�े�्र (हे.) 

ज्ीन तुष 
(-)/ रणच 
(+) (हे.) 

एच-प. 
्रभणनणसण
ाठ सणधत 
�ेाेाे 
�न�ल 
(चौ.्ी / 
ितकती 

बणंदण ए 
एाब�णतण 
सु्रधण 
ा्रणेतण 
नंतरसणधत 
होमणरे 
�न�ल 

(चौ.्ी / 
ितकती) 

आरात� 
�न�ल 
(चौ.्ी / 
ितकती) 

१ तश�म २,८७,७१२ ४५.२९ ३२.१६ -१३.१३ ०.९८७ १.११८ १.५७४ 
२ आरोगत २,८७,७१२ १२.०६ ८.४१ -३.६५ ०.२३९ ०.२९२ ०.४१९ 
३ बणजणर २,८७,७१२ २.८८ २.९७ ०.०९ ०.१०३ ०.१०३ ०.१०० 
४ स्शणनभू्ी २,८७,७१२ ०.८६ ५.६१ ४.७५ ०.१६३ ०.१९५ ०.०३० 

५ 
्ो�सी 
जणगण 

२,८७,७१२ ११५.०८ ९४.३५ -२०.८५ २.७९८ ३.२७५ ४.००० 

 

३.८ आर�मे – बणंदण ए एाब� 

३.८.१ नरीन ंसतण्रत सण्णिज� सु्रधणंचण सणरणंश 

तकतण १२  : नशीन पसतण�शत सण्णरज� सु�श णंचण सणरणंश 

 

  

अ.क. सु�श ेचे नणश  सं�ेत  पसतण�शत (संखतण) 

१ संगो न �क द RSA 6.1 १ 

२ शृ् णश् RSA 4.9 १ 
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३.८.२ न�णशणत न दशररू श�ाेा� आर�मे 

• उरडणम ुलणरतण आणल�ल जणगण बगीचण/उदतणन सणया आर��त येशरतणत आल� आहे (ROS1.5) -  

बणंदे तरकले्ेशन उरडणम ुलणरतण आणल� आरम �णह� अंशी रणजीश गणं ी सणगर� सेतूरतण �दशेने जणरतणरतण ्णगणररतण आणल� 
्ोया तरकत जणगण उ लए  आहे.  अशण जणगण ओसआू म प.भू.शण. ्धते बगीचण/ उदतणन (ROS1.5) सणया आर��त 
�ररतणत आेतण आहेत. �ह आर�मे भूशण र न�णशणशर उरडणम ुलणरतण आरम  रणजीश गणं ी सणगर� सेतूरतण �दशेने 
जणरतणयतण ्णगणररतण आणल� �दसत नणह�त, महमून अशण ्ो�गतण जणगण ओसआरतणसणया शगर सतर न�णशण ततणर �ररतणत 

आलण. 

न�णशण १२: उरडणम ुलणरतण आणल� असलेले आर�म दशर�शमणरण शगर सतर न�णशण 
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ीाशररण िजेहण �क द – �े/प + पी/द ्रभणन  
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भणन I - ्रदत्णन पतरिससती 

४.१ पणाररभू्ी 

ओ.रज.�े. दोन �शभणगण्धते रससत आहे , ्ुखततन 
‘�े  राच्’ श ‘ ी द��म’ �शभणग, बहुतणंश भणग हण 
�े  राच् �शभणगण्धते रससत आहे. �े - राच् 
�शभणगणचे �ेत सु्णरे २५१८ हेकषर आहे. २०११ रतण 
जनगमनेनुसणर, �े- राच् �शभणगणची लो�संखतण 
७.४९ लणआ आहे. तण �शभणगणचण �श�णस शस�शण 
आरम जुहू तेसील गणशयणम आरम �ोसीशणड ेतणंसह 
संत्श  ्तीने  णलेलण आहे. तण �शभणगणतील यस� 
शैतशृषणं्धते ओतशशरण तेसील रजेहण ितणशसण�त� 
�क द, शस�शण तेसील महणडण आरम �लेकषर लेआेष, 
�ु र रगमणलत, आरम एस.एन.डी.ष�. �शदतण ीय 
आरम सरदणर  षेल अतभतणंपत�य ्हण�शदतणलत तण 
सणरखतण शै�रम� सु�श णचण स्णशेश होतो. 

४.१.१ अ�ध�णर �े� आरम �े�ीत सी्ण 
�ह जणगण ओतशशरण श  हणडी-गोरेगणंश तण ्हसुल� गणशणंचणभणग आहे,तणरतण उ्तर �दशेलण ओतशशणरण नद� आहे. 

अधतणदेशण नुसणर, ओ.रज.�क . तील ३९.३० हेकषर 
�ेत �श.�न.पण अंतगरत तेते.तसेच ब.ृ्.न. णरतण 
जी.आई.एस डषेणबेस नुसणर ३६.५० हेकषरची घष 
�शदत्णन ज्ीनशण र  न�णशणत �ररतणत 
आल� आहे. पसतण�शत ज्ीनशण र  न�णशण 
ततणर �रतणनण, पसतण�शत ज्ीन शण र 
न�णशण्धते दशर�शरतणत आलेले ओ.डी.सी 
सी्णलगत असलेले जलसणये शगसरतणत आले 
आहेत. तण्ुसे �शदत्णन ज्ीनशण र श 
पसतण�शत ज्ीन शण र न�णशणत सोडणसण  
फर� �दसून तेतो. अं�त् पसतण�शत ज्ीन 
शण र �ेत ३६.०९ हेकषर  आहे. 
 
 
 

 
 

न�णशण १३: ओतशशरण रजेहण �क दणचण सससदशर� न�णशण 
 

न�णशण १४ : उ गह हणतणतचतणशर अधतणरो� त ओ.रज.�े. रतण सी्ण. 
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ओ.रज.�क . लण दोन प्ुआ रस्तणंनी शेरृषत �ेलेले आहे  राच् �दशेलण तल�ं रोड ,  ूशवलणएस.िह�. रोड आरम रघुशकद 

्ं�दर रोड द��म �दशेलण अंशतन रससत आहे . जोगेाशर� आरम रण् ्ं�दर �ह  राच् रेेशे शर�ल जशसची ससणन�े 
आहेत. 
ओ.रज.�क . सी्े्धते, महणडण अतभनतणस तरतलफ रोडरतण उ्तरेस �श�तसत  णलेलण आहे . तरतलफ रोडरतण द��म �दशेलण, 

एसआरएदशणरे �्णल  ो ड टी �ेत �श�णसणसणया हणती घेतले आहे. तण  ो ड टीचे ए�ूम �ेतफस १५.८ हेकषर आहे जे 

ए�ूम �नशणसी �ेतणरतण ७८.१२% आहे . ए�ूम  ो ड टीतील �ेतणं ै�य बहुतणंश  ो ड टीत ्ुखततन औदतोतग� शेमीचे 
आहे, ्तणचे �ेतफस ८.९७ हेकषर आहे. 
ओतशशरण नद� उ्तर �दशेस रससत आहे. ओ.रज.�क .लण दोन प्ुआ रस्तणंनी ्तणर�दत �ेलेले आहे, राच् बणजूलण तल�ं 

रोड,  ूशवलण एस.िह�. रोड आरम रघुशकद ्ं�दर रोड द��म बणजूलण अंशतन रससत आहे. 

४.१.२ ्ह्रणची ससरे 
ओ.रज.�क . �ेतण्धते, महणडणने ‘ णषल� ुत अतभनतणस’ र�तलफ रोडरतण उ्तरे�डील बणजूस �श�तसत �ेले आहे. ओतशशरण 

स्शणनभू्ी आरम एच �े �बलेज ऑफ फण व्सी ह�ओतशशरण रजेहण �क द  तरसरणतील �णह� ्ह््शणचीसससे आहेत. 

 

४.१.३ ्रदत्णन नणनर� सु्रधण 
ओतशशरण रजेहण �क द  तरसरणत असलेेतण ्हण णतल�ण सु�श ण आणल�लप्णमे सूचीब् �ेेतण आहेत- 

तकतण १३: �शदत्णन ्हण णतल�ण सु�श णंची तणद� 
अ.क. नणंर सं�ेत उपाएधतण(संखतण) 

ाश�म 

१ पणसत्� श ्णधतत्� शणसण 
(आतशतणनण शणसण आरम पती�ण नगर शणसण) 

DE1.2 २ 

२ ्हण�शदतणलत (आतशतणनण �. ्हण�शदतणलत आरम एच. �े. 
्हण�शदतणलत) 

DE2.1 २ 

्ो�ळतण जणनण 

३ कयडणंगम (एच �े ्हण�शदतणलतणचण भणग,  पती�ण नगर शणसेचण 
भणग आरम ्�णर ूल ्ण’अर�फ तश�म आरम संशो न �क द) 

DOS 1.4 3 

नहृ�न्णरम 

४ ्हणनगर  णतल�ण �्रचणर� शसणहत (आरोगत �शभणग) DR1.1 १ 

सण्णिज� सु्रधण 

५ �हदं ू णरं णतर� स्शणनभू्ी/ �शसुतदण�हनी (ओतशशरण 

स्शणनभू्ी) 

DSA4.1 १ 

६ ्ुरसल् दफनभू्ी  (ओतशशरण �बरससणन) DSA4.2 १ 

७ रखाचन दफनभू्ी (ओतशशरण रखाचन दफनभू्ी) DSA4.3 १ 

सणररज�न� सोती आरम सु्रधण 

८ इं न �क द (्हणनगर गॅस) DPU2.1 १ 
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४.१.४ संधणनतण 
ओ.रज.�क .लण दोन प्ुआ रस्तणंनी ्तणर�दत �ेलेले आहे  राच् �दशेलण तल�ं रोड ,  ूशवलण एस.िह�. रोड आरम रघुशकद 

्ं�दर रोड द��म बणजूलण अंशतन रससत आहे . जोगेाशर� आरम रण् ्ं�दर �ह  राच् रेेशे शर�ल जशसची ससणन�े 
आहेत. 

