
प�र�श�ट – अ 
नवी मुंबई महानगरपा�लका �े�ातील कंटे�टम�ट झोन 

 

 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – से)टर-8 ए, पा�रजात केअर स�टर, 

सीबीडी बेलापरू) 

 कंटे�टम�ट झोन असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उ3र :- जैन म�ंदर, सेकटर-8ए 

द5�ण :- साई म�ंदर, भखुंड �.1, से�टर 8ए 

पवू& :-  वन  वभागाची जागा / नाला 

पि8चम :-  आ�ट'(ट )ह+लेज, से�टर-8 ए 

 

 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – बेलापरू से)टर-20, सीबीडी बेलापरू) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उ3र :- ,ीदेवी कॉ./ले�स, भखुंड �.बी/4, 

द5�ण :- रामदास कॉ./ले�स 

पवू& :- 2चतंामणी अपाट'म7ट, भखुंड �. बी/232 त े235, बी/241 त े243 

पि8चम :- सखुकता' अपाट'म7ट, भखुंड �.बी/121/122 

 

 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – बेलापरू से)टर-20, सीबीडी, बेलापरू 

[मा.बा.=. बेलापरू 1या मागील बाजूस]) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उ3र :- केसर+   रेसीड7सी, भखुंड �.बी/392, 406, 407 

द5�ण :- माता बाल ABणालय, से.20, बेलापरू 

पवू& :-  वEया उGकष' शाळा 

पि8चम :- �हदं-ूम(ुल+म (मशानभमूी / दफनभमुी 

 

 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े� (कंटे�टम�ट झोन – शहाबाजगाव से)टर-19,सीबीडी, बेलापरू) 

 कंटे�टम�ट झोन असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- सMुनी म(जीद 

दNOण :- Pशव आरती डअेर+, भखुंड डQRय/ू85 

पवू' :- गावदेवी मदं+र 

पिTचम :- साईUसMन अपाट'म7ट, भखुंड �.बी/1132 त े1133 
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 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन –  @यदश&नी सोसायटA, Bब0डींग न.ं34 

आFण 33, से)टर-48, �सवडूस) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- डीए)ह+ शाळेचे खळेाचे मदैान, 

दNOण :- स7ट VबटेRस चच' 

पवू' :- साई सगंम सोसायट+ चे पपंहाऊस 

पिTचम :- मेन रोड 

 

 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – अ�नपणुा& सोसायटA, Bब0डींग न.ं ई-1 

आFण ई-8, से)टर-48, सीवडूस) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- VबRडींग न.ं ई-7 

दNOण :- मेन रोड, साईबाब म�ंदर माग', 

पवू' :- एमएसईबी सब (टेशन, से�टर-48 

पिTचम :- अतंग'त पदपथ 

 

 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – ओम गणेश सोसायटA, Bब0डींग न.ं बी-

8, से)टर-48, सीवडुस) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- VबRडींग न.ं ई-7 

दNOण :- (व. ,ी. अZनल आर. कMनगावकर माग' 

पवू' :- अतंग'त पदपथ 

पिTचम :- मेन रोड, साईबाबा म�ंदर माग' 

 

 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – साई @साद सोसायटA, Bब0डींग न.ं ई-6, 

ई-7, ई-8 से)टर-48, सीवडुस) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- कृ\णा चांगा नाईक माग' 

दNOण :- साईबाबा मदं+र माग' 

पवू' :- हॅपी होम सोसायट+ 

पिTचम :- अतंग'त पदपथ 
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 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – राजगड सोसायटA, Bब0डींग न.ं सी-5, 

सी-6,  से)टर-48ए, सीवडुस) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- साईबाबा मदं+र माग' 

दNOण :- VबRडींग न.ंसी4 

पवू' :- अतंग'त पदपथ 

पिTचम :- Zनसग' सोसायट+ 

 

 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – अ�टगधं सोसायटA, Bब0डींग न.ं सी-32, 

सी-27,  से)टर-48, सीवडुस) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- सीवडूस हॉ(पीटल 

