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नवी म ुंबई महानगरपालिका 

धोकादायक इमारतीववषयी जाहहर आवाहन 

म ुंबई प्ाुंततक महानगरपालिका अधधतनयम 1949 चे किम 264 पोटकिम (1), (2), (3), (4) अन्वये 
नोहटस 

 उपरोक्त अधिननयमाच्या तरत द ुंच्या अन षुंगाने या नोहिसीद्वारे सोबत जोडलेल्या याद तील 
इमातीुंमध्ये वास्तव्य करणारे मालक/भेागविादार ककुं वा इतर याुंना अस ेकळववण्यात येते की, आपण रिात 
असलेल  इमारत ननवासी / वाणणज्य वापराकर ता िोकादायक असलेबाबत तसेच या इमारतीमिील ननवासी 
/ वाणणज्य वापर तात्काळ थाुंबवावा व िोकादायक इमारतीच े बाुंिकाम ववनाववलुंब तोडून िाकणेबाबत 
आपणास लेखी स चना / नोि स देण्यात आलले्या आिेत. तसेच वेळोवेळी वततमानपत्राद्वारे जाि र आवािन 
करण्यात आलेले आिे. 

आपण रिात असलेल्या इमारतीचा वापर करणे िोकादायक असल्याने इमारत कोसळून जजवीत व 
ववत्तिानी िोण्याचा सुंभव आिे. सदर इमारतीचा / बाुंिकामाचा ननवासी / वाणणज्य वापर त्वर त बुंद करुन 
सदरची इमारत / बाुंिकाम त्वर त ववनाववलुंब तोडून िाकावे. 

अशी कायतवाि  न केल्यास इमारत / बाुंिकाम कोसळल्यास िोणाऱ्या न कसानीस फक्त आपणच 
जबाबदार रिाल मिापाललका यास जबाबदास रिाणार नाि  याची कृपया नोंद घ्यावी. 

   

      आय क्त                    
नवी म ुंबई मिानगरपाललका 

  

 



 

नवी म ुंबई महानगरपालिका 

धोकादायक इमारतीुंची ववभागाहहाय यादी ( सन 2015-2016) 

अ.क्र. ववभागाच ेनाुंव            धोकादायक इमारतीच ेमािकाच ेनाुंव व पत्ता 

1 

बेलापरू 

1 श्री.शुंकर मुंगल्या ताुंडले, घर क्र.800 च्या बाज ला करावे गाव, बेलाप र 

2 2 सेक्िर–01,शॉप ओनसत असोलसएशन,, सी.बी.डी. बेलाप र 

3 3 श्री. िन मुंत ठाक र, घर क्र. दाराव ेगाव, सेक्िर-23, बेलाप र 

4 4 श्री. भालचुंद्र राघो ताुंडले, घ्र क्र.608, करावे गाव, बेलाप र   

5 5 श्री. पुंढर नाथ नागा पाि ल, घर नुं.273, बेलाप र गाव, नवी म ुंबई  

6 6 वुंदना को.ऑप. िौ.सो., से-20, प्लॉि नुं.जी10/11, बेलाप र नवी म ुंबई 

7 7 श्री. लि  कामोिकर, आग्रोल  गाव, सेक्िर-29, सी.बी.डी., बेलापरू 

8 8 श्री. राज  कृष्णा िोळे, घर नुं.298/99, बेलाप र गाव, से-20, बेलाप र 

9 9 श्री. गोपाळ ग.पाि ल, प्लॉि नुं.डी10 अे, से-29, आग्रोल  गाव, बेलाप र 

10 10 श्री. चुंद्रकाुंत लशमग्या कोळी, घर नुं.1207, हदवाळे गाव, नवी म ुंबई 

11 11 
श्रीमती चुंद्राबाई नामदेव म्िात्र ेघर नुं.26, रौनक िॉवरच्या बाज ला, से-20, 
बेलाप र गाव 

12 

 

