
               नवी मुंबई महानगरपा�लका  

                         जाह�र आवाहन 
 मा. उ�च �यायालयाने �दनांक 04.03.2015 रोजी नवी मुबंई महानगरपा�लका %े&ातील अन)धकृत 

बांधकामावर कारवाई कर,याचे आदेश �दलेले आहेत. मा. �यायालयाने �दले.या आदेशानसुार नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेमधील सव0 1वभाग काया0लयाम3ये अन)धकृत बांधकामावर काय0वाह� कर,यासाठ5 “त�ार 

�नवारण क�” 6थापन कर,यात आलेला आहे. या त8ार 9नवारण क%ा;वारे महापा�लका %े&ातील अन)धकृत 

बांधकामावर कारवाई कर,यात येत आहे. अन)धकृत बांधकामावर काय0वाह� कर,याकर�ता महारा<= >ादे�शक व 

नगररचना अ)ध9नयम 1966 च ेकलम 53(8) मधील तरतदु��या अनषुगंाने 1वभाग अ)धकार� यांना �दनांक 

07 जुल ै2015 रोजी�या राजप&ात “पद�नद��शत अ�धकार�” Gहणून घो1षत कर,यात आलेले आहेत.  

 नागJरकांना जाह�र आवाहन कर,यात येत आहे कK, नवी मुबंई महानगरपा�लका काय0%े&ाम3ये कोठेह� 

अन)धकृत बांधकाम होत अस.यास आपण Mयाबाबतची मा�हती सबं)ंधत 1वभाग अ)धकार� यांना खाल�ल टोल 

PK 8मांकावर दे,यात यावी. सदरच े टोल PK 8मांक नवी मुबंई महानगरपा�लकेच े सकेंत6थळावर 

(www.nmmc.gov.in) >�स3द कर,यात आलेले आहेत. तसेच नागर�कांना अन)धकृत बांधकाम सबं)ंध�या 

त8ार� छाया)च&ासह सदर�या सकेंत6थळावर grievance handling system वर आdण Whats app 8मांक 

8422955912 वर देdखल नgद1वता येतील.   

�वभाग काया�लयाच े

नांव 

पद�नद��शत तथा �वभाग अ�धका-यांचे 

नांव 

टोल $% �मांक 

बेलापरू hीम. 1>यांका काळसेकर 1800 222 312 

नेiळ डॉ. lयोती धो& े 1800 222 313 

तभुm hीम. अगंाई साळंुख े 1800 222 314 

वाशी hी. महno�सगं ठोके 1800 222 315 

कोपरखैरणे hी. अशोक मढवी 1800 222 316 

घणसोल�  hी. दMता&य नागरे 1800 222 317 

ऐरोल� hी. तषुार बाबर 1800 222 318 

�दघा hी. >काश वाघमारे 1800 222 319 

मrुयालय  1800 222 309 

1800 222 310 

    नागर�कांनी अन)धकृत बांधकामाची त8ार �द.यानतंर त8ार 9नवारण क%ामाफ0 त सबं)ंधत अन)धकृत 

बांधकामावर काय0वाह� कर,यात येत ेव नागर�कांना Mयाबाबत अवगत कर,यात येत.े  

 नवी मुबंई महानगरपा�लकेची बांधकाम परवानगी न घेता tकंवा भोगवटा >माणप& >ाuत कiन न 

घेता बांधले.या इमारतीमधील सद9नकेची/गाळयाची खरेद� नागर�कांनी कi नये. 

 अन)धकृत इमारतीमधील सद9नका/गाळे खरेद� के.यास व भ1व<यात Mया अनषुगंाने अन)धकृत 

बांधकामावर �सडको/एमआयडीसी/नवी मुबंई महानगरपा�लके�या अ9त8मण 1वभागाकडून 9न<कासनाची कारवाई 

झा.यास अन)धकृत इमारतीम3ये सद9नका/गाळे खरेद� करणा-या नागर�कांना आ)थ0क नकुसान व मान�सक 

&ास होव ूशकेल. 

 सबब नागर�कांनी सद9नका/गाळे खरेद� कर,यापवु{ बांधकाम >ारंभ >माणप& व भोगवटा >माणप& 

अस.याची खातरजमा कiनच सद9नका/गाळे खरेद�च े |यवहार करवोत, अ�यथा होणा-या पJरणामास 

महापा�लका जबाबदार राहणार नाह�, असे जाह�र आवाहन कर,यात येत आहे.  

 

                                                                    सह�/-  

                                                                   आय)ुत 

                                                             नवी मुबंई महानगरपा�लका  