दNOण :- साईबाबा मदं+र 

पवू' :- नागर+ आरोBय क7 ^ से�टर-48 

पिTचम :- रमेश शकंरराव हेQबर माग' 

 

 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – सयुLदय सोसायटA, Bब0डींग न.ंई-22, 

ई-21,  से)टर-48, सीवडुस) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- ओग सागर दश'न सोसायट+ 

दNOण :- अतंग'त पदपथ 

पवू' :- र(ता डीए)ह+ (कूल 

पिTचम :- नवरGन हॉटेल 

 

 वभागाच ेनाव : बेलापरू  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन –  वMतुडं सोसायटA, भखुंड M.11,  

से)टर-48, सीवडुस) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- मोकळा भखुंड �.10 

दNOण :- र(ता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उदयान 

पवू' :- र(ता, स\ृट+ कॉ./ले�स 

पिTचम :- ऑल+)ह कॉन'र, भखुंड �.44 
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 वभागाच ेनाव : ने=ळ  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – Pी  वनायक सोसायटA से.16, ने=ळ) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- अवधुत सोसा. से�टर-16 नेAळ 

दNOण :- दLकृपा सोसा. से�टर-16, नेAळ 

पवू' :- र(ता 

पिTचम :- र(ता 

                                                                                                                                          

 वभागाच ेनाव : ने=ळ  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – आ�य सोसायटA भ.ुM. 92, से)टर.19, 

ने=ळ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- हावरे मॉल से 19 नेAळ 

दNOण :- (टPल'ग कॉलेज  

पवू' :- यशवतंराव च)हाण मदैान से.19 नेAळ 

पिTचम :- र(ता 

 

 वभागाच ेनाव : ने=ळ  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – लेQयाRA टॉवर भ.ुM. 49 से)टर-19, 

ने=ळ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- एम.एस.ई.बी.(MSEB) सब (टेशन 

दNOण :- ZनलPसgद+ सोसायट+. 

पवू' :- जवाहर सोसायट+ 

पिTचम :- र(ता 

 

 वभागाच ेनाव : ने=ळ  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन. – Pी अ�ट वनायक सोसायटA से.24, 

जुईनगर) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- र(ता / मोकळे भखुंड 

दNOण : - NL/4/5 इमारत 

पवू' :-  NL/4/8 इमारत 

पिTचम :- र(ता 
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 वभागाच ेनाव : वाशी  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – से)टर – 9 A वाशी) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- आनदं आ,म 

दNOण :- केरला तलेग ुभवन 

पवू' :- kफनोई�स सोसा. 

पिTचम :- जयPशRप सोसा. 

 

 वभागाच ेनाव : तभुU  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन -  से)टर 21, तभुU ) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उ3र :- अकुंश भाऊसो घोलप माग'(आयसीएल शाळा)से.21 

द5�ण :-  Aम न.ं1 चाळ �. 128 ए-1 टाईप, से.21 

पवू& :- Aम न.ं1 चाळ �. ए-111, से.21 

पि8चम :- Aम न.ं1 चाळ �. ए-111, से.21 

 

 वभागाच ेनाव : तभुU  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन -  से)टर 22, तभुU ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उ3र :- भ.ु�. 14 से.22  

द5�ण :- भ.ु�. 17 से.22 

पवू& :- गा वयो र(ता(भ.ु�. 94) से. 22 

पि8चम :- फटmलायझर लॅग भ.ु�. 28 से.22 

 

 वभागाच ेनाव : तभुU  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन -  से�टर �.26, कोपरA, तभुo) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उ3र :- मोकळा भखुंड(भ.ु�. 46) से. 26 

द5�ण :- बाबा कॉटेज, भ.ु�. 49 से.26 

पवू& :- साई दश'न, भ.ु�. 44 से. 26 

पि8चम :- गा वयो र(ता(,ीनाथ डअेर+, भ.ु�. 174) से. 26, कोपर+गाव. 
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 वभागाच ेनाव : तभुU  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – �शवनेर Vलाझा से)टर 15 सानपाडा) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- भ.ु�. 11 खळेाचे मदैान, से. 15 सानपाडा 