४.२ ीशीररण िजेहण �क दणची पुनररचनण 
ओ.रज.�क .रतण ्ूस �श.�न.पण. �ेतणचण भणग आतण  ब.ृ्ु.्. ण.रतण अत �णर �ेतणत आमरतणत आलण आहे . तसेच, तण 
�श.�न.पण. सणयाचे अत सूतचत �ेत जीआतएस डषेणबेसरतण गमनेत न्ूद �ेेतण नुसणर तकतण.१४ ्धते �देतणनुसणर 
शणचलेले आहे. 

 
न�णशण १५:ओशीशरण रजेहण �क दरतण अत सूतचत आरम जीआतएस आ�डशेणर� �ेतण् ील फर�  

तकतण १४: ओतशशरण रजेहण �क दणची  ुनररचनण 

्रभणन 

्र.�न.ंण. चे ए�ूम �े�  
्ुं.्.प.�श.पण. -ओ.रज.�क . 

(हे.) 

्ु.ं्.ं.्र.ंण.�डून  
ब.ृ्ु.्.पण.�ड ेरनव�ृत  �रणतणत 

आाेाे �े� 
अत सूचने प्णमे �ेत (हे.) 

्र.भू.रण.ततणर�सणाठ घेताेाे �े� 
ब.ृ्ु.्. ण.जीआतएस डषेणबेस (हे.) प्णमे 

(नदतण / आणरतण सह) 

�े/प ५४.१७ - ३४.०० 

पी/द ४७.४३ - २.५० 

ए�ूम १०१.६० ३९.३० ३६.५० 

39.30 HA. 

19.19 HA 
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४.३ ्रदत्णन भूरणपर 

�श.�न.पण.  तरसरणतील सधतणचण ज्ीन शण रणचे शग��रम ्ुखत्शे औदतोतग�  ो ड टीसह ५५.६४ % �नशणसी शण र 

असेतणचे सूतचत �रतो. नैसतगर� �ेत ेआरम आुेतण जणगण ए�ुम �ेतणरतण ६.३९% आहेत, ्तण्धते �श�न�दरृष सी्ेतील 
ओतशशरण नद�चण भणग आरम तण �ेतणतील आुेतण जणगण तणंचण स्णशेश होतो. 

शै�रम� शण र १.६७%  त�त ्तणर�दत आहे,  स्शणनभू्ीसणया १४.०१%  ज्ीनचण शण र  णलण आहे, ्तणत ए� �हदं ू
स्शणनभू्ी, ए� ्ुरसल् �बसतणन आरम ए� रखाचन दफनभू्ी तणंचण स्णशेश होतो. ओ.रज.�े. ्धते �ोमतीह� 

आरोगत सु�श ण उ लए  नणह�, ्तण्ुसे ्ूलभूत आरोगत सु�श णंची �्तरतण आचसत.े 

सण्णरज� सु�श णंसणया ए�ूम �ेतफसणरतण १.२५ % �ेतणचण शण र होतो ्तण्धते ्तशद�, ्दरसेआरम ्ं�दरणंरतण 

जणगेचण स्णशेश होतो. महशींचे गोये जे पणसत्� उ क्णंरतण शेमी अंतगरत तेतणत ते ए�ूम �ेतफसरतण ०.२९% आहेत. 

शणहतू� श दसमशसम सु�श ण तण्धते रसते आरम ए� इं न �क द तणंचण स्णशेश होतो जे ए�ूम �ेतणरतण ९.७४ % 

आहे.ओ.रज.�क .रतण ए�ूम �ेतणरतण ११% �ेत तरकत �ेत आहे. 

 

न�णशण १६: ओ.रज.�क . �शदत्णन भूशण र न�णशण 
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तकतण १५: �शदत्णन भूशण र�शतरम तकतण - ओ .रज.�क.  

अ.क. �शदत्णन भ-ूशण र शेरतण �ेतफस (हे.) �ेतफस (%) 
१  र�हशणसी ४.४४ १२.१८ 
२   ो ड टी स्ूह १५.८७ ४३.४७ 
३  शैदत�यत सु�श ण ०.०० ०.०० 
४  स्शणनभू्ी ५.१२ १४.०१ 
५  सण्णरज� सु�श ण ०.४६ १.२५ 
६  �णतदण आरम सुितशससण ०.०० ०.०० 
७  औदतोतग� शण र ०.०० ०.०० 
८  शै�रम� सु�श ण ०.६१ १.६७ 
९  ितणशसण�त� उ क् ०.०० ०.०० 
१०  अनौ चणतर� बणजणर ०.०० ०.०० 
११  ्ो�सी जणगण १.३७ ३.७६ 
१२  जलसणयण ०.९६ २.६३ 
१३  शणस�यत �णतणरलते ०.०० ०.०० 
१४  सणशरज�न� सोती आरम सु�श ण ०.०० ०.०० 
१५  पणसत्� उ क् ०.११ ०.२९ 
१६  शणहतू� ३.५६ ९.७४ 
१७  दसमशसम ०.०० ०.०० 
१८  ्ो�सी जणगण १.१६ ३.१८ 
१९  बं �ण्णआणल� असलेल� २.८५ ७.८२ 

 ए�ूम ३६.५ १००.०० 

आ�ृती ६: �शदत्णन भ-ूशण र �शतरम  णतचणषर -ओ .रज.�क.  
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न�णशण १७: ओतशशरण रजेहण �क दचण उ -सं�ेतण स�हत �शदत्णन भू-शण र न�णशण 
 

तकतण १६: �नशणसी ज्ीन शण रणचे �शतरम 

अ.क शेमी  उपशेमी  षक�ेरणर� ए�ूम षक�ेरणर� 

१  र�हशणसी पणसत्� �नशणसी २१.८८ २१.८८ 

२   ो ड टी 

�नशणसी– ो ड टी २५.३८ 

७८.१२ शणरम्त -  ो ड टी ८.५५ 

औदतोतग� -  ो ड टी ४४.१९ 

 ए�ूम १०० 

 

आ�ृती ७: ओतशशरण रजेहण �क दतील �नशणसी भू शण रणचे �शतरम 
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४.४ रैाशृ्ते आरम स्सतण 

ओतशशरण रजेहण �क द ्ुखततन ए�  ो ड टी �ेत आहे ्तण्धते  ो ड टीशणसीतणंचे श ससण�न� लो�णंचे आणलणशलेले 

रणहमी्णन  हणशतणस त्सते.   ो ड टीरतण औदतोतग� शण रण्धते �णच आरम फ�नरचर उदतोगणंचे पणबेत आहे.  

 ो ड ट तणं ित�ततरकत ओ.रज.�क . ्धते तीन स्शणनभू्ी आहेत ्तणनी �श.�न.पण. चण बहुतणंश उ्तर भणग ितण लण 

आहे, जो तरल�फ रोडरतण उ्तरे�ड ेआहे. महणडण अतभनतणस हण तण �ेतणतील ए�्ेश �श�तसत अतभनतणस आहे ्तण्धते, 

्ुखततन �नशणसी भूभणग आहे. 

ओ.रज.�क . “तरतलफ रोड” दशणरे दोन भणगणं्धते �शभणगलेलण आहे, जो  राच्े�ड ेतल�ं रोडलण आरम  ूशव�ड ेएस.िह�. 
रोडलण जोडतो. उदतोगणसणया असलेल� अशजड शणहने आरम षेम ो  रस्तणंशर उभी �ेेतण ्ुसे  णदचणयतणंसणया उ लए  
असलेल� जणगण �्ी होते आरम ्तण्ुसे शणहतू� ्णगर �्ी होतो. ओतशशरण नद�चे पदवूम ह� तचतंणजन� बणब आहे. 

  



 

 

49 ब.ृ्ु.्.पण.�ड ेहसतणंततरत  णाेेतण तीन ��ेणंचण ंणाप ्र�णस आरणकडण  

 

भणन II - ंसतणर  
४.५  ंसतणर ततणर �रणतणसणाठ �ेाेाे ्रााेलम    
तण �श�णस तोजनेरतण �नत्रतीसणयारतण �नतोजन प्कतेत  सु.पण.�श.आ. २०३४ ्धते लणगू �ेलेेतण त््शणंचे  णलन 
�ररतणचे पसतण�शत आहे , �णरम ब.ृ्ु.्. ण�ड ेहसतणंततरत  �ररतणत आलेेतण तीन �ेतणंरतण �श�णस तोजनण अआेर�स 
सु.पण.�श.आ. २०३४ ्धते ए�य�ृत �ररतणचे पसतण�शत आहे.  ओतशशरण रजेहण �क दणरतण पसतणशणरतण गरजणंचे ्ुेतणं�न 
�ररतणरतण प्कतेत  ुच�ल  तर्णम शणच� आरम गुमण््�  ्तींचण स्णशेश आहे -  

१. सु�श णंसणयारतण जणगेरतण ्णगमीतील तुष�चे ्ूेत्ण न. 
२. ब.ृ्ु.्. ण �ड े हसतणंततरत �ररतणत आलेेतण तीन �ेतणरतण १ ्�.्ी. पत्तेरतण   तरसर्तणरदेत असलेेतण 

नणगर� सु�श णंचे गुमण््� ्ुेतणं�न. 
 

