
 

 नवी मुंबई महानगरपा�लका 

     �ीगणेशो�सव 2020 - कृ��म �वसज!न तलाव याद% 

  

�वभाग अ.) कृ��म तलाव *थळ 

बेलापरू 1 यशवंतराव च�हाण मदैान, से.19 ए, ने�ळ 

 15 

2 दारावे तलावाजवळ गणेश मं�दरासमोर ल मोकळी जागा, दारावेगांव 

3 महा$मा %यो&तबा फुले उ+यान, से.40, ने�ळ 

4 राधाकृ0ण गाड2न3या आतील बाजूस, से.25, ने7ळ 

5 इ9कम टॅ<स कॉलनी येथील एम.ई.एस. @व+यालय व डी / 51 घराजवळील मोकळे मैदान, से.21/22, सी बी डी बेलापूर 

6 सु&नल गावEकर मैदान से.9 एन, सी बी डी बेलापरू 

7 EवातंGयवीर सावरकर मैदान, से.8, सी.बी.डी. बेलापरू 

8 डी.वाय.पाट ल Eकुल, से.4, सी.बी.डी. बेलापूर 

9 सरोवर @वहार कोEटगाड23या बाजूला, से.11, सी.बी.डी. बेलापरू 

10 बाल@वकास शाळेजवळ, से-19 / 20, बेलापूर 

11 Jलॉट नं.140, हKडा शो �म समोर ल भूखडं, से.50, ने7ळ. 

12 Nी गणेश मैदान उ+यान, से.48, ने7ळ. 

13 न मुं म पा बस डेपो, से.44,  ने�ळ 

14 गावदेवी मैदान, करावे गाव 

15 नवी मंुबई महानगरपाOलका खेळाचे मैदान, से.46 ए, ने�ळ 

ने0ळ 1 गावदेवी मैदान, �टबंर माकP ट, से.1, ने7ळ  
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2 Qचचंोल  तलावालगतचे उ+यान, ने7ळ   

3 गावदेवी मैदान, से.23, जुईनगर. ( 2 �ठकाणी ) 

4 शाळेचे मैदान, से.23, जुईनगर. 

5 गणेश मैदान, से.25, जुईनगर.   ( 2 �ठकाणी )                                                         

6 नेताजी सुभाषचंV बोस उ+यान जवळील पाWकX गची जागा, से. 4, ने�ळ 

7 नमुंमपा शाळा मैदान, से.14, कुकशते, ने7ळ                                                                 

8 रामल ला मैदान, से.12, ने7ळ ( 2 �ठकाणी ) 

9 नमुंमपा शाळा मैदान, से.6, सारसोळे ( 2 �ठकाणी )                                                                   

10 नर@वर तानाजी मालुसरे मैदान, सागर�दप सोसा.जवळ, से.6, ने7ळ 

11 भुखडं Y.7 व 8, पाWकX ग भूखडं, से.29, ने7ळ 

12 Oशरवणे शाळा मैदान, कलाकZ V, से.1, Oशरवणे                                                       

13 तुलसी मैदान, से.9, ने7ळ ( 2 �ठकाणी )                                                                      

14 नुतन मराठ[ शाळा मैदान, से.19, ने7ळ                                                                                                                        

15 Nी.चYधर Eवामी उ+यान, से.19, ने7ळ 



16 गावदेवी मैदान, तेरणा शाळेजवळ (से.10 साठ[), से.12, ने7ळ ( 2 �ठकाणी )  

17 कोळीवाडयाजवळील मैदान से.16 ए, ने7ळ                                                                

18 झोट ंगदेव मैदान, से.26, ने7ळ   ( 2 �ठकाणी )                                                                                                                            

19 मदर टेरेसा उ+यान, से.19, ने7ळ 

20 नवदगुा2 सोसा.समोर ल मोकळी जागा, से.19 ए, ने7ळ 

वाशी 1 सुभाषचंV बोस मदैान, से<टर 1ए, वाशी 
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2 जागतृे]वर तलावाजवळील पाक^ग Jलॅाट, से<टर 8, वाशी  

