
नवी मुंबई महानगरपा�लका 

अ�त�मण �वभाग 

  अन�धकृत 	ाथ�ना थळांचे बांधकाम �नय�मत करणे/थलांतर�त करणे/�न�का�सत करणे यासंबंधी 	ा�प कृती आराखडा जाह�र आवाहन. 

नवी मुंबई महानगरपा�लके+या साव�ज�नक/शासक-य जागेवर�ल अन�धकृत 	ाथ�ना थळांचे बांधकाम .पट�शन फॉर �ल2ह टू �सि2हल अपील 5. 8519/2006 मा.सव=+च 

>यायालयाने ?दलेAया �नदBशा+या अनुषंगाने तसेच मा.उ+च >यायालय, मुंबई जन?हत या�चका 5.104/2010 सोसायट� फॉर फाट जट�स आHण इतर .व�Jद महारा�K शासन व इतर, 

अन�धकृत 	ाथ�ना थळांचे बांधकाम �नय�मत करणे/थलांतर�त करणे/�न�का�सत करणे इ.बाबत कायदा व सु2यवथा, वाहतूक, लोकमा>यता इ..वषयी पोल�सांचा अहवाल व .वकास 

�नयंLण �नयमावल� आHण .वकास आराखडा इ. M�ट�ने �नयोजन 	ा�धकरणाचे अ�भ	ाय घेऊन Qयाआधारे सव� अन�धकृत धा�म�क थळांचे 	पL "अ" व 	पL "ब" मJये वगRकरण 

करSयात आले आहे. या 	ा�प कृती आराखडाचे महारा�K शासन गहृ .वभाग, शासन �नण�य 5मांक सीट�एम0215/	.5.74/.वशा-1ब, ?दनांक 18.11.2015 +या कालबJद काय�5मानुसार 

सदरहू काय�वाह�ची अंमलबजावणी ताQकाळ (with immediate effect) करावी, असे मा.>यायालयाने आदे�शत केलेले आहे. Qयाअनुषंगाने अन�धकृत 	ाथ�ना थळांचे बांधकाम �नय�मत 

करणे/थलांतर�त करणे/�न�का�सत करणे यासंबंधी 	ा�प कृती आराखडाचे जाह�र आवाहन 	�सJद करSयात येत आहे. 

�प� "अ" 

अन�धकृत �ाथ ना!थळे �नय�मत कर%यास अनुकूल आहेत )या �करणाची याद,   

 अ.�. तालुका �ा�धकरणाचे 

नाव 

 

 

अन�धकृत धा�म क !थळाचा तप�शल 

/म0जीद / चच  / गु23दारा / बु4द�वहार 

अन�धकृत 

बांधकाम 

केले5या 

ज�मनीचा 

संनं/ह,. नं. व 

6कती 7े�ावर 

बांधकाम आहे. 

अन�धकृत 

धा�म क 

!थळांचे जागेचे 

वण न 

साव ज�नक 

र!ता / उदयाने 

/ इतर 

साव ज�नक 

जागा. 

अन�धकृत 

बांधकाम 

के3हापासुन 

अि!त)वात 

आहे 

तार,ख / 

म<हना / 

वष . 

सदर,ल अन�धकृत धा�म क !थळांचे बांधकाम �नय�मत 

कर%या यो?य आहे काय? )याचा तप�शल 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

वाशी 

1  ठाणे 

 

नवी मुंबई 

महानगरपा�लका 

हनुमान मंद�र, K� बेAट, जुहूगांव 25 चौ.मी. साव�ज�नक K� 

बेAट 

 

15 वष� नाह,. पोल�सां+या अहवालानुसार 2यापक लोकमा>यता 

आहे. तर .वकास �नयंLण �नयमावल�नुसार मं?दर K� 

बेAटमJये असAयाने �नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

 



कोपरखैरणे 

2     दगा�, खैरणे, 15×10 मी. साव�ज�नक 

(गावक-) 

1960 होय. कायदा व सु2यवथा, वाहतूक व लोकमा>यतेबाबत 

पोल�सांचा अहवाल अनकूल आहे. .वकास �नयंLण 

�नयमावल�तील �नयमा	माणे बांधकाम अनुgेय ठरत 

असAयास ते बांधकाम दंडाQमक शुAक आका�न 

�नय�मत करता येणे शeय आहे. 

3     जामा मिजद, खैरणे 50×100 मी. साव�.(मिजद 

Kट) (गावक-) 

1960 होय. कायदा व सु2यवथा, वाहतूक व लोकमा>यतेबाबत 

पोल�सांचा अहवाल अनकूल आहे. .वकास �नयंLण 

�नयमावल�तील �नयमा	माणे बांधकाम अनुgेय ठरत 

असAयास ते बांधकाम दंडाQमक शुAक आका�न 

�नय�मत करता येणे शeय आहे. 