४.५.१ सु्रधणंसणाठणतण जणनेणतण ्णनमीतीा तुष�चे ्ूेत्णपन 
सु.पण.�श.आ.२०३४ ्धते , '�े  राच् ' �शभणग  णतसीशर�ल ्णगमीतील तुष�चे ्ूेत्ण न �णचरतणसणया �न�व ्णनले 
गेलेेतण तश�म , आरोगत, बणजणर, स्शणनभू्ी आरम ्ो�गतण जणगण तण सु�श ण , आणल�ल तक्तण्धते त शीलशणर 
�दलेेतण आहेत. 
तकतण १७: सु .पण. �श .आ. २०३४्धते '�े  राच्  ’�शभणगण सणया पसतण�शत सु�श ण आरम सणधत �न�व 

अ.क. सु्रधण  
ं�े्पत एा-
्रभणनणची 
ाो�संखतण 

ए�ूम 
आरात�तण 

(हे.)  

नण् �नदवशन 
र आर�म 
�े�्र (हे.) 

ज्ीन तुष(-
)  

/अ�ततरकत 
(+)  (हे.) 

सणधत 
ं्णम�े 
(चौ.्ी./ 
ितकती ) 

आरात� 
ं्णम�े 

(चौ.्ी./ 
ितकती) 

१ शै�रम� ७,८२,१८५ १२३.१२ ८४.६८ -३८.४४ १.०८३ १.५७४ 
२ आरोगत  ७,८२,१८५ ३२.७७ २४.१५ -८.६२ ०.३०९ ०.४१९ 
३  णतल�ण /्�र�ोस बणजणर  ७,८२,१८५ ७.८२ ७.८७ ०.०५ .१०१ ०.१०० 
४ स्शणनभू्ी / दफनभू्ी ७,८२,१८५ २.३५ १२.८० १०.४५ .१६४ .०३० 
५ ्ो�गतण जणगण ७,८२,१८५ ३१२.८७ २३५.४९ -७७.३८ ३.०११ ४.००० 

ओ.रज.�क .रतण अंतगरत असमणर� ओतशशरण रखाचन दफनभू्ी ' ी द��म’ �शभणगचण भणग आहे. महमून , दफनभू्ीरतण 
�ेतणसणया ' ी द��म' �शभणगणत अ�ततरकत सु�श ण तकतण बनशरतणत आलण आहे.तसेच, दफनभू्ी शगसतण इतर �ोमतेह� 
आर�म ्�ंशण नण्�नदवशन ‘ ी द��म'  �शभणगणत तेत नणह�. 
तकतण १८: सु .पण.�श.आ.२०३४ ्धते ‘ ी द��म ’ �शभणगणसणया पसतण�शत सु�श ण आरम सणधत�न�व 

अ.क. सु्रधण  
ं�े्पत एा 
्रभणनणची 
ाो�संखतण 

ए�ूम 
आरात�तण 

(हे.)  

नण् �नदवशन 
र आर�म 
�े�्र (हे.) 

ज्ीन तुष(-
)  

/अ�ततरकत 
(+)  (हे.) 

सणधत 
ं्णम�े 
(चौ.्ी./ 
ितकती ) 

आरात� 
ं्णम�े 

(चौ.्ी. 
/ितकती) 

१ शै�रम� ४,८३,७४६ ७६.१४ ७७.६८ १.५४ १.६०६ १.५७४ 
२ आरोगत  ४,८३,७४६ २०.२७ ११.६२ -८.६५ ०.२४० ०.४१९ 
३  णतल�ण /्�र�ोस बणजणर  ४,८३,७४६ ४.८४ ३.७१ -१.१३ ०.०७७ ०.१०० 
४ स्शणनभू्ी / दफनभू्ी ४,८३,७४६ १.४५ ४.९७ ३.५२ ०.१०३ ०.०३० 
५ ्ो�गतण जणगण ४,८३,७४६ १९३.५० १६३.२६ -३०.२४ ३.३७५ ४.००० 

तश�म, आरोगत आरम आुेतण जणगेरतण सु�श णसणया उ लए  जत्नीरतण �ेतण्धते तूष �नदशरनणस तेत.े 
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४.५.२: ीाशररण िजेहण �क द �े�णणतण १ ्�.्ी. प�्तेणतण पतरसर  हदीत  असाेेतण 
नणनर� सु्रधणंचे नमुण््� ्ुेतणं�न 

ओतशशरण रजेहण �क दणतील नणगर� सु�श णंचे गुमण््� ्ुेतणं�न  ओतशशरण रजेहण �क दणरतण १ ्�.्ी. पत्तेरतण  तरसर 

्तणरदेत असलेेतण नणगर� सु�श णंचे ्ुेतणं�न �ान �ररतणत आले.सु�श णंचण तुषशडण भान �णचरतणसणया हे हणती 

घेरतणत आले. 

 

न�णशण १८: ओतशशरण रजेहण �क दणरतण ्तणरदेतील १ ्�.्ी. पत्तेचे �ेत 
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तकतण १९: ओ.रज.�क  .�ेतणरतण १ ्� .्ी . पत्तेरतण  तरघणतील सु�श णंचण गुमण््� �शालेवम 

अ.क. सु् रधण सु् रधण सणं�ेत उपाएधततण (सखंतण) 
अ. तश�म 

१ ्हण णतल�ण शणसण DE1.1 ६ 
२ पणसत्� श ्णधतत्� शणसण DE2.1 १९ 

ब. आरोगत 

१ ्हणनगर णतल�ण दशणआणनण / आरोगत �क द DH1.1 ६ 
२ ्हणनगर णतल�ण रगमणलत DH1.2 १ 
3 ्हणनगर णतल�ण पसू�तगहृ DH1.3 १ 

�. ्हणननरपणाा�ण सेरण 
१ रसते भणंडणर DMS1.1 १ 
२ ्हणनगर णतल�ण चौ�य DMS1.2 २ 
3 सणंड णमी उदंचन�क द DMS4.3 १ 
४ जल उदंचन �क द DMS5.2 २ 

ड. ्ो�ळतण जणनण 
१ कयडणंगम DOS1.4 २० 
२ बणगीचण / उदतणन DOS1.5 ६ 
3 ्हण णतल�ण ्कडण सं�ुल DOS2.4 १ 
४ ्नोरंजन ्ैदणन DOS2.6 १३ 

इ. सणररज�न� सोती 
१ अरगनश्न �क द / अरगनश्न ससणन� DPU1.1 १ 
2 इं न �क द ( े्ोल  ं ) DPU2.1 ५ 
3  ोतलस यणमे DPU3.1 ४ 
४ डण�घर आरम तणरघर DPU4.1 २ 
५ दरूधशनी �क द DPU4.2 १ 
६ �शदतुत पेवम आरम �शतरम सु�श ण DPU5.2 ३ 

्. सण्णिज� सु् रधण 
१ ्हणनगर णतल�ण ्�र�ोस ्ंडई DSA1.1 ४ 
2 �ेतणम �क द DSA2.5 २ 
3 तसने्णगहृ DSA3.2 २ 
४ �हदं ूस्शणनभू्ी DSA4.1 १ 
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ओ.रज.�क .रतण  ूशर आरम  राच् सी्ेलगत असलेेतण दोन प्ुआ रसते (एस.िह�. रोड आरम नतू तल�ंरोड)  ल�णत घेतण 
पणसत्� तश�म श आरोगत सु�श ण त्सशरतणसणया ्ो तण प्णमणशर शणहतू� असलेले असे रसते ओलणंडमे पसतण�शत 
�रमे तोगत नणह�.  महमून, ससण�न� �्तरतणंची गरज भणग�शरतणसणया ्हण णतल�ण शणसण आरम ए� ्हण णतल�ण 
दशणआणनण पसतण�शत आहे. 

४.६ ंसतण्रत भू-रणपर ंसतणरणंचण आचणरण 

ओ.रज.�क . �ेतणरतण  तर्णमशणच� आरम गुमण््�  ैलूंशर�ल ्ूेतणं�नणनुसणर श भणग णर�णंन �डून आलेेतण सूचनण 
अंतभूरत �ेेतणनंतर पसतण�शत भू शण रण्धते स्ण�शृष �ररतणत आलेले प्ुआ पसतणश  ुच�ल प्णमे - 

• ितणशसण�त� आरम ्�र�ोस ितण णर जणगण पसतण�शत �ान ओ.रज.�क .लण ए� '�श�णस �क द' महमून �श�तसत 
�ररतणरतण ्ुं.्.प.�श.पण.रतण पसतणशणलण अनुसान ओतशशरण रजेहण �क दण्धते आर�मे पसतण�शत �ररतणत 
आल� आहेत. 

• ्ुं.्.प.�श.पण ने पसतण�शत �ेलेलण ्�र�ोस बणबीसणयाचण  णदचणर� ्लण ण जणगेरतण सधत  तररससती नुसणर  
पसतण�शत ज्ीन शण र ्धते औदतोतग� �ेत आरम शणरम्त �ेत तण ्धते सण्ण�शसत �ेलेलण आहे. 

•  तरसर  णतसीशर पणसत्� तश�म सु�श ण आरम पणसत्� आरोगत सेशण �क दणंची सु�श ण नसेतण्ुसे तण 
सु�श णंरतण तरतूदची तशफणरस �ररतणत आल� आहे. महमून, तण �्तरतशेर ्णत �ररतणसणया ्हणनगर णतल�ण 
शणसण आरम ्हणनगर णतल�ण दशणआणनण / आरोगत �क द पसतण�शत �ेले आहेत. 