3 जागतृे]वर तलावाजवळील उ+यान, से<टर 7, वाशी 

4 एन.एम.एस.ए. मैदानाजवळ, से<टर 6, वाशी 

5 _ेमनाथ पाट ल चौक, वाशीगाव 

6 टाटा गाड2न, से<टर 9 ए, वाशी 

7 संभाजी राजे मैदान, से<टर 9, वाशी 

8 जनरल अ7ण कुमार वै+य उ+यान, हॉिEपटल जवळ, से<टर 10 ए, वाशी 

9 Eव. Oसताराम भगत सी बीच माग2, वाशीगांव. 

10 Jलॅाट नं. 196 (तरण तलाव), से.11 व 12, वाशी 

11 खेळाचे मैदान, भखूडं Y. 199, से<टर 28, वाशी 

12 राजीव गांधी गाड2न, से<टर 29, वाशी 

13 पालवे गाड2न, से<टर 14, वाशी 

14 म&नषा @व+यालय, से<टर 15/16, वाशी 

15 एम.ट .एन.एल. इमारतीलगत, cरdा Eटँडजवळ, से<टर 16 ए, वाशी 

16 बाबु गेनू मैदान, से<टर 17, वाशी  

तुभ4 1 गांवदेवी मैदान, कोपर गाव 
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2 @ववेकानंद शाळा मैदान, से.26, कोपर . 

3 पुढार  भवन3या जवळची मोकळी जागा, भू.Y.34, से.30, सानपाडा. 

4 रामतन ुमैदान, से.22, तुभPगाव. 

5 गणेश मैदान, से<टर 20, तुभP 

6 तुभP रेgवे Eटेशन वाहनतळ पcरसर, ठाणे बेलापरू रोड 

7 बगाड ेकंपनी समोर ल रE$यालगतची मोकळी जागा, इं�दरानगर. 

8 गौर  <वार  मैदान, तुभP Eटोअर. 

9 भू.Y.OS 07, शांताबाई सुतार उ+यान, ट .ट .सी. 'डी' kलॉक, तुभP. 

10 अंजुमन इEलाम शाळे3या मागील मैदान, से<टर 21, तुभP 

11 गणपतीपाडा, बlुद@वहार जवळ, तुभP 

12 गावदेवी मैदान, से.5, mायOसट  टॉवर समोर, सानपाडा. 

13 डी.�ह .पाट ल मैदान, भू.Y.39, से.10, सानपाडा. 

14 बाबू गेनू मैदान, भू.Y.1, से.8, सानपाडा. 

15 खेळाचे मैदान, भू.Y.16 सी, से.14, सानपाडा. 

16 भु.Y.14, जयपुर यार शाळे3या बाजूला, से.18, सानपाडा.  



17 झांशीची राणी मैदान, भू.Y.3, से.9, सानपाडा. 

कोपरखरैणे 1 Qचचें3या झाडाशेजार  असलेले मैदान, अडवल  भतूावल  
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2 शाळेजवळील मैदान, हनुमाननगर, महापे 

3 शाळेचे मैदान, पावणेगांव 

4 से.19 धारण तलाव म�ंदरा3या बाजूला  

5 YांतीOसहं नाना पाट ल उ+यान, से<टर 14, कोपरखैरणे 

6 संतोषी माता मं�दराजवळचे मैदान, से.19, कोपरखैरणे 

7 से. २० खेळाचे मदैान, से.20, कोपरखैरणे 

8 भूमीपुp मैदान, से<टर 23, कोपरखरैणे 

9 कै. Oशवाजीराव अqणासाहेब पाट ल मैदान, से.15 त े18, कोपरखरैणे 

10 खेळाचे मैदान, से. 1 त े4, कोपरखैरणे 

11 Eव. आमदार अqणासाहेब पाट ल मैदान, से.5 त े8 , कोपरखरैणे. 

12 भूखडं Y, 14, से<टर 11, cरलाय9स rेश समोर ( महानगरपाOलकेची मोकळी जागा ) 