4     .वठठल मं?दर, बोनकोड े 50 x 100 

मी. 

साव�.(Kट) 

(गावक-) 

1960 होय. कायदा व सु2यवथा, वाहतूक व लोकमा>यतेबाबत 

पोल�सांचा अहवाल अनकूल आहे. .वकास �नयंLण 

�नयमावल�तील �नयमा	माणे बांधकाम अनुgेय ठरत 

असAयास ते बांधकाम दंडाQमक शुAक आका�न 

�नय�मत करता येणे शeय आहे. 

5     हनुमान मं?दर, कोपरखैरण े 15 x 15 मी. साव�.(Kट) 

(गावक-) 

100 वष� होय. कायदा व सु2यवथा, वाहतूक व लोकमा>यतेबाबत 

पोल�सांचा अहवाल अनकूल आहे. .वकास �नयंLण 

�नयमावल�तील �नयमा	माणे बांधकाम अनुgेय ठरत 

असAयास ते बांधकाम दंडाQमक शुAक आका�न 

�नय�मत करता येणे शeय आहे. 

6     कुलदैवत मं?दर, कोटाची आळी, 

कोपरखैरणेगांव 

7 x 15 मी. साव�ज�नक 

(गावक-) 

1988 होय. कायदा व सु2यवथा, वाहतूक व लोकमा>यतेबाबत 

पोल�सांचा अहवाल अनकूल आहे. .वकास �नयंLण 

�नयमावल�तील �नयमा	माणे बांधकाम अनुgेय ठरत 

असAयास ते बांधकाम दंडाQमक शुAक आका�न 

�नय�मत करता येणे शeय आहे. 

7     gानेjवर मं?दर, कोपरखैरणेगांव 21 x 8 मी. साव�ज�नक 

(गावक-) 

1975 होय. कायदा व सु2यवथा, वाहतूक व लोकमा>यतेबाबत 

पोल�सांचा अहवाल अनकूल आहे. .वकास �नयंLण 

�नयमावल�तील �नयमा	माणे बांधकाम अनुgेय ठरत 

असAयास ते बांधकाम दंडाQमक शुAक आका�न 

�नय�मत करता येणे शeय आहे. 



8     दगुा�माता मं?दर, कोपरखैरणेगांव 8 x 8 मी. साव�ज�नक 

(गावक-) 

1975 

 

होय. कायदा व सु2यवथा, वाहतूक व लोकमा>यतेबाबत 

पोल�सांचा अहवाल अनकूल आहे. .वकास �नयंLण 

�नयमावल�तील �नयमा	माणे बांधकाम अनुgेय ठरत 

असAयास ते बांधकाम दंडाQमक शुAक आका�न 

�नय�मत करता येणे शeय आहे. 

9     राधाकृ�ण मं?दर, कोपरखैरणेगांव 15 x 22 मी.  साव�.(Kट) 

(गावक-) 

1975 होय. कायदा व सु2यवथा, वाहतूक व लोकमा>यतेबाबत 

पोल�सांचा अहवाल अनकूल आहे. .वकास �नयंLण 

�नयमावल�तील �नयमा	माणे बांधकाम अनुgेय ठरत 

असAयास ते बांधकाम दंडाQमक शुAक आका�न 

�नय�मत करता येणे शeय आहे. 
 

ऐरोल, 

10     ओमकारेjवर मं?दर व का�लकामाता 

मं?दर, कै.बापू खरात उपवन, सेeटर-5, 

ऐरोल� 

40 x 20 मी. उदयान 1989 नाह,. पोल�सां+या अहवालानुसार दो>ह� मं?दरे ह� 

उदयानामJये असून 2यापक लोकमा>यता आहे. तर 

.वकास �नयंLण �नयमावल�नुसार मं?दर उदयानामJये 

असAयाने �नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 
 

11     बुJद.वहार, डॉ.बाबासाहेब बांबेडकर 

उदयान, सेeटर-4, ऐरोल�. 