12 
श्री. सागरनाथ ्बाब  भुंडार  घर नुं.643, शिाबाज गाव, देवी मुंहदर, से-19, 
बेलाप र 

13 13 श्रीमती ववठाबाई त ळशीराम कोळी, हदवाळे गाव, बेलाप र 

14 14 श्री.प्रथमेश प्रशाुंत जोशी, घर नुं.888, प्रथमेश आश्रय, सेकिर-20, बेलाप र 

15 15 लशवदशतन सि.गिृ.ननमातण ्सुंस्था मयात.इमारत क्र.सी-27 त ेसी-34, से-48, नेरुळ 

16 16 
न्य  ओमकार सि.गिृ.ननमातण ्सुंस्था मयात, इमारत क्..डी-17 त ेडी-24, सेक्िर-
48, नेरुळ 

17 17 
नवघरक ल, सि.गिृ.ननमातण ्सुंस्था मयात, इमारत क्.सी-07 त सी-12, से-48अ,े 
नेरुळ, नवी म ुंबई 

18 18 श्री. त काराम मुंगल्या कोळी, घर क्र.522, हदवाळे गाव, बेलाप र 

19 19 श्री. काशीनाथ मुंगल्या कोळी, घर क्र.1206, हदवाळे गाव, बेलाप र 

20 

नेरूळ 

1 दत्तकृपा सोसायि , सेक्िर-6, अे-01 व अ-े02 बबल्डीुंग, नेरुळ 

21 2 एन एल 4/4 बबल्डीुंग सेक्िर 1 ए कलाकें द्राच्या मागे, नेरुळ 

22 3 से-3, एन एल/5, गुंगोत्री अपाितमेंि (बबल्डीुंग एन.एल./5/7,8,9,10,11,12) नेरुळ 

23 4 से-6, भ खुंड क्र.47, बालाजीसदन इमारत, नेरुळ 



24 5 से-15,एफ िाईप ग्रीन व्िय ूसोसायि , नेरुळ 

25 6 सेक्िर-18, बालाजी सोसायि  अे-9, नेरुळ 

26 7 लशरवणे येथील लक्ष्मी ननवास, नेरुळ 

27  8 से-6, अररिुंत ननवास भ .क्र.27, नेरुळ 

28 9 से-24 येथील कामिेन  को.ऑप.सो.,बी.क्र. अ-े2 व अे-5, नेरुळ 

29 10 से-24, लशरवणे तलाव प जाशडे क्र.01, नेरुळ 

 

 

  

30 11 लशवनेर  सोसायि , सदननका क्र.अे-1/3/11, से.18, नेरुळ 

31 12 कृष्णवप ुंगाक्ष सोसा.चे क ुं पण लभ ुंत (बॉन्री वॉल) डी ब्लॉक मिील भ .क्र.डी-3, से-20, नेरुळ 

32 13 लशवशक्ती (माकेिजवळ) सदननका अ-े50/1/8 से.18, नेरुळ 

33 14 एनएल 2/14, से-15, प्लॅि नुं. सी 3, सी 7, नेरुळ 

34 15 से-10, सियोग अपाितमेंि इमारत क्र ई -1/30, नेरुळ 

35 16 वभैव वसुंत भोईर घर क्र.376, नमतदा प्रकाश भोईर घर क्र.377 

36 17  से-18, लशवशक्ती सोसा.इमारत क्र. ऐ-10 सदननका क्र.1/8, नेरुळ 

37 18  से-10, भ खुंड क्र.218 रुम नुं.03, नेरुळ 

38 19  से-1, एन एल-2, बबल्डीुंग नुं.15, नेरुळ 

39 20  से-6, भ .क्र.211 धगर जा अपाितमेंि, नेरुळ 

40 21  से-24, स्वागत सोसा., सदननका क्र. अ.े6/3/10, नेरुळ 

41 22  से-10, एकता ओनसत असो.सदननका क्र इ -1/39/बी-1, नेरुळ 

42 23 से.10, एकता ओनसत असो.सदननका क्र. इ -1/38/बी-9 व बी-10, नेरुळ 

43 24 से.10 एकता अपाितमेंि सदननका क्र.इ-1/37/सी-10, नेरुळ 

44 

 