13 �दनानाथ sहाpे मैदान, से. 12 ए, बोनकोडे, कोपरखरैणे 

14 सीबीएसई शाळा Y. 94 चे मैदान, से<टर 11, कोपरखरैणे 

घणसोल% 1 साईबाबा नगर  

17  

2 गगनQगर  महाराज मैदान, गौतमनगर 

3 आंबेडकर नगर 

4 शाळा Y. 47 चे मदैान, राबाड े

5 से<टर 23 चे मैदान, घणसोल   

6 सtाटनगर पाqया3या टाकuसमोरची मोकळी जागा ((लोकशाह र अqणाभाऊ साठे मैदान) 

7 शाळेचे मैदान, तळवल गांव 

8 कजु2 आई म�ंदर तळवल  येथील मोकळी जागा 

9 से<टर 21 चे मैदान, घणसोल  

10 गुणाल  तलावा3या बाजुची मोकळी जागा, से<टर 8, घणसोल  

11 शाळा Y. 42 चे मदैान, घणसोल गांव 

12 शेतकर  Oशdण संEथेचे मैदान, घणसोल  

13 भूखडं Y. 31. से<टर 6 येथील मैदान, घणसोल  

14 भूखडं Y. 13 से<टर 7 येथील मैदान, घणसोल  

15 भूखडं Y. 6 से<टर 9 येथील मैदान, घणसोल  

16 भूखडं Y. 24, से<टर 3, सZmल पाक2 3या शेजार , घणसोल  

17 पोल स Eटेशन से<टर 4 शेजार ल भखूडं, घणसोल . 

ऐरोल% 1 Qचचंपाडा शाळेचे मैदान ( 2 �ठकाणी) 
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2 यादवनगर येथील नवीन शाळेचा भूखडं 

3 Oशवकॉलनी येथील मदैान से. 1, ऐरोल  

4 से<टर 20 येथील गांवदेवी मैदान (2 �ठकाणी) 

5 ऐरोल  ना<यावर ल तलाव 

6 ऐरोल  से. 20  खाडी तलाव 



7 भूखडं Y. 85, से. 20 बी जवळील शाळेचे मैदान, ऐरोल  

8 Eव. आनदं �दघे मैदान, से<टर 3, ऐरोल  

9 xानद प शाळेचे मैदान, से<टर 2, ऐरोल  

10 सुOशलादेवी देशमखु शाळेचे मैदान, से<टर 4, ऐरोल . (2 �ठकाणी) 

11 सरEवती शाळे3या बाजूचे भाEकर घाडी मैदान, से<टर 5, ऐरोल  

12 राQधकाबाई मेघे शाळेचे मदैान, से<टर 16, ऐरोल  

13 कै. Nी. आर.आर. पाट ल मैदान, से<टर 15, ऐरोल  

14 से. 10 पाqया3या टाकuजवळील मैदान, ऐरोल  

15 से. 9 Eमशानभमूी पाठ[मागील मैदान, ऐरोल  

16 से. 8 ए, मोइजुyीन शाळेजवळील मैदान, ऐरोल  

17 से. 6 व 7 येथील महापाOलका काचे3या शाळेचे मैदान, ऐरोल  

18 से.8, गणपती बाJपा चौक येथील मैदान, ऐरोल  

19 �दवागांव तलाव 

<दघा 1 �हदंमाता शाळा मैदान, �दघागांव 

7  

2 साईबाबा म�ंदर समोर, �दघा तलावाजवळ 

3 OS 1 भखूडंालगतची मोकळी जागा, साठे नगर 

4 Eवामी @ववेकानंद शाळेसमोर ल मैदान, ई]वर नगर 

5 पेmोल पंपासमोर ल मोकळी जागा, गणपतीपाडा 

6 रावल  Oम<स कंपनीसमोर, @व0णनुगर, �दघा 

7 _बोधनकार ठाकरे @व+यालय समोर ल मदैान, इलठणपाडा 

 

                     
 


