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धोकादायक

इमारती

सं�या

अितधोकादायक,
राह या अयो य
ता काळ िन कािसत
करणे वगाम ये
मोडणा-या

इमारत रकामी
क न संरचना मक
दु ती करणे

वगाम ये मोडणा-
या

इमारत रकामी न
करता रचना मक
दु ती करणे

वगाम ये मोडणा-या

इमारतीची
करकोळ दु ती
वगाम ये

मोडणा-या

1 ी.बालाजी को.ऑप.हौ.सो.ली.(रिज.), A-9 & B-4, से.18, ने ळ, नवी मुंबई सी-1 - - - होय

2 िग रजा अपाटमट, भु. .11, से.6, ने ळ, नवी मुंबई सी-1 - - - नाही

2 वाशी िवभाग वाशी िवभाग वाशी िवभाग वाशी िवभाग ----
सोसायटीसोसायटीसोसायटीसोसायटी

2019-20
1

बी-टाईप अपाटमट ओनस असोिसएशन, (िब ड ग नं.1 ते 16), बी-1/1, से.6,
लॉट नं.03, वाशी, नवी मुंबई

1 सी-1 - - - होय

1 िवकास ट पा-2, माकट-1 (मसाला माकट) येथील म यवत  इमारत, मुंबई कृषी उ प
बाजार सिमती, से.19, तुभ, नवी मुंबई

सी-1 - - - होय

2 िहमिगरी को.ऑप.हौ.सो.ली., से.3, सानपाडा (प), तुभ, नवी मुंबई - सी-2 ए होय

4 कोपरखैरणे िवभागकोपरखैरणे िवभागकोपरखैरणे िवभागकोपरखैरणे िवभाग----
सोसायटीसोसायटीसोसायटीसोसायटी

2019-20 1 सागर को.ऑप.हौ.सो.िल. कंडोिनयम-8, से.10, कोपरखैरणे, नवी मुंबई 1 सी-1 - - - होय

2019-20ने ळ ने ळ ने ळ ने ळ - - - - सोसायटीसोसायटीसोसायटीसोसायटी1

तुभ िवभागतुभ िवभागतुभ िवभागतुभ िवभाग 2019-203

2

2

रिहवास वापर
सु  आहे
काय?
होय/नाही

 नवी मुंबई महानगरपािलका  नवी मुंबई महानगरपािलका  नवी मुंबई महानगरपािलका  नवी मुंबई महानगरपािलका 
अित मण िवभागअित मण िवभागअित मण िवभागअित मण िवभाग

धोकादायक इमारतीिवषयी जािहर आवाहन धोकादायक इमारतीिवषयी जािहर आवाहन धोकादायक इमारतीिवषयी जािहर आवाहन धोकादायक इमारतीिवषयी जािहर आवाहन - - - - यादी यादी यादी यादी . . . . 2222

महारा  महानगरपािलका अिधिनयममहारा  महानगरपािलका अिधिनयममहारा  महानगरपािलका अिधिनयममहारा  महानगरपािलका अिधिनयम,,,,1949 1949 1949 1949 चे कलम चे कलम चे कलम चे कलम 264 264 264 264 अ वये नोटीसअ वये नोटीसअ वये नोटीसअ वये नोटीस