• तण �ेतण्धते फ�नरचर उ् णदन आरम  णतूचे लघु उदतोग पचतलत आहेत. महमून �शदत्णन औदतोतग� 
 ो ड टी् ील ्ुखत भणगणशर �ोम्तणह� प�णरचे आर�म पसतण�शत �ेले गेले नणह� आरम ते औदतोतग� 
�ेतण्धते सधतण अरसत्शणत असलेेतण जत्नीचण शण र महमून दशर�शरतणत आले आहे. 

• तरतलफ रोडरतण द��मे�ड ेतसेच एस.िह�.रोड लगत अरसत्शणत असलेेतण ्�र�ोस फ�नरचररतण द�ुणनणंरतण 
्णतल�े्ुसे हे �ेत ितणशसण�त� �ेत महमून पसतण�शत �ेले आहे. 

• ्ुं.्.प.�श.पण. तोजनेत 'सण्णरज�-सणंस�ृ�त�' आर�मणरतण अनुवंगणने रस्तणचे जणसे , बेसष बस सु�श ण , 
 ण्�� ग सणया जणगण आरम सण्णरज� सु�श ण जसे �य �ण् �रमणयतण ्�हलणंसणया बहुउसेशीत �नशणस, �ौशल 
�श�णस �क दणसह आ णर �क द पसतण�शत �ेले आहेत. 

५ ्ुरसल् दफनभू्ी DSA4.2 २ 
६ रखाचन दफनभू्ी DSA4.3 १ 

न. रणहतू� 
१ बेसष बस सु�श ण DT1.4 १ 
२ शणहनतस DT1.6 ३ 



 

 

53 ब.ृ्ु.्.पण.�ड ेहसतणंततरत  णाेेतण तीन ��ेणंचण ंणाप ्र�णस आरणकडण  

 

४.७: ंसतण्रत भूरणपर  

४.७.१ : ंसतण्रत भूरणपर न�णशण 

 

न�णशण १९: ओतशशरण रजेहण �क द �ेतणचण पसतण�शत भूशण र न�णशण 
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४.७.२ ंसतण्रत भूरणपर पटत्णंचे ( ोन) ्रतरम : ी.िज.�क . 

तकतण २० :पसतण�शत भूशण र  ट तणंचे ) ोन (�शतरम  

अ.क. ंसतण्रत भू-रणपर ्रतरम तकतण: पटण �े�्र (हेकषर) 

१ र�हशणस २५.२९ 

२ शणरम्त २.९० 

३ औदतोतग� ७.४७ 

४ नसतगर� जल्णगर ०.४२ 

  ए�ूम ३६.०९ 

 

४.७.३ ंसतण्रत भ-ूरणपरणचे ्रतरम: नण्�नदवाशत आरम आर��त �े�– ी�डसी 

तकतण २१ :पसतण�शत भू-शण र �शतरम तकतण :नण् �नदवतशत आरम आर��त �ेत 

अ.क. ंसतण्रत भू-रणपर  
नण्�नदवाशत �े� 

(हे.) 
आर��त �े� (हे.) 

ए�ूम �े� (हे.) 

(ए�ूमी.िज.�क .�े� - 

३६.५०हे.) 

१ तश�म १.०५ ०.५१ १.५६ 

२ आरोगत ०.०० ०.०९ ०.०९ 

३ ्ो�सी जणगण ०.९० १.१६ २.०६ 

४ गहृ�न्णरम ०.०३ ०.०० ०.०३ 

४ सणशरज�न� सोती आरम सु�श ण ०.०४ ०.०७ ०.११ 

६ सण्णरज� सु�श ण ४.९९ ०.३५ ५.२९ 

७ नगर णतल�ण सेशण ०.०० ०.१० ०.१० 

८ शणहतू� ०.०० ०.५२ ०.५२ 

  ए�ूम ७.०० २.८० ९.७६ 
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४.७.४ सु्रधणंसणाठ सणधत �ेाेाे �न�ल 

ओतशशरण रजेहण �क दणसणया पसतण�शत सु�श णस्ण�शृष �ेेतण नंतर, �े  राच् �शभणग  णतसीशर�ल सु�श णंरतण �ेतणतील 
शणच आणल� �दलेेतण तक्तण प्णमे �दसून तेत.े तणचण  तरमण् �शभणग  णतसीशर�ल सणधत �रणशतणरतण �न�वणंरतण 
शणच�शर होतो. 
तकतण २२ :ओ�डसी सु�श ण स्ण�शृष �ेेतण नंतर �े  राच् �शभणगणसणयापसतण�शत सु�श ण आरम सणधत �न�व 

अ. 
क. 

सु्रधण 

ं�े्पत 
ाो�संखतण – 
�े-प. 
्रभणन 

ए�ूम 
आरात�तण (हे.) 

नण्�नदवाशत 
आरम 

आर��त  �े� 
(हे.) 

ज्ीन तुष 
(-)/ रणच 
(+) (हे.) 

�े-प 
्रभणनण 

सणाठ सणधत 
�ेाेाे 
�न�ल 
(चौ.्ी / 
ितकती 

ी.िज.�क .ती
ासु्रधणं 

ा्रण्रेतणनं
तर सणधत 
�ेाेाे �न�ल 
(चौ.्ी / 
ितकती) 

आरात� 
�न�ल(चौ.
्ी / 
ितकती) 

१ तश�म ७,८२,१८५ १२३.१२ ८५.९८ -३७.१३ १.०८३ १.०९९ १.५७४ 
२ आरोगत ७,८२,१८५ ३२.७७ २४.२० -८.४४ ०.३०९ ०.३०९ ०.४१९ 
३ बणजणर ७,८२,१८५ ७.८२ ७.८७ ०.०५ ०.१०१ ०.१०१ ०.१०० 
४ स्शणनभू्ी ७,८२,१८५ २.३५ १५.२९ १२.९४ ०.१६४ ०.१९६ ०.०३० 

५ 
्ो�सी 
जणगण 

७,८२,१८५ ३१२.८७ २३६.६५ -७६.२२ ३.०११ ३.०२५ ४.००० 

 ी द��म �शभणगणत अरसतशणत असलेल� स्शणनभू्ी ओतशशरण रजेहण �क दणत स्ण�शृष �ेेतणनंतर,  स्शणनभू्ीरतण 
�ेतणतील शणच आणल� �दलेेतण तक्तण  प्णमे �दसून तेते. तणचण  तरमण् �शभणग  णतसीशर�ल सणधत �रणशतणरतण 

�न�वणंरतण शणच�शर होतो. 
तकतण २३: ओ�डसी सु�श ण स्ण�शृष �ेेतण नंतर  ी द��म �शभणगणतील पसतण�शत सु�श ण आरम अं्लबजणशमी �न�व 

अ. 
क. 

सु्रधण 

ं�े्पत 
ाो�संखतण – 
पी-द��म 
्रभणन 

ए�ूम 
आरात�तण(हे.) 

नण्�नदवाशत 
आरम 
आर��त  
�े�(हे.) 

ज्ीन तुष 
(-)/ रणच 
(+) (हे.) 

पी-द��म 
्रभणनण 

सणाठ सणधत 
�ेाेाे 

�न�ल(चौ.
्ी / 
ितकती) 

ी.िज.�क .ती
ासु्रधणं 
ा्रण्रेतण
नंतर सणधत 
�ेाेाे 
�न�ल 

(चौ.्ी / 
ितकती) 

आरात� 
�न�ल(चौ.
्ी / 
ितकती) 

१ तश�म ४,८३,७४६ ७६.१४ ७७.६८ १.५४ १.६०६ १.६०६ १.५७४ 
२ आरोगत ४,८३,७४६ २०.२७ ११.६२ -८.६५ ०.२४० ०.२४० ०.४१९ 
३ बणजणर ४,८३,७४६ ४.८४ ३.७१ -१.१३ ०.०७७ ०.०७७ ०.१०० 
४ स्शणनभू्ी ४,८३,७४६ १.४५ ७.४७ ६.०२ ०.१०३ ०.१५४ ०.०३० 
५ ्ो�सी जणगण ४,८३,७४६ १९३.५० १६३.२६ -३०.२४ ३.३७५ ३.३७५ ४.००० 
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४.८ आर�म – ी.िज.�क . 
४.८.१ नरीन ंसतण्रत सण्णिज� सु्रधणंचण सणरणंश 

तकतण २४: नशीन पसतण�शत सण्णरज� सु�श णंचण सणरणंश 

 

  

अ.क. सु्रधणंचे नणर सं�ेत ंसतण्रत (संखतण) 

१ �ण् �रमणयतण ्�हलणंसणया बहुउसेातीत घर RSA 5.2 १ 

२ �ौशेत �श�णस �क दणसह आ णर �क द RSA 6.2 १ 
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पर�घकणडी – एा + जी/उ + एच/पू ्रभणन 
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भणन I - ्रदत्णन पतरिससती 

५.१ पणाररभू्ी 

 र�घआणडी हे  ूशर उ नगरणतील ‘एल’ �शभणगणचण भणग आहे जो  ूशर-उ नगरणचण 
द��म- राच्े �डील भणगआहे. सं ूमर एल �शभणगणचे �ेतफस १७२२.३९ 
हेकषर आहे. २०११ रतण जनगमने नुसणर , एल �शभणगणची लो�संखतण ९.०२ 
ल� आहे. �ुलणर  ूशर तेसे नेहानगर सणरखतण महणडण शसणहती आरम चुनणभटी 
्धते आणजगी अतभनतणस �श�तसत आहेत. सण�य �शहणर रोड आरम अं ेर� 
�ुलणर रोडरतण दोनह� बणजूस अने� प�णरचे उदतोग �श�तसत  णले आहेत. एल 
�शभणगणरतण  राच्े�डून त्यानद� शणहते ्तण् ून  णशसणरतण  णरतणचण 
�नचरण होतो श �णह� उदतोगणंचे औदतोतग� सणंड णमी सोडरतणत तेत.े  राच्े 
�डील भणग हण ‘जुनण�ुलणर’ महमून ओसआलण जणतो आरम हण भणग बहुतणंशी 
 ो ड टी आरम भंगणर ितणशसण�त�तणंनी ितण लेलण आहे. २०१७ ्धते 
प�णतशत �ेलेेतण पणा  सी ेडए् ी प्णमे, त्या नद�रतण �णयणरतण १०० 
्ीषर चे�ेत सीआर ेड-II दशणरे पभण�शत आहे. 