25 से-10, स योग सोसायि , इ -1/31/ए-1, नेरुळ 

45 26 हिराई को.ऑप.िौ.सो., सेक्िर-1,भ खुंड क्र.640/641, नेरुळ, नवी म ुंबई 

46 27 श्री.गणेश को.िौ.सो..लल.,भ ख ्ुंड क्र.784/786, सेक्िर-1, लशरवणे, नेरुळ 

47 

वाशी 

1 बी िाईप अपाित. ओनसत असो., बी-16, सेक्िर -1, वाशी 

48 2 बी िाईप अपाित. ओनसत असो., बी-3, सेक्िर -1, वाशी 

49 3 बी िाईप अपाित. ओनसत असो., बी-6, सेक्िर -1 ,वाशी 

50 4 बी िाईप अपाित. ओनसत असो., बी-2, सेक्िर -1, वाशी 

51 5 बी िाईप अपाित. ओनसत असो., बी-5, सेक्िर -1, वाशी 



52 6 बी िाईप अपाित. ओनसत असो., बी-12, सेक्िर -1, वाशी 

53 7 बी िाईप अपाित. ओनसत असो., बी-1, सेक्िर -1, वाशी 

54 8 बी िाईप अपाित. ओनसत असो., बी-27, सेक्िर -1, वाशी 

55 9 जेएन 3/36, सेक्िर-9, वाशी 

56 10 जेएन 3/37, सेक्िर-9, वाशी 

57 11 जेएन 3/38, सेक्िर-9, वाशी 

58 

त भे 

1 श्री. दादासािेब राजग रु, अे-1,/105/1, से-21, त भे, नवी म ुंबई 

59 2 मॅफको माकेि, भ .क्र.796, से-18, त भे 

60 3 काुंदा बिािा माकेि, से-18, त भे 

61 

कोपरखरैणे 

1 श्री. ववघ्निर ओनसत असो., रुम नुं.81, से-18, कोपरखेरणे, नवी म ुंबई 

62 2 श्री.हदल प गजानन वाघमारे, रुम नुं.578, से-4, कोपरखैरणे, नवी म ुंबई 

63 3 श्री. शकील दगड  म लाणी, रुम नुं.91,से-3, कोपरखैरणे, नवी म ुंबई 

64 4 श्री. गणेश हिुंद राव पवार, रुम नुं.565, से-3, कोपरखैरणे, नवी म ुंबई 

65 5 अष्िववनायक ओनसत असो., रुम नुं737, से-17, कोपरखैरणे, नवी म ुंबई 

66 

 

6 
ओम लसध्द ववनायक सि. गिृननमातण ्सुंस्था, प्लॉि नुं.बी सी/11/90, से-23, 
कोपरखैरणे, नवी म ुंबई 

67 7 
सुंगम सि. गिृननमातण सुंस्था. भ खुंड क्र.359 व 360, सेक्िर-19, कोपरखैरणे, 
नवी म ुंबई 

68 

घणसोल  

1 
घणसोल  गावातील ग्रामस्थ,् मिादेववाडी, बाळारामवाडी, तीनबावडी, पररसरातील 
चाळ, घणसोल , नवी म ुंबई 

69 2 मे. शतेकर  लशक्षण ्सुंस्था, गि क््र.361, घणसोल , नवी म ुंबई 

70 3 मे.सदग रु सेवा मुंडळ, (सदग रु िॉजस्पिल), गि क्र.358, घणसोल , नवी म ुंबई  

71 4 तलावपाळी, तलाव पररसरातील शुंकरब वावाडीतील चाळ, घणसोल , नवी म ुंबई 

72 5 
श्री. प ुंडललक कोंडया पाि ल/ श्री.िररश्चुंद्र कोंडया पाि ल घणसोल , गणपती 
मुंहदराजवळ, पाि ल आळी, घणसोल , नवी म ुंबई 