दNOण :- से. 15 व 16 चा र(ता सानपाडा 

पवू' :- गोर�दप सोसायट+, से. 15 सानपाडा 

पिTचम :- कृ\णा कॉ./ले�स, से. 15 सानपाडा 

    

 वभागाच ेनाव : तभुU  वभागातील काय&�े� (कंटे�टम�ट झोन – �मलेWनयम टॉवर, बी टाईप, से)टर 9 

सानपाडा) 

कंटे�टम�ट झोन असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- नमुमंपा मलZन(सारण उदंचन क7 ^, से. 10, सानपाडा 

दNOण :- PमलेZनयम टॉवर मागील र(ता, सानपाडा 

पवू' :- एम.ट+.एन.एल. ऑkफस, से. 10, सानपाडा 

पिTचम :- सानपाडा रेRवे कारशडे, सानपाडा 

 

 वभागाच ेनाव : तभुU  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन.– धनलXमी सोसायटA से. 5, सानपाडा) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :-  पपंळपाडा र(ता, सानपाडा 

दNOण :- बामा (मतृी, भ.ु�. 49, से. 5, सानपाडा 

पवू' :- साईधारा Zनवास, भ.ु�. 49, से. 5, सानपाडा 

पिTचम :- राम माAती अपाट'म7ट, भ.ु �. 51, से. 5, सानपाडा 

                    

 वभागाच ेनाव : कोपरखैरणे  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन.  - से)टर M.1, कोपरखैरणे) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- से�टर-1, Aम न.ं538 त ेAम न-ं671 

दNOण :- से�टर-1, Aम न.ं648 त ेAम न-ं561 

पवू' :- से�टर-1, Aम न.ं538 त ेAम न-ं561 

पिTचम :- से�टर-1, Aम न.ं671 त ेAम न-ं648 
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 वभागाच ेनाव : कोपरखैरणे  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – से)टर-19, कोपरखैरणे) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- हॉटेल मराठा दरबार (गणेश  वसज'न तलावासमोर) त ेरांजणदेवी मदं+र 

दNOण :- वकंुैठधाम (मशानभमुी त ेसाई सागर सोसायट+ त ेभखूंड �.183 पयqत 

पवू' :- भखूंड �.183 त ेमासळी माकo ट त ेरांजणदेवी म�ंदर 

पिTचम :- वकंुैठधाम (मशानभमूी त ेआगा(कर आळी त ेहॉटेल मराठा दरबार (गणेश  वसज'न 

तलावासमोर) 
 

       वभागाच ेनाव : घणसोलA  वभागातील काय&��े  (कंटे�टम�ट झोन.   –�स[Vले)स कॉलनी एफ 

टाईप सकुंल से)टर-7, घणसोलA [ओम साईधाम सोसायटA] ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- न.म.ुम.पा.  k�डांगण 

दNOण :- 15.00 मी. Aंद र(ता 

पवू' :- Pस./ले�स ई टाईप (गणेश कृपा सोसायट+) इमारती 

पिTचम :- पटेल हाईटस इमारत 
 

 वभागाच ेनाव : घणसोलA  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – ग=ुदेव द3,  आFण गणेश कृपा 

सोसायटA सी टाईप इमारती �स[Vले)स से)टर-7, घणसोलA ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- हनमुान कृपा एच टाईप इमारत Pस./ले�स, से�टर-7, घणसोल+ 

दNOण :- 15.00 मी. Aंद र(ता 

पवू' :-  घणसोल+ मgयवतr नाला 

पिTचम :- ओम साई धाम एफ टाईप इमारती Pस./ले�स से�टर-7, घणसोल+ 

 

 वभागाच ेनाव : घणसोलA  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – हनमुान कृपा सोसायटA एच टाईप 

इमारती �स[Vले)स से.7, घणसोलA ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- 11.00 मी. Aंद र(ता 