५.१. अ�ध�णर�े� आरम ��ेीत सी्ण 
नणशण प्णमेच  र�घआणडी हण  त्या नद�रतण बणजूचण   तरसर 
आहे.  र�घआणडी बहुतणंश  ो ड ट तणंनी ितण लेल� आहे. 
बी�ेसी्धते तण �ेतणचण स्णशेश �ेेतणनंतर ्तणचण �नतोरजत 
�श�णस हणती घेरतणत आलण. 

अधतणदेशणनुसणर �श.�न.पण. अंतगरत  र�घआणडीचे �ेतफस २७.३६ 
हेकषर आहे. �ण �डतण नगरचण स्णशेशणसह. जे  �श.भू.शण. २०१२  
रतण सशव�मण्धते स्ण�शृष निहते , ते त्सून  तरसरणचे  �ेत 
३५.१३ हेकषर  त�त शणचले गेले आहे.  
 
प.भू.शण. न�णशण ततणर �रतणनण , �श.भू.शण. न�णशणशर �दसमणयतण 
 र�घडीरतण ्�नणयतणशर�ल  णरतणतील �ेत ेशगसरतणत आल� 
आहेत. तण्ुसे अआेरचे भूशण र �ेत आरम ईएलतू �ेतणत आंतश� 
फर�  णलण आहे. अं�त् प.भू.शण.�ेत ३३.६९  हेकषर आहे.  
तसेच, तण �श.�न.पण. �ेतणचण  होषणसण भणग जी/उ्तर आरम एच/ 
 ूशर �शभणगणत तेतो. 
 
 र�घणआणडी �ेतणरतण  ूशवलण एल.बी.एस. ्णगर आरम  राच्ेलण  
त्या नद� असून, उ्तरेलण एस.जी. बशव ्णगर (सीएसष� रोड) 
आरम  द��मेलण  णरणशी रोड आहे. 

न�णशण २०:  तरघआडीचण सससदशर� न�णशण 

न�णशण २१ : उ गह हणतणतचतणशर अधतणरो� त 
 र�घआणडीरतण सी्ण 
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५.१.२ ्ह्रणची ससरे 

 र�घआणडी �ेतणतील ७५%  े�ण अत � �ेत इं�दरणनगर , सष�ल चणस , सणईनणसनगर (�नशणसी , ितणशसण�त� आरम 
औदतोतग�  ो ड टीसह) अशण  ो ड टी आहेत. तण भणगणत र�सणत�तलगं इंडरस्तल तु�न्स , सषोन ��षगं तु�न्स 
आरम गॅरेज हे तेसील ्ुखत उदतोग ंदे आहेत. तण �ेतण्धते नतणतणलत आरम �क द�त पतश�म संससण टतण प्ुआ 
संससणंचण स्शेश होतो. � ण�डतण नगर , षकसी्न �बलनी आरम तश�� �बलनी तणसणरआी �नतोरजत �नशणसी सं�ुल 
 र�घआणडी �ेतण ्धते आहेत. 
 

५.१.३्रदत्णन नणनर� सु्रधण 

 तरघआणडी भणगण्धते अरसत्शणत असलेेतण ्हण णतल�ेरतण नण्�नदवतशत सु�श णआणल� सूचीब् �ेेतणआहेत. 
 
तकतण २५: �शदत्णन ्हण णतल�ण सु�श णंची तणद� 

अ.क. नणंर सं�ेत उपाएधतण(संखतण) 

ाश�म 

१ ्हण णतल�ण शणसण  (नर�्न शणसण) DE1.1 १ 

्हणननरपणाा�ण सेरण 

२ �े मभू्ी DMS3.2 १ 

३ सणंड णमी उदंचन �क द ( ं� गं सषेशन) DMS4.3 १ 

सणररज�न� ्ो�ळतण जणनण 

४ बगीचण / उदतणन (लणतनस उदतणन ्�ंशण अ�हेतणबणई होस�र उदतणन) DOS1.5 १ 

५ कयडणंगम (नर�्न शणसण कयडणंगम) DOS1.4 १ 

नहृ�न्णरम 

६ ्हण णतल�ण गहृ�न्णरम  (घन�चरण ितशससण न �्रचणर� शसणहत) DR1.5 १ 

सण्णिज� सु्रधण 

७ ्ुरसल् दफनभू्ी  (बोहर� दफनभू्ी) DSA4.2 १ 

 
५.१.४ संधणनतण 

 तरघआणडी हे लणल बहणदरु शणसती ्णगर , एस. जी . बशव ्णगर श  णरणशी रोड (जी.एन. रोड) टतण रस्तणंरतण जणगतणंनी 
सुलभर�्तण जोडलेले आहे . एल �शभणग हे  ूशर उ नगरण चे पशेशदशणर असेतणने शणहने तण रस्तणंचण शण र उ नगरणत श 
शहरणत इतर �य�णमी  ोहोचरतणसणया ्�ंशण बणहेर  गणशी जणरतणसणया �रतणत.  तरघ आणडी  ूशर आरम  राच् 
उ नगरणं् ील एस. जी. बशव ्णगणरदशणरे सणंतणकु लण जोडमणरण दशुण आहे. हे �ेत रेेशे्णगणरने शहरणतील शणहतु�यसणया 
चणंगेतण र�तीने जोडले गेलेले आहे. यणमे आरम नशी ्ुंबईलण जणरतणसणया ्धत रेेशेशर�ल �ुलणर आरम सणतन ससणन�णंचण 
उ तोग होतो. 
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५.२ पर�घकणडी ��ेणची पुनररचनण 

 र�घआणडी �ेत हे बी�ेसी �श.�न.पण. �ेतणतून  ब.ृ्ु.्. ण. �ड ेहसतणंततरत �ररतणत आलेले आहे. तसेच,  ब.ृ्ु.्. ण.रतण 
जीआतएस डषेणबेस गमनेनुसणर  र�घआणडी �श.�न.पण.सणयाचे अत सूतचत �ेत शणचले गेले आहे. शणचलेेतण �ेतणबसलचण 
त शील तकतण क. २६ ्धते देरतणत आले आहे. 

 
न�णशण २२:  र�घआणडीरतण अत सूतचत आरम जीआतएस आ�डशेणर� �ेतण् ील फर�  
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तकतण २६  : र�घआणडी �ेतणचे  ुनरणशलो�न 

्रभणन 

्र.�न.ंण. चे 
ए�ूम �े�  

्ुं.्.प.�श.पण.– 
बी�ेसी एल 

�शभणगणतील �ेत 
(हे.) 

्ुं.्.ं.्र.ंण.�डून  
ब.ृ्ु.्.पण.�ड े

रनव�ृत  �रणतणत 
आाेाे �े� 

अत सूचने प्णमे(हे.) 

्र.भू.रण. ततणर�सणाठ 
घेताेाे ��े 

ब.ृ्ु.्. ण.जीआतएस 

डषेणबेस (हे.) प्णमे 

(नदतण / आणरतणसह) 

ं.भू.रण. �े� 
ब.ृ्ु.्. ण.जीआतएस 
डषेणबेस (हे.) प्णमे 

(�श.�न.�े. रतण  राच् 
सी्ेजशसील  णमीसणयण 

शगसून) 
 

एल २७.३६५* २७.३६५ ३५.१३ ३३.६९ 

*ष� न एल �शभणगणतील बी�ेसी �ेत आ ी णसूनच पणा  �श.आ.्धते �शचणरणत घेतले आहे. ्तण्ुसे एल �शभणगणतील 
्ुं.्.प.�श.पण.-बी�ेसीचे ए�ूम शी.�न.�े. हे अत सूतचत �ेतणसणरआेच आहे. 
 

५.३ ्रदत्णन भूरणपर 

 तरघआणडीतील सधतणरतण भू शण रणरतण �शतरमण्धते र�हशणसी �ेत ६३.७४ % असून तण्धते पण्ुखतणने औदतोतग� 
 ो ड टीचण ह� स्णशेश होतो. 

३.३६% ितणशसण�त� शण र  असून्तणत  ्ुखततन हबषे लस आहेत ,९.९५ % नैसतगर� �ेत आरम त्या नद� रतण ्तणरदे 
् ील ्ो�गतण जणगण आरम �शशेव पणत �रम �ेतणतील अतभनतणसणतील ्नोरंजन ्ैदणने आहेत. 

शै�रम� सु�श णंचे �ेत ३.७० % आरम शैदत�यत  सु�श णंचे �ेत १.०७ % त�त ्तणर�दत  आहे जे तण भणगण तील ्ूलभूत 
सु�श णंची �्तरतण दशर�शत.े  

ए�ूम �ेतफसण ै�य ३.५२% �ेतणंत ्रसजद, �णह� ्ं�दरे आरम नतणतणलत सं�ुलणंचण स्णशेश आहे. घन�चरण 
ितशससण न सु�श ण श  ं� गं सषेशन टतण सणशरज�न� सोती श सु�श णंरतण शेमी अंतगरत तेतणत, जे ए�ूम �ेतणरतण फकत 
१.६८% आहे. 