20 x 4 मी. उदयान 1990 नाह,. पोल�सां+या अहवालानुसार दो>ह� मं?दरे ह� 

उदयानामJये असून 2यापक लोकमा>यता आहे. तर 

.वकास �नयंLण �नयमावल�नुसार मं?दर उदयानामJये 

असAयाने �नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

12     

 

इ+छापुतR गणेश मं?दर व काल�का 

मं?दर, होnडoगपा>ड जवळ, सेeटर-17, 

ऐरोल� 

10 x 10 मी. साव�ज�नक 

जागा 

1992 नाह,. पोल�सां+या अहवालानुसार दो>ह� मं?दरे ह� जुनी 

असून 2यापक लोकमा>यता आहे. मं?दर चौकास लागून 

असAयाने दश�नास येणा-या भा.वकां+या वाहन 

पाकpगमुळे वाहतूक-स अडथळा येSयाची शeयता आहे. 

तर .वकास �नयंLण �नयमावल�नुसार मं?दर K� 

बेAटमJये होAडींग पाँड+या कडेला असAयाने �नय�मत 

करणे शeय होणार नाह�. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

�प� "ब" 
अ.�. तालुका �ा�धकरणाचे 

नाव 

अन�धकृत धा�म क !थळांचे कायदा व 

सु3यव!थेDया कारणामुळे 6कंवा 

वाहतूकEस अडथळा 6कंवा �वकास 

आराखडा / �वकास �नयं�क 

�नयमावल,Dया GHट,ने �नयमीतीकरण 

करणे शJय नाह, अशा धा�म क !थळांचे 

वगKकरण "ब" वगा त )या याद,चा 

समावेश �नHकासनाDया याद,चा तप�शल 

खाल,ल�माणे आहे. 

अन�धकृत 

बांधकाम 

केले5या 

ज�मनीचा 

संनं/ह, न व 

6कती 7े�ावर 

बांधकाम आहे. 

अन�धकृत 

धा�म क 

!थळांचे जागेचे 

वण न 

साव ज�नक 

र!ता/उदयाने/ 

इतर 

साव ज�नक 

जागा. 

अन�धकृत 

बांधकाम 

के3हापासु

न 

अि!त)वात 

आहे 

तार,ख / 

म<हना / 

वष  

सदर,ल अन�धकृत धा�म क !थळांचे बांधकाम �नHका�सत 

कर%यायो?य आहे काय? )याचा तप�शल व कारणे 

1 2 3 4 5 6 7 8 

बेलापूर 

1 ठाणे नवी मुंबई 

महानगरपा�लका 

दगुा� माता मं?दर, सेeटर-46, ने�ळ. 16 फूट  साव�ज�नक 

रता 

1970 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

2     �शव मं?दर सेeटर-50, ने�ळ. 200 फूट साव�ज�नक 

रता 

 2002 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

ने2ळ 

3     हनुमान मं?दर, सेeटर-3, �शरवणेगांव, 

ने�ळ. 

5.50 x 2.30 

मी. 

पदपथालगत 1997 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

4     गणपती मं?दर, उदयानाशेजार�, सेeटर-

3, �शरवणेगांव, ने�ळ. 

1.25 x 2.60 

मी. 

पदपथालगत 1996 

पूवRचे 

होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

5     शंकर मं?दर, राजीव गांधी rsज 

खाल� सेeटर-3, �शरवणे, ने�ळ. 

4.50 x 6.80 

मी. 

पदपथालगत 2005 

नंतरचे 

होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

6     शंकर मं?दर, एल पी नाका, tरuा 

टॅ>ड, ने�ळ. 

4.50 x 2.70 

मी. 

पदपथावर 2009 

पूवRचे 

होय. पदपथावर आ होय. .वकास �नयंLण 

�नयमावल�	माणे बांधकाम �नय�मत करणे शeय होणार 

नाह�. 

 



7     गणेश मं?दर, .व5म बार जवळ tरuा 

टॅ>ड, सेeटर-10, ने�ळ. 

4.70 x 2.80 

मी. 

पदपथावर 2009 

पूवRचे 

होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

8     साईबाबा मं?दर, साईबाबा हॉटेल शेजार�, 

tरuा टॅ>ड, सेeटर-10, ने�ळ. 

5.60 x 3.00 

मी. 

पदपथावर 2009 

पूवRचे 

होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

वाशी 

9     हनुमान मं?दर,से-15,पाSया+या 

टाक-लगत+या पदपथावर, वाशी. 

20 चौ.मी. पदपथावर 15 वष� होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

10     दगुा�माता मं?दर, से15,पाSया+या 

टाक-लगत+या पदपथावर, वाशी. 

7 चौ.मी. पदपथावर 15 वष� होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

तुभL 

11     दw म?दर, नमुंमपा पथ, दानाबंदर गेट 

जवळ, ए पी एम सी सेeटर-19, तुभB. 

3.00 x 3.00 

मी. 