73 6 
श्री.नथ राम नामदेव पाि ल, गोहठवल  समाज मुंहदराजवळ, गोहठवल  गाव, 
घणसोल  

74 7 
श्रीमती.लता दळवी/श्रीमती प्रनतक्षा दळवी, से-16, भ खुंड क्र.04 च्या मागील 
बाज स असलेल्या दोन चाळी, घणसोल , नवी म ुंबई 

75 8 श्री.अजय देवजी साळकर, गवळी िॉस्पीिल समोर, राबाडा गाुंव, घणसोल  



76 9 श्रीमती सत्यभामा अमरलसुंग पवार, मच्छीमाकेि समोर, राबाडा गाव, घणसोल   

77 10 
श्री. वसुंत गोपीचुंद पाि ल/ श्री.िररश्चुंद्र गोवव ुंद पाि ल/श्री.रामकृष्ण ्बत्र ुंबक 
पाि ल, घणसोल  नवघरआळी,क लदैवत मुंहदराजवळ, घणसोल , नवी म ुंबई 

78 

ऐरोल  

1 श्री. बळीराम लक्ष्मण मढवी व इतर, घर क्र.113, हदवागाुंव ऐरोल , नवी म ुंबई 

79 2 श्री. प्रकाश नाईक व इतर, हदवागाुंव घर क्र.52, ऐरेाल , नवी म ुंबई 

80 3 सोनार आर.एन.,घर क्र.ई/175, से-3, ऐरोल , नवी म ुंबई 

81 4 श्री.बळीराम दाजी मढवी, घर क्र.411, सावत.शौचालयाजवळ, हदवागाुंव, ऐराल . 

82 5 श्री. खुंड  माया मढवी घर क्र.393, हदवागाव, ऐरोल  

83 6 
रो.िाऊस क्र.बी-01 व बी-02, गणेशबाग सोसायि , भ . क्र.01सी, से-1, ऐरोल , 
नवी म ुंबई 

84 

हदघा 

1 
श्रीम.भावना ग लाब माणणक, स्पेक्रम इुंजज.ऍ़न्ड कन्स.च्या समोर, जूना ठाणे 
बेलापरू रोड, गणपतीपाडा,हदघा. 

85 2 रमाबाई बत्र ुंबक भोईर, डीआयजी.299, दत्त मुंहदरासमोर, हदघा (प.) नवी म ुंबई 

86 3 खुंडू कमलाकर कोळी याुंची चाळ, डीआयजी 314, हदघा, नवी म ुंबई 

87 4 सदानुंद रामा कोळी (पाि ल) याुंची चाळ, डीआयजी-284 हदघा (प), नवी म ुंबई 

88 

 

5 श्रीम.जनाबाई नाना गवत ेचाळ, डीआयजी-283, हदघा, नवी म ुंबई 

89 6 श्रीम. ग लाबबाई गजानन भोईर, ग लाब ननवास, डीआयजी-119, हदघा (पजश्चम) 

90 7 
श्री. वसुंत भोईर व इतर, डीआयजी- 0100-001 म क्ताबाई िाम, ठाणे-बेलाप र 
रोडलगत हदघा(पजश्चम), हदघा, नवी म ुंबई 

91  8 
श्रीमती लक्ष्मीबाई दत्ताराम पाि ल, डीआयजी-3327, बॉबी अपाितमेंि, बाल नगर, 
ईश्वरनगर, हदघा, नवी म ुंबई. 