शणहतू� श दसमशसम सु�श ण्धते रसते आरम ए� इं न �क द तणंचण  स्णशेश आहे , जो ए�ूम �ेतणरतण ७.४२% आहे. 
४.८७% तरकत जणगण�ह बहुतणंश त्या नद�्�नणर� (श�ृणरहण�दत �ेत)उ लए  आहे. 
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न�णशण २३:  र�घआणडीचण �शदत्णन भू शण रणचण न�णशण  
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तकतण २७: �शदत्णन भूशण र�शतरम तकतण - तरघआणडी  

अ.क. �शदत्णनज्ीन शण र शेरतण �ेतफस (हे) �ेतफस% 
१  र�हशणसी ८.५३ २४.२७ 

२   ो ड टी स्ूह १३.८७ ३९.४८ 

३  शैदत�यत सु�श ण ० ०.०० 

४  स्शणनभू्ी १.०७ ३.०४ 

५  सण्णरज� सु�श ण ०.६७ १.९२ 

६  �णतदण आरम सुितशससण ०.५६ १.६० 

७  औदतोतग� शण र ०.१५ ०.४३ 

८  शै�रम� सु�श ण १.३० ३.७० 

९  ितणशसण�त� उ क् १.२८ ३.६४ 

१०  अनौ चणतर� बणजणर ० ०.०० 

११  ्ो�सी जणगण १.१४ ३.२४ 

१२  जल सणयण २.३६ ६.७२ 

१३  शणस�यत �णतणरलते ० ०.०० 

१४  सणशरज�न� सोती आरम सु�श ण ०.५९ १.६८ 

१५  पणसत्� उ क् ० ०.०० 

१६  शणहतू� २.६१ ७.४२ 

१७  दसमशसम 0 ०.०० 

१८  ्ो�सी जणगण  १.४९ ४.२४ 

१९  बं �ण्णआणल� असलेल� ०.२२ ०.६३ 

 ए�ूम ३५.१३ १००.०० 

 

आ�ृती ८ :�शदत्णन भू -शण र �शतरम  णतचणषर  -  र�घआणडी  
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न�णशण २४:  र�घआणडीचण उ -सं�ेतणस�हत  �शदत्णन भू-शण रन�णशण 
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तकतण २८  :�नशणसी ज्ीन शण रणचे �शतरम  

अ.क शेमी  उपशेमी  षक�ेरणर� ए�ूम षक�ेरणर� 

१  र�हशणसी पणसत्� �नशणसी ३८.०० ३८.०० 

२   ो ड टी 

�नशणसी -  ो ड टी २१.०० 

६२.०० ितणशसण�त� -  ो ड टी ८.०० 

औदतोतग� -  ो ड टी ३३.०० 

 ए�ूम १००.०० 
 

आ�ृती ९:  र�घआणडी �ेतणचे �नशणसी भू शण रणचे �शतरम 

 
 

५.४ रैाशृ्ते आरम स्सतण 

 तरघआडी हे त्या नद�रतण भोशतणलचे  र�त्तीतील �ेत असून तणची शैतशृ्ते महमजे , तण्धते �नतोरजत र�हशणसी 
अतभनतणस, आरम  ो ड ट तण ्तण औदतोतग�, र�हशणसी आरम ितणशसण�त� शण र असमणयतण आहेत. औदतोतग� 
 ो ड ट तण ्धते ्ो तण प्णमणशर  ुनपर् कतण सतंत, दगड तोडमणर� सतंत ेआरम शणहनगहेृ,  नतणतणलत आरम ्धतशत� 
पतश�म संससण टतण �ेतण्धते शसलेेतण आहेत. 
 
 ो ड टीतील प्ुआ उदतोग महमजे  ुनपर् कतण सतंत, दगड तोडमणर� सतंत ेआरम शणहनगहेृ , अने� शवण� णसून आहेत. 
टतण उ क्णं् ून �न्णरम होमणरण औदतोतग� �चरण त्या नद�लण पद�ूवत �रत आहे. 
 
 र�घआणडी �ेतणत तश�म सु�श े प्णमे  पणसत्� आरोगत सेशेची �्तरतण आहे. सणशरज�न� शौचणलतणची सु�श ण 
औदतोतग�  ो ड ट तणं्धते उ लए  नणह�  रंतु �नशणसी  ो ड टीत  ुरेातण  प्णमणत उ लए  आहे. पण्ुखतणने 
औदतोतग� शण र असलेेतण  ो ड टीत दसमशसनणचण अभणश �दसून तेतो. सणशरज�न� आुेतण जणगण देआील ्तणर�दत 
आहेत. 
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भणन II - ंसतणर 

५.५ ंसतणर ततणर �रणतणसणाठ �ेाेाे ्रााेलम    

तण �श�णस तोजनेरतण �नत्रतीसणयारतण �नतोजन प्कतेत सु.पण.�श.आ.२०३४ ्धते लणगू �ेलेेतण त््शणंचे  णलन 
�ररतणचे पसतण�शत आहे , �णरम तीन एस ीए �ेतणंरतण �श�णस तोजनण अआेर�स सु.पण.�श.आ.२०३४ ्धते ए�य�ृत 
�ररतणचे पसतण�शत आहे.  र�घआणडी �ेतणरतण पसतणशणरतण गरजणंचे ्ुेतणं�न �ररतणरतण प्कतेत  ुच�ल  तर्णमशणच� 
आरम गुमण््�  ्तींचण स्णशेश आहे -  

१. सु�श णंसणयारतण जणगेरतण ्णगमीतील तुष�चे ्ूेत्ण न. 

२. ब.ृ्ु.्. ण �ड े हसतणंततरत �ररतणत आलेेतण तीन �ेतणरतण १ ्�.्ी. पत्तेरतण  तरसर ्तणरदेत असलेेतण 
नणगर� सु�श णंचे गुमण््� ्ुेतणं�न 

५.५.१ सु्रधणंसणाठणतण जणनेणतण ्णनमीतीा तुष�चे ्ूेत्णपन 

सु.पण.�श.आ. २०३४ ्धते,�शभणग  णतसीशर�ल ्णगमीतील तुष�चे ्ूेत्ण न �ररतणसणया �न�व ्णनले गेलेेतण तश�म, 
आरोगत, बणजणर, स्शणनभू्ी आरम ्ो�गतण जणगण तण सु�श ण, आणल�ल तक्तण्धते त शीलशणर �दलेेतण आहेत. 

तकतण २९  : . सु .पण.�श.आ.२०३४ ्धते 'एल ’�शभणगणसणया पसतण�शत सु�श ण आरम सणधत �न�व 

अ.क. सु्रधण  
ं�े्पत एा 
्रभणनणची 
ाो�संखतण 

ए�ूम 
आरात�तण 

(हे.)  

नण् 
�नदवशन र 
आर�म 
�े�  (हे.) 

ज्ीन तुष 
(-)  

/अ�ततरकत 
(+)  (हे.) 

सणधत 
ं्णम�े 
(चौ.्ी./ 
ितकती ) 

आरात� 
ं्णम�े 
(चौ.्ी. 
/ितकती) 

१ शै�रम� ९,८१,१४५ १५४.४३ ५१.६१ -१०२.८२ ०.५२६ १.५७४ 

२ आरोगत  ९,८१,१४५ ४१.११ १६.०७ -२५.०४ ०.१६४ ०.४१९ 

३  णतल�ण /्�र�ोस बणजणर  ९,८१,१४५ ९.८१ ५.०३ -४.७८ ०.०५१ ०.१०० 

४ स्शणनभू्ी / दफनभू्ी ९,८१,१४५ २.९४ ११.१५ ८.२१ ०.११४ ०.०३० 

५ ्ो�गतण जणगण ९,८१,१४५ ३९२.४६ २६४.०० -१२८.४६ २.६९१ ४.००० 
 
तश�म, आरोगत आरम आुेतण जणगेरतण सु�श णरतण  उ लए  जत्नीरतण �ेतण्धते तूष आचसून तेत.े 
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५.५.२ पतरघकणडीणतण �े�णणतण १ ्�.्ी. प�्तेणतण पतरसर हदीत असाेेतण नणनर� 
सु्रधणंचे नमुण््� ्ुेतणं�न 

 र�घआणडी �ेतणतील नणगर� सु�श णंचे गुमण््� ्ुेतणं�न  र�घआणडीरतण  १ ्�.्ी. पत्तेरतण  तरसर ्तणरदेत 

असलेेतण नणगर� सु�श णंचे ्ुेतणं�न �ान �ररतणत आले. सु�श णंचण तुषशडण भान �णचरतणसणया हे हणती घेरतणत आले. 