पदपथावर 2003-04 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

12     हनुमान मं?दर, माकB ट पदपथावर 

सेeटर-23, जनता माकB ट, तुभB. 

2.90 x 0.90      

     मी. 

रQयालगत 1983 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

13     �सJदेjवर हनुमान मं?दर, ठाणे बेलापूर 

रोड, तुभB ठाणे उडडाण पुल लगत 

8.40 x 4.40 

मी. 

रQयालगत 1981-82 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

14     हनुमान मं?दर, लुsीझॉल कंपनी लगत, 

फायझर रोड एम आय डी सी, तुभB 

3.00 x 3.00 

मी. 

रQयालगत 2005-06 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

15     साईबाबा मं?दर, फायझर रोड, एम आय 

डी सी. तुभB. 

3.00 x 3.00 

मी. 

रQयालगत 2007-08 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

16     साईबाबा मं?दर, सेeटर-20,तुभB. 1.50 चौ.मी. साव�ज�नक 

मैदान 

2008 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

17     हनुमान मं?दर, डंपींग yाऊड. 1.50 x 1.00 

मी. 

रQयालगत 2008 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 



 मा.सव=+च >यायालय आHण मा.उ+च >यायालय, मुंबई यांचे �नदBशानसुार उपरोeत कृती आराखडयातील धा�म�क थळे "अ" व "ब" वगRकरणा	माणे �नय�मतीकरण/�न�कासनासाठz 

.वचाराधीन असून याबाबतीत कोणाला काह� आuेप {कंवा हरकत असAयास Qयांनी ते एक म?ह>या+या कालावधीत (<दनांक 15/03/2016 ते 14/04/2016 पयTत) आयुeत, नवी मुंबई 

महानगरपा�लका/महानगरपा�लका तर�य स�मतीकडे दाखल करावेत. 

        या 	ा�प कृती आराखडयातील धा�म�क थळां+या �नय�मतीकरण/�न�कासन/थलांतरण.वषयी कोणQयाह� 2यeतीने/संथेने/संबं�धत भूधारकाने हरकती सूचना दाखल केAयास असे 

हरकतीचे पL 	ा|त झाAयानंतर महानगरपा�लका तर�य स�मतीने, आवjयकतेनुसार {कंवा संबं�धताने तशी मागणी केल� असAयास �नय�मतीकरणाबाबत धा�म�क थळांची लोकमा>यता आHण 

था�नक �ढ� इ.बाबत पुरावा देSयासाठz {कंवा कोणQयाह� अन�धकृत धा�म�क थळांचे अ>यL थलांतरण एखादया संथेने {कंवा गटाने 	ता.वत क�न पtरपूण� 	ताव सादर केAयास एका 

.वव~uत ?दनांकास याबाबत सुनावणी घेSयात येईल. एक म?ह>या+या कालावधीनंतर उशीरा 	ा|त आuेप {कंवा हरकती िवकारAया जाणार नाह�त.                                                                                

                                                                                                                            आयुeत                                                      

                                                                                                         नवी मुंबई महानगरपा�लका 

 

18     �ी.गणेश मं?दर, बाबु गेणू मैदान, 

सेeटर-8, सानपाडा. 

7.10 x 4.40 

मी. 

साव�ज�नक 

मैदान 

1998-99 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

घणसोल, 

19     �ी.साईबाबा मं?दर, सेeटर-5, भू.5.10, 

घणसोल� 

3 x 4 मी. पदपथावर 2000 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

20     �ी.दw मं?दर, सेeटर-5, भू.5.92 ते 

97, घणसोल�. 

4 x 5 मी. साव�ज�नक 

जागवेर 

1995 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

ऐरोल, 

21     जय हनुमान मं?दर, माधुर� rबिAडंग 

जवळ, सेeटर-6, ऐरोल�. 

5 x 5 मी. साव�ज�नक 

जागवेर 

1999 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

22     साईबाबा मं?दर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

उदयानाजवळ, सेeटर-2, ऐरोल� 

5 x 5 फुट साव�ज�नक 

जागवेर 

1999 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

23     हनुमान मं?दर, सेeटर-15, ऐरोल�. 3 x 3 मी.  साव�ज�नक 

जागवेर 

2006 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 

<दघा 

24     दw मं?दर, साठेनगर, ठाणे 

बेलापूर रोड लगत, ?दघा. 

O.S.1 भूखंड 

(  नमुंमपा     

   मालक- ) 

साव�ज�नक 

जागवेर 

2008 होय. .वकास �नयंLण �नयमावल�	माणे बांधकाम 

�नय�मत करणे शeय होणार नाह�. 