दNOण :- गणेश कृपा सोसायट+ इमारती 

पवू' :- घणसोल+ मgयवतr नाला 

पिTचम :- न.मु.ंम.पा. k�डांगण 
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 वभागाच ेनाव : घणसोलA  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन –aचचंआळी व गांवदेवीवाडी घणसोलA ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- घणसोल+ गाव मsुय र(ता 

दNOण :- 30.00  मी. Aंद र(ता 

पवू' :- समथ' नगर घणसोल+ 

पिTचम :- रानगर आळी, राम मदं+र रोड 
 

 

 वभागाच ेनाव : घणसोलA  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन.   – अजु&नवाडी, घणसोलA ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- 15.00 मी. Aंद र(ता, से�टर-25 

दNOण :- घणसोल+ गाव मsुय र(ता 

पवू' :- घणसोल+ मgयवतr नाला 

पिTचम :-  वtठल मदं+रा समोर+ल र(ता 

 

 

 वभागाच ेनाव : घणसोलA  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – द3नगर, घणसोलA ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- से�टर.25, 15.00 मी. Aंद र(ता 

दNOण :- साईबाबा  मदं+राकडून Pशवाजी तलावाकड ेजाणारा र(ता   

पवू' :- अजु'नवाडी, दLनगर र(ता 

पिTचम :- घणसोल+ Pशवाजी तलाव 

       

 वभागाच ेनाव : घणसोलA  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – मह�Rनगर गो0डन नगर ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- साठे नगर, नमुमंपा शाळा 

दNOण :- डॉ. बाबासाहेब आबेंडकर चौक त ेठाणे बेलापरू र(ता 

पवू' :- ठाणे – बेलापरू र(ता 

पिTचम :- रबाले  पोPलस (टेशन समोर+ल र(ता 
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 वभागाच ेनाव : घणसोलA  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन.   – तळवलA गाव ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- Pसधंदुगु' वसाहतीची हEद 

दNOण :- 15.00 मी. Aंद र(ता, (मशानभमूी  

पवू' :- vरलायसं कॉलनीचे गेट 

पिTचम :- खाडी भाग 

 

 वभागाच ेनाव : घणसोलA  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन – गोbठवलA गाव ) 

 कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- नमुमंपा शाळा त ेशकंर मदं+राकड ेजाणारा पदपथ 

दNOण :- मर+आई मदं+र 30.00 मी. Aंद र(ता 

पवू' :- (मशानभमूीकड ेजाणारा र(ता 

पिTचम :- शकंर मदं+रासमोर+ल र(ता 

     

 वभागाच ेनाव : ऐरोलA  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन - जुना aचचंपाडा, ऐरोलA) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- सरुOा Pभतं 

दNOण :- नागर+ आरोBय क7 ^ 2चचंपाडा 

पवू' :- 30 मी. Aंद मsुय र(ता 

पिTचम :- नाला 

 

 

 वभागाच ेनाव : ऐरोलA  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन –�शवकॉलनी   ग0लA न-ं 4) 

कंटे�टम�ट झोन  असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- Pशवकॉलनी, गRल+ न.ं03 

दNOण :- गAु)दारा  

पवू' :- गAु)दारा त ेPशवमदं+र र(ता 

पिTचम :- देशमखुवाडी 
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 वभागाच े नाव : bदघा  वभागातील काय&�े�  (कंटे�टम�ट झोन-  नमुमंपा शाळा M.57 प�रसर 

 व�णूनगर) 

कंटे�टम�ट झोन असले0या �े�ा1या चत:ुसीमा 

उLर :- समता चाळ 

दNOण :- रमाबाई चाळ 

पवू' :- नमुमंपा शाळा �. 57 

पिTचम :- गायकवाड चाळ 

    

नवी मुबंई महानगरपाPलका 

�दनांक : 22/08/2020     

 

 

 उप आयु)त (परAमंडळ -1)                                   उप आयु)त (परAमंडळ -2) 

नवी मंुबई महानगरपा�लका                                    नवी मंुबई महानगरपा�लका 
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