 

न�णशण २५:  र�घआणडी �ेतणरतण ्तणरदेतील १ ्�.्ी. पत्तेचे �ेत 
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तकतण ३०  : र�घआणडी  रतण १ ्� .्ी .पत्तेरतण लगतरतण �ेतणतील सु�श णंचे गुमण््� �शालेवम 

अ.क. सु्रधण सु्रधणसणं�ेत उपाएधततण (संखतण) 

अ. ाश�म 

१ ्हण णतल�ण शणसण DE1.1 १४ 

२ पणसत्� श ्णधतत्�शणसण DE1.2 १४ 

३ �शशवे शणसण DE1.3 १ 

४ ्हण�शदतणलत DE2.1 १ 

५ इतर तश�म DE3.1 १ 

ब. आरोगत 

१ ्हणनगर णतल�ण दशणआणनण / आरोगत�क द DH1.1 १ 

२ ्हणनगर णतल�ण रगमणलत DH1.2 १ 

३ ्हणनगर णतल�ण पसू�तगहृ DH1.3 १ 

४ आणजगी रगमणलत DH3.2 १ 

�.्हणननरपणाा�णसेरण 

१ ्हणनगर णतल�ण चौ�य DMS 1.2 ३ 

२ ्हणनगर णतल�ण सु�श ण DMS1.3 १ 

३ तणनगहृ DMS2.1 १ 

४ �े मभू्ी DMS3.2 २ 

५ सणंड णमी उदंचन �क द DMS4.3 ३ 

६ जल उदंचन �क द DMS5.2 ३ 

७ प्ुआ जलशण�हनी/जलपशणह DMS5.4 १ 

ड. सणररज�न��णतणराते 

१ ्हणनगर णतल�ण �णतणरलत DO1.3 १ 

२ शणस�यत �णतणरलत D02.1 ५ 

३ इतर �णतणरलत DO3.1 १ 

ब. ्ो�ळतणजणनण 

१ हौदे / तसे / तलणश DOS1.1 ३ 

२ कयडणंगम DOS1.4 २५ 

३ बगीचण/उदतणन DOS1.5 १० 

४ कलब /रज्आणनण DOS2.1 १ 

५ कयडणसं�ुल / सषेडीत् DOS2.5 १ 

६ ्नोरंजन ्ैदणन DOS2.6 २० 

७ हतरत  टण DOS2.7 ३ 

्. सणररज�न�सोतीआरमसु्रधण 

१ इं न�क द ( े्ोल ं ) DPU2.1 ६ 

२  ोल�सयणमे DPU3.1 ४ 

३  ोल�सचौ�य DPU3.2 ४ 

४ नतणतणलत DPU3.5 ३ 
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अ.क. सु्रधण सु्रधणसणं�ेत उपाएधततण (संखतण) 

५ डण�घर श तणरघर DPU4.1 ४ 

६ दरूधशनी �क द DPU4.2 १ 

७ �शदतुत पेवम श �शतरम सु�श ण DPU5.2 ३ 

८ सेशण उदतोग सं�ुल DPU6.1 २ 

न. सण्णिज�सु्रधण 

१ ्हणनगर णतल�ण ्�र�ोस ्ंडई DSA1.1 ६ 

२ शृ् णश् DSA2.4 १ 

३ �ेतणम�क द DSA2.5 ३ 

४ ्�हलण शसतीगहृ DSA2.6 १ 

५ �शदतणस� शस�तगहृ DSA2.7 १ 

६ तसने्णगहृ DSA3.2 ५ 

७ सणशरज�न� सभणगहृ DSA3.8 २ 

८ �हदं ू णरं णतर� स्शणनभू्ी / �शदतुतदण�हनी DSA4.1 २ 

९ ्ुसल�् दफनभू्ी DSA4.2 ४ 

१० रखाचन दफनभू्ी DSA4.3 १ 

११ संत्श स्शणनभू्ी DSA4.5 २ 

१२ ्त ूदफनभू्ी DSA4.6 १ 

१३ स्शणनभू्ी DSA4.8 १ 

१४ इतर सण्णरज� सु�श ण DSA4.9 १ 

ह. रणहतू� 

१ बेसष बस सु�श ण DT1.4 ७ 

२ शणहनतस DT1.6 २ 

३ सणशरज�न� शणहनतस DT1.6(PT) ३ 

 
 र�घआणडी   तरसरणतील १ ्�्ी पत्ते्धते �शदत्णन बहुतणंश शै�रम� आरम शैदत�यत सु�श ण उ लए  असून ्तण  
सुगमत नणह�त �णरम हे �ेत  राच् बणजूलण त्या नद�ने ्तणर�दत  णले आहे आरम पणसत्� तश�मणरतण सु�श ण 
त्सशरतणसणया ३०.५० ्ी रंद एल.बी एस ्णगर ओलणंडमे तोगत नणह�.  रंतु , उरच तश�म सु�श ण एल.बी.एस. ्णगणर 
दशणरे उ लए  आहेत. महमून पणसत्� तश�म आरम आरोगत सु�श णंसणया  र�घआणडी �ेतणत  तरतुद� �ेेतण आहेत.  
 र�घआणडी �ेतणत  ण्�� ग सु�श ण श अरगनशण्� �क द  नसेतणने श  ण्�� ग श अरगनशण्� �क दण पसतण�शत �ररतणत 
आले आहे. 
 

 

 

 



 

 
 

72 बहृन्ुंबब ्हणननरपणाा�ण 

५.६ ंसतण्रत भू-रणपर ंसतणरणंचण आचणरण 

 र�घआणडी   तरसरणतील  तर्णमशणच� आरम गुमण््�  ैलूंशर�ल ्ूेतणं�नणनुसणर भूशण रण्धते स्ण�शृष असलेले 
प्ुआ पसतणश आणल�लप्णमे आहेत - 

• 'एल' �शभणगणतील द��मे�डील सी्णरेवे णसून ते �े मभू्ी त�तचे र�हशणसी �ेत ्तण ्धते औदतोतग� �णतर 
असेतण्ुसे, औदतोतग� �ेतणत बदलले  आहे तण्ुसे सधतणचण औदतोतग�  ो ड टीचण  ुन�शर�णस �रमे सो े 
होईल. 

• त्या नद� �श�णस आरम संर�म पणत �रम आरम घन�चरण ितशससण न �शभणग, ब.ृ्ु.्. ण.तणंरतण तशफणरशी 
नुसणर नद�ची सणफसफणई �ररतणसणया त्या नद�रतण ्�नणर� १० ्ी.  रंद �श.आ. रसतण  पसतण�शत �ेलण आहे. 
तसेचहण रसतण, नद� आरम रणहरतणतोगत जणगेरतण दरमतणन प�तबंत त  टण (बफर( महमून �ण् �रेल. 

• ्�्णन ९ ्ी. रंद�चे रसते �नतत्त  अंतरणशर एल.बी.एस. ्णगर आरम त्या नद� लणगतच �श�णस �नतोजन 
रसतण तण ् ील हसीतील दसमशसम सु णररतण�तरतण  पसतण�शले आहेत. 

• �शदत्णन  तररससतीरतण �शालेवमणप्णमे, �्तरतण दरू �ररतणसणया पणसत्� तश�म आरम पणसत्� 
आरोगत�क दणची तरत ूदपसतण�शत�ररतणतआल�आहे. 

• �शदत्णन   न �क दणरतण शेजणर� असलेेतण  सु.पण.�श.आ. २०३४ ् ील   न �क दणचे नण्�नदवशन (जे अजून 
�श�तसत  णलेले नणह�) बदलून शणहनतस  श अरगनश्न �क दणचे आर�म पसतण�शत �ेले आहे.  

• ए्.एस.डी. ी �शभणग, ब.ृ्ु.्. ण.रतण तशफणरशी नुसणर,  नद� पदवूमणचण ्ुसण दरू �ररतणसणया त्या नद� लगत 
दोन एस.ष�. ी. आरम संबंत त सु�श ण पसतण�शत �ेलेेतण आहेत. 

• त्या नद� ्�नणयतणशर�ल, त्या नद� श षॅकसी्न शसणहती दरमतणनरतण जणगे्धते श�ृणरो म �ेलेल� ज्ीन, 
्ुखततन ्नोरंजनणरतण उसेशणने बगीरतण/ उदतणने तणसणया रणआीश �ेले आहे आरम उरलेले �ेत कयडणंगमणसणया 
रणआीश येशरतणत आले आहे. 
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५.७ ंसतण्रत भू-रणपर 

५.७.१ ंसतण्रत भ-ूरणपर न�णशण 

 

न�णशण २६:  र�घआणडीचण पसतण�शत भूशण र न�णशण 



 

 
 

74 बहृन्ुंबब ्हणननरपणाा�ण 

५.७.२ ंसतण्रत भ-ूरणपर �े�णंचे (पटण) ्रतरम - पर�घकणडी 

तकतण ३१ :पसतण�शत भू - शण र �ेतणंचे) टण (�शतरम  

अ.क. ंसतण्रत ज्ीनरणपरणचे ्रतरमः�े� (पटण) �े�्र (हे) 

१ र�हशणसी २७.२१ 
२ शणरम्त ०.८१ 
३ औदतोतग�  ५.६२ 
४ नैसतगर� जल पशणह ०.०५ 
  ए�ूम ३३.६९ 

 

५.७.३ ंसतण्रत भ-ूरणपर नण्�नदवशन र आर�म �े�णंचे ्रतरम – पर�घकणडी  

तकतण ३२ पसतण�शत भू -शण र नण्�नदवशन श आर�म �ेतणंचे �शतरम  

अ.क. ंसतण्रत भूरणपर 
नण्�नदवशन �े� 

(हे) 
आर��त �े� (हे) 

ए�ूम �े�्र(हे) 
( र�घआणडीचे ए�ूम 
�ेतफस –३३.६९ हे.) 

१ तश�म ०.८३ ०.३९ १.२२ 
२ आरोगत ०.०६ ०.०५ ०.११ 
३ ्ो�गतण जणगण १.३४ ३.३४ ४.६८ 
४ गहृ�न्णरम १.०५ ०.६४ १.६९ 
५ सणशरज�न� सोती आरम सु�श ण  ०.७८ ०.१७ ०.९५ 
६ सण्णरज� सु�श ण ०.५० ०.४४ ०.९४ 
७ ्हण णतल�ण सेशण ०.५७ १.८२ २.३९ 
८  तरशहन ०.०० ०.४६ ०.४६ 
  ए�ूम ५.१३ ७.३० १२.४३ 
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५.७.४ सु्रधणंसणाठ सणधत �ेाेाे �न�ल 

 तरघआणडीसणया पसतण�शत सु�श ण  स्ण�शृष �ेेतण नंतर,  एल �शभणग   णतसीशर�ल सु�श णंरतण �ेतणतील शणच आणल� 
�दलेेतण तक्तण प्णमे �दसून तेत.े तणचण  तरमण् �शभणग  णतसीशर�ल सणधत �रणशतणरतण �न�वणंरतण शणच�शर होतो. 
 
