
नवी मुबंई महानगरपा�लका 

जाह�र आवाहन 
 
 

         नवी मंुबई महानगरपा�लका �े�ातील �वनी�दषूणासंबधी व अन�धकृत मंडपाबाबत त"ार#ंकर#ता 

खाल#ल �माणे “त"ार &नवारण यं�णा” काया)*वीत कर+यात आल# असून सव) -वभाग काया)लयांम�ये 

त"ार &नवारण न/दवह# ठेव+यात आल# आहे.   
 

अ.�. �वभागाच ेनांव सहा.आयु�त तथा �वभाग 

अ!धकार� यांच ेनांव 

टोल फ& �मांक 

 नमंुमपा मु2यालय 3ी.ए.बी.जाधव  1800222309-310    

 बेलापूर 3ीम.-�यंका काळसेकर 1800222312     

 ने>ळ 3ी.च@ंकांत तायड े 1800222313   

 वाशी 3ी.महB@�सगं ठोके 1800222315 

 तुभE 3ीम.अगंाई साळंूखे 1800222314 

 कोपरखरैणे 3ी.अशोक मढवी 1800222316   

 घणसोल# 3ी.दKता�य नागरे 1800222317    

 ऐरोल# 3ीम.सं�या अबंादे 1800222318 

 Nदघा 3ी.�काश वाघमारे 1800222319     
 



1 अ.�. 4

2 महानगर पा�लका नवी मुंबई महानगरपा�लका

3 �वनी �दषुणासंबंधी त�ार  नवारण यं"णा काय#ि%वत आहे 

(कंवा नाह)

काया�ि�वत आहे

4 �वनी �दषुणासंबंधी त�ार  नवारण यं"णा टोल -. �मांक 1800222309/10

5 �वनी �दषुणासंबंधी त�ार  नवारण यं"णा ई-मेल chabuksward@nmmconline.com

apatnigere@nmmconline.com

6 �वनी �दषुणासंबंधी त�ार  नवारण यं"णा लघुसंदेश व 

4हॉटसॲप

8422955912

7 �वनी �दषुणासंबंधी त�ार  नवारण यं"णा त�ार वह) �वभाग �तरावर ठेवल� आहे.

8 �वनी �दषुणासंबंधी त�ार)ंबाबत काय#वाह)ची मा:हती 

संकेत ;थळावर �द�श#त केलेल) आहे काय?

www.nmmc.gov.in

9 �वनी�दषुणाक@रता त�ार)ंसाठB  नयुCत यं"णेची मा:हती 

कोणDया मा�यमातून ��सF केल) आहे. उदा. वDृतप"े,  

दरूJच"वा:ह%या, संकेत ;थळ, सूचना फलक.

व(ृतप*, म.न.पा. संकेत�थळ

10 �वनी�दषूण  नयम आMण ताDपुरDया;वNपात मंडप 

उभारQयाबाबतRया  नयमांची मा:हती देQयाकर)ता बैठक 

घेतल) आहे काय, असTयास :दनांक (इ तवDृत) सोबत 

जोडावे

होय, मा. आयु4त नमुंमपा, पोल�स आयु4त, एमएसईडी, 

बांधकाम �वभाग, अि<नशमन, व महापा>लकेच ेइतर 

�वभागAमुख यांच ेसमवेत Cद.21/07/2017 रोजी बैठक 

घेIयात आल�. अJपर पोल�स महासंचालक महारKL राMय 

मुंबई येथे Cद.११/०८/२०१७ रोजी बैठक घेIयात आल�.   तसेच 

मा. महापौर यांच ेअTयUतखेाल� पदाVधकार�, �व�वध सं�था, 

मंडळे व Wय4ती यांना Cद.१६/०८/२०१७ रोजी आवाहन केले. 

तसेच  Cद.१७/०८/२०१७ रोजी मा.पोल�स आयु4त, नवी मुंबई 

यांनी  नागर�कांना आवाहन केले.

11 परवानगी प"ाची �त मंडपाRया दश#नी भागात �द�शत 

करQयाची अट परवानगी प"ात समाYवZट केल) आहे काय

होय,

12 ताDपुरDया ;वNपात र;तावर / पदपथावर रचना 

उभारQयासाठB परवानगी देताना वाजवी@रDया पदरथ, र;त,े 

पादचार) माग#, नागर)कांना अडथळाYवर:हत राहतील याची 

द\ता घेQयात येत ेकाय

दUता घेIयात येत आहे.

नवी मुंबई महानगरपा�लका
Yववरणप" ब--�वनी �दषण व मंडप उभारQयाबाबतच ेमा.%यायालयाRया  नद]शाच ेअनुपालन

�वनी �दषूण  नयमांRया उTलंघनाRया त�ार)संदभा#त महानगर पा�लका ;तरावर)ल त�ार  नवारण यं"णा अ.�.3 त े9



10 ताDपुरDया ;वNपात र;तावर/ पदपथावर रचना 

उभारQयासंदभा#त त�ार  नवारण यं"णेची  न�म#ती केल) 

आहे काय

होय.

14 रकाना 13 Rया संदभा#त असTयास दरू�वनी �मांक व 

इतर मा:हती

1800222309-310 प(ता -  नवी मुंबई महानगरपा>लका 

भु.Z.1, [क\ले गांवठाणजवळ, पामबीच ज4शन, से.15ए, 

सी.बी.डी., बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614.

 बेलापूर- 1800222312

 ने`ळ-     1800222313

 वाशी 1800222315

 तुभa - 1800222314

 को.खैरणे- 1800222316

 घणसोल�-1800222317

 ऐरोल�- 1800222318

 Cदघा - 1800222319

15 �वनी �दषूण व अनJधकृत मंडप याबाबतRया त�ार

 नवारण यं"णेYवषयी ��स�द) कोणDया मा�यमातून

:दलेल) आहे. उदा. वDृत प",  दरूJच" वाह)%या,

काया#लयीन सूचना फलक

व(ृतप*,म.न.पा. संकेत�थळ

16 पूव#परवानगी �शवाय �वनी\ेपक यं"णा न वापरQयाबाबत  

जा:हरात फलक, ^लेCस, ताDपुरDया ;व_पात उभारQयात 

येणा`या  मंडप व तDसम रचना जवळ वा Dया :ठकाणी 

पूव#परवानगी �शवाय लावQयात येऊ नयेत, र;Dयावर व 

पादचार) मागा#वर खोदQयात येऊ नयेत, या अट) 

ताDपुरDया ;व_पात मंडप व तDसम रचना उभारQयासाठB 

परवानगी देत ेवेळी ;पZटपणे परवानगी प"ात नमूद 

करQयात येतात काय

होय, मंडपाची परवानगी देतवेेळी परवानगी प*ातीलमंडप 

उभारणी करतांना अट� व शतe मTये सव� बाबींचा समावेश 

करIयात आलेला आहे.  या >शवाय पोल�स यं*णेकडून Tवनी 

Aदषूणाबाबत वेळोवेळी �पKट सूचना देIयात येतात.

17  �वनी �दषूण Yवषयक Yव:हत मया#दा पातळीच े नकष 

वेळेसह परवानगी प"ात नमूद क_न DयाRया पालनाची 

अट समाYवZट केलेल) आहे काय

होय, मंडपाची परवानगी देतवेेळी परवानगी प*ातील मंडप 

उभारणी करतांना अट� व शतe मTये सव� बाबींचा समावेश 

करIयात आलेला आहे.
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