92  9 
श्रीमती स रेखा पाि ल व इतर, डीआयजी-0112, गोदावर  ननवास/एकववरा अपाित. 
िन मान मुंहदर रस्ता, हदघा, (पजश्चम), नवी म ुंबई 

 

  

      आय क्त                                                                                                            
नवी म ुंबई मिानगरपाललका 

 

 

 

 

 

 



 

नवी म ुंबई महानगरपालिका 
अततक्रमण ववभाग 
जाहहर आवाहन 

नवी म ुंबई मिानगरपाललका कायतक्षेत्रामिील धोकादायक इमारतीुंच े सन 2015-2016 या 
वषातसाठी सवेक्षण करण्यात आले आिे. सवेक्षणानुंतर एकूण 92 इमारती महाराष्ट्र प्राुंनतक 
मिानगरपाललका अधिननयम 1949 च े कलम 164 पोिकलम (1) (2) (3) (4) अन्वये         
'धोकादायक' इमारती म्िणून घोवषत करण्यात आलेल्या आिेत. 

महाराष्ट्र प्राुंनतक मिानगरपाललका अधिननयम 1949 चे कलम 265 (अ) न सार ज्या 
इमारतीुंचा वापर स रु िोऊन 30 वषातपेक्षा अधिक काळ लोिला आिे, अशा इमारतीुंची नवी म ुंबई 
मिानगरपाललकेकड े नोंदणी केिेल्या बाुंधकाम अलभयुंत्याकडून ककुं वा सुंरचना अलभयुंत्याकडून 
सुंरचना परीक्षण करुन घेणे अतनवायय आहे. 30 वषायपेक्षा जास्त काळ इमारतीचा वापर ककुं वा 
इमारतीस भोगवटा प्माणपत्र (पूणय अथवा अुंशत:) क्षेत्रफळ वापराखािी आणिे गेिे अशा 
हदवसापासून मोजावयाचा आहे. नेमिेल्या सुंरचना अलभयुंत्याने लशफारशी केिेिी द रुस्तीची कामे 
पूणय झाल्याच ेव ते बाुंधकाम स स्स्थतीत असल्याच ेप्माणपत्र नवी म ुंबई महानगरपालिकेकड ेसादर 
कराव.े या प्कारे सुंरचना परीक्षण करण्याच े उत्तरदातयत्व जी सुंस्था/मािक/भोगवटादार पार 
पाडण्यास टाळाटाळ करतीि त्याुंना रुपये 25000/- अथवा सदर लमळकतीच े वावषयक मािमता 
कराची रक्कम यातीि जी जास्त असेि, तततक्या रक्कमेचा दुंड ठोठवायची तरतूदी या 
अधधतनयम 398 (अ) खािी अुंतभ यत करण्यात आिी आहे. नवी म ुंबई महानगरपालिकेन े
सुंरचनात्मक परीक्षक (स्रकचरि इुंस्जतनयर) याुंची यादी नवी म ुंबई महानगरपालिकेच्या 
www.nmmconline.com या सुंकेस्थळावर उपिब्ध करुन हदिेिी आहे. 

30 वषायपेक्षा जास्त काळ झािेल्या इमारतीच ेसुंरचनात्मक परीक्षण 30 सप्टेंबर 2015 
पूवी पूणय करुन याबाबतचा अहवाि सुंबुंधधत ववभाग अधधकारी, नवी म ुंबई महानगरपालिका व 
सहाय्यक सुंचािक, नगररचना नवी म ुंबई महानगरपालिका याुंच ेकड ेसादर करावा. 

पावसाळा कािावधीत धोकादायक झािेल्या इमारतीुंचा/घराुंचा वापर करणे स्जकरीच ेआहे. 
त्याम ळे स्जवीत व ववत्तहानी होऊ शकत.े  म्हणून नवी म ुंबई महानगरपालिकेकडून नागररकाुंना 
जाहहर आवाहन करणेत येते की, धोकादायक इमारतीुंचा/घराुंचा रहहवास/वापर तात्काळ 
थाुंबववण्यात यावा अन्यथा अपघात घडल्यास त्याची सवयस्वी जबाबदारी सुंबुंधधताची राहहि याची 
नोंद घ्यावी. 

       आय क्त, 
                                                      नवी म ुंबई महानगरपालिका 

http://www.nmmconline.com/