तकतण ३३ : र�घआणडी सु�श ण स्ण�शृष �ेेतणनंतर एल �शभणगणसणया पसतण�शत सु�श ण आरम सणधत�न�व 

अ.
क.. 

सु�श ण 

प�े� त 
एल 

�शभणगणची 
लो�संखतण 

ए�ूम 
आशात�तण 

(हे.) 

नण् �नदवशन 
श आर��त 
�ेत  (हे.) 

ज्ीन 
तुष(-)  

/शणच (+)  
(हे.) 

एल –
�शभणगणसण
यासणधत 
�ेलेले 

�न�व(चौ.
्ी./ 

ितकती ) 
 

 र�घआणडी 
् ील 
सु�श ण 

त्सण�शेतणनं
तर सणधत 

�ेलेले �न�व 

(चौ.्ी. 
/ितकती) 

आशात� 
�न�व(चौ.

्ी./ 
ितकती ) 

१ शै�रम� ९,८१,१४५ १५४.४३ ५२.८३ -१०१.६० ०.५२६ ०.५३८ १.५७४ 
२ आरोगत ९,८१,१४५ ४१.११ १६.१८ -२४.९३ ०.१६४ ०.१६५ ०.४१९ 
३ बणजणर ९,८१,१४५ ९.८१ ५.०३ -४.७८ ०.०५१ ०.०५१ ०.१०० 
४ स्शणनभू्ी  ९,८१,१४५ २.९४ १२.०३ ९.०९ ०.११४ ०.०९३ ०.०३० 

५ 
्ो�गतण 
जणगण 

९,८१,१४५ ३९२.४६ २६८.६८ -१२३.७८ २.६९१ २.७३८ ४.००० 

 

५.८ आर�म – पर�घकणडी 

५.८.१ नरीन ंसतण्रत सण्णिज� सु्रधणंचण सणरणंश 

तकतण क .३४ : नशीन पसतण�शत सण्णरज� सु�श णंचण सणरणंश 

 

  

अ.क. सु्रधेचे नणंर  सं�ेत  ंसतण्रत (संखतण) 
१ संगो न �क द RSA 6.1 १ 
२ सणशरज�न� पसण नगहृ RSA 6.3 ४ 
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भणन IV – जोडप� े
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न�णशण २७: पसतण�शत �ेत े( ोन)- बणंदण ए एलब� 



 

 

79 ब.ृ्ु.्.पण.�ड ेहसतणंततरत  णाेेतण तीन ��ेणंचण ंणाप ्र�णस आरणकडण  

 

  

न�णशण २८ : पसतण�शत भू-शण र बणंदण ए एलब� ् ील बणं ीश सु�श ण 
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न�णशण २९ : पसतण�शत भू-शण र -बणंदण ए एलब� ् ील अ-बणं ीश सु�श ण 



 

 

81 ब.ृ्ु.्.पण.�ड ेहसतणंततरत  णाेेतण तीन ��ेणंचण ंणाप ्र�णस आरणकडण  

 

 
न�णशण ३०  : पसतण�शत �ेत े( ोन) – ओतशशरण रजेहण �क द 
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 न�णशण ३१ : पसतण�शत भू-शण र - ओतशशरण रजेहण �क द ् ील बणं ीश सु�श ण 
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 न�णशण ३२ : पसतण�शत भू-शण र - ओतशशरण रजेहण �क द ् ील अ-बणं ीश सु�श ण 
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न�णशण ३३  : पसतण�शत �ेत े( ोन) -  र�घआणडी 



 

 

85 ब.ृ्ु.्.पण.�ड ेहसतणंततरत  णाेेतण तीन ��ेणंचण ंणाप ्र�णस आरणकडण  

 

  

न�णशण ३४  : पसतण�शत भू-शण र –  र�घआणडी �ेतणतील बणं ीश सु�श ण 
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न�णशण ३५  : पसतण�शत भू-शण र –  र�घआणडी �ेतणतील अ-बणं ीश सु�श ण 
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भणन V – ब.ृ्ु.्.पण.ाण हसतणंततरत  णाेेतण तीन �े�णंचण ंणाप ्र�णस आरणकडण 
संघ 

१.  डब.  ण रण्नणस   �श.�ण.अ(�श.आ.) ुन:रचनण 
२. शी. दरणड ेएस. ी.  प्आु अतभतंतण  (�श.�न.) 
३.  शी. ्ोरे िह�.आर.   उ  प्आु अतभतंतण  (�श.�न.) I 
४.  शी. दफतरदणर एच.सी.  नगर �नतोजन अत �णर� 
५.  शी. �ुबल ए्.एस.   �णतर�णर� अतभतंतण (�श.�न.) ुन:. 
६.  शी्ती. ्च�ष पणची  शतरृयनगर रचनण�णर (अ.भण.ससण.सश.स.ं) 
७.  शी. बणसले इमणनअल� �श.  नगर रचनण�णर   (अ.भण.ससण.सश.स.ं) 
 
्र�णस आरणकडण ्रभणन 
१. शी. चिहणम      उ  प्आु अतभतंतण  (�श.�न.) II 
२.  शी. ्सेु ए्.जी.   �णतर�णर� अतभतंतण (�श.�न.)  .उ. ( ी आरम आर) 
३.  शी.  णष�ल िह�.इ.   �णतर�णर� अतभतंतण (�श.�न.)  ु.उ. 
४. शी. आश��र एस.िह�.  सहणयत� अतभतंतण (�श.�न.)आर/उ आरम �े/  
५.  शी. ्हणजन आर.िह�.  सहणयत� अतभतंतण  (�श.�न.)एल आरम एन 
६.  शी. ने्णने एस.िह�.  सहणयत� अतभतंतण (�श.�न.)एच/ ु आरमएच/  
७.  शी्ती. सहणरे िह�.   नगर रचनण�णर 
८.  शी. द ुभणते एस.एस.  दयुत् अतभतंतण (�श.�न.)एच/ ु आरमएच/  
९. शी. घोड�े ए.   दयुत् अतभतंतण (�श.�न.)एल 
१०. शी. जगतण   ी.एच.  दयुत् अतभतंतण (�श.�न.)एल 
११. शी. �णंबसे डी.बी.   दयुत् अतभतंतण (�श.�न.)एच/ आरम �े/  
 
नगर रचनण�णर 
१.  शी.डबकषर प�त�        बणंदण ए एलब� �ेत 
२. शी्ती. इरणमी फरहण  बणंदण ए एलब� �ेत 
३.  शी्ती. �ुल�म� नेहण  बणंदण ए एलब� �ेत 
४. शी्ती. बोड�े अनणत्�ण  ओतशशरण रजेहण �क द �ेत 
५.  शी. सआें हण�दर�     ओतशशरण रजेहण �क द �ेत 
६.  शी. सणसंु�े रोहन    र�घआणडी �ेत 
७.  शी्ती. शणलेचण सोनल   र�घआणडी �ेत  
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जी.आब.एस सघं 

१.  डब. आणंडगे अतभरजत अ.भण.ससण.सश.स.ं 
२.  शी्ती. तसगं पगती अ.भण.ससण.सश.स.ं 
३. शी. हरसलेु तोगकद   अ.भण.ससण.सश.स.ं 
४. शी. नणनगरे सतंोव   अ.भण.ससण.सश.स.ं 
५. शी. ्ो�हते प�णश      अ.भण.ससण.सश.स.ं  
५. शी. गौड द्तण  अ.भण.ससण.सश.स.ं 
६.  शी. �णश��र दणदणसणहेब अ.भण.ससण.सश.स.ं 
 
 
्रभणन सघं 

बणंदण ए एाब� 

१. शी. उघणड ेशरद        सहणयत� आतुकत (एच/  �शभणग) 
२. शी. तणदश रणज�ु्णर  सहणयत� अतभतंतण ( तर. – एच/  �शभणग) 
३  शी. बघल सशुणंत    ��नृय  अतभतंतण ( तर. – एच/  �शभणग) 
४. डब. नौनी    शैदत�यत अत �णर� आरोगत (एच/  �शभणग) 
 
 
ीाशररण िजेहण �क द 

१. शी.गणत�शणड पशणंत   सहणयत� आतुकत (�े/  �शभणग) 
२. शी. पबजव प�णश        सहणयत� अतभतंतण ( तर. – �े/  �शभणग) 
३. शी. ्ो�हते ्तचदं    दयुत्  अतभतंतण ( तर.  – �े/  �शभणग) 
४  शी.  त�े पशीम   ��नृय अतभतंतण ( तर.  – �े/  �शभणग) 
 
पर�घकणडी 

१. शी.अभंी अरजत �ु्णर  सहणयत� आतुकत (एल �शभणग) 
२. शी.आणन अ�नस   सहणयत� अतभतंतण ( तर. – एल �शभणग) 
३.  शी.तश�लगणर उस्णन  ��नृय अतभतंतण( तर. – एल �शभणग) 
४. शी.नणगले रमजीत   सहण.अ ी�� उदतणने  (एल �शभणग) 
५. डब.शणतदंड ेअ�शनणश   शैदत�यत अत �णर� आरोगत(एल �शभणग) 
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