      उपरो  अिधिनयमा या तरतुदी या अनुषंगाने या नोटीसी दारे सोबत जोडले या यादीतील इमारतीम ये वा त  करणारे मालक       उपरो  अिधिनयमा या तरतुदी या अनुषंगाने या नोटीसी दारे सोबत जोडले या यादीतील इमारतीम ये वा त  करणारे मालक       उपरो  अिधिनयमा या तरतुदी या अनुषंगाने या नोटीसी दारे सोबत जोडले या यादीतील इमारतीम ये वा त  करणारे मालक       उपरो  अिधिनयमा या तरतुदी या अनुषंगाने या नोटीसी दारे सोबत जोडले या यादीतील इमारतीम ये वा त  करणारे मालक /  /  /  /  भोगवटादार कवा इतर यांना असे कळिव यात येते कभोगवटादार कवा इतर यांना असे कळिव यात येते कभोगवटादार कवा इतर यांना असे कळिव यात येते कभोगवटादार कवा इतर यांना असे कळिव यात येते क , , , , महारा  शासनमहारा  शासनमहारा  शासनमहारा  शासन,,,,नगरिवकास िवभाग यांचेकडील दनगरिवकास िवभाग यांचेकडील दनगरिवकास िवभाग यांचेकडील दनगरिवकास िवभाग यांचेकडील द....05050505....11111111....2015 2015 2015 2015 रोजी या शासन प रप कानुसाररोजी या शासन प रप कानुसाररोजी या शासन प रप कानुसाररोजी या शासन प रप कानुसार, , , , आपण राहत असलेली इमारत िनवासी आपण राहत असलेली इमारत िनवासी आपण राहत असलेली इमारत िनवासी आपण राहत असलेली इमारत िनवासी ////
वािण य वापराक रता धोकादायक असलेबाबत तसेच या इमारतीमधील िनवासी वािण य वापराक रता धोकादायक असलेबाबत तसेच या इमारतीमधील िनवासी वािण य वापराक रता धोकादायक असलेबाबत तसेच या इमारतीमधील िनवासी वािण य वापराक रता धोकादायक असलेबाबत तसेच या इमारतीमधील िनवासी / / / / वािण य वापर ता काळ थांबवावा व धोकादायक इमारत चे बांधकाम िवनािवलंब तोडून टाकणेबाबत आपणांस लेखी सूचना वािण य वापर ता काळ थांबवावा व धोकादायक इमारत चे बांधकाम िवनािवलंब तोडून टाकणेबाबत आपणांस लेखी सूचना वािण य वापर ता काळ थांबवावा व धोकादायक इमारत चे बांधकाम िवनािवलंब तोडून टाकणेबाबत आपणांस लेखी सूचना वािण य वापर ता काळ थांबवावा व धोकादायक इमारत चे बांधकाम िवनािवलंब तोडून टाकणेबाबत आपणांस लेखी सूचना / / / / नोटीस दे यात आले या आहेतनोटीस दे यात आले या आहेतनोटीस दे यात आले या आहेतनोटीस दे यात आले या आहेत. . . . सीसीसीसी----1 1 1 1 वगातील इमारतीची िवदयुत व जल जोडणी खंडीत कर यात येईलवगातील इमारतीची िवदयुत व जल जोडणी खंडीत कर यात येईलवगातील इमारतीची िवदयुत व जल जोडणी खंडीत कर यात येईलवगातील इमारतीची िवदयुत व जल जोडणी खंडीत कर यात येईल. . . . तसेच वेळोवेळीतसेच वेळोवेळीतसेच वेळोवेळीतसेच वेळोवेळी
वतमानप ा दारे जािहर आवाहन कर यात आलेले आहेवतमानप ा दारे जािहर आवाहन कर यात आलेले आहेवतमानप ा दारे जािहर आवाहन कर यात आलेले आहेवतमानप ा दारे जािहर आवाहन कर यात आलेले आहे.  .  .  .  आपण रहात असले या इमारतीचा वापर करणे धोकादायक अस याने इमारत कोसळून िजवीत व िव हानी हो याचा संभव आहेआपण रहात असले या इमारतीचा वापर करणे धोकादायक अस याने इमारत कोसळून िजवीत व िव हानी हो याचा संभव आहेआपण रहात असले या इमारतीचा वापर करणे धोकादायक अस याने इमारत कोसळून िजवीत व िव हानी हो याचा संभव आहेआपण रहात असले या इमारतीचा वापर करणे धोकादायक अस याने इमारत कोसळून िजवीत व िव हानी हो याचा संभव आहे. . . . सदर इमारतीचा सदर इमारतीचा सदर इमारतीचा सदर इमारतीचा / / / / बांधकामाचा िनवासी बांधकामाचा िनवासी बांधकामाचा िनवासी बांधकामाचा िनवासी / / / / वािण य वापर वरीत बंद क न सदरची इमारत वािण य वापर वरीत बंद क न सदरची इमारत वािण य वापर वरीत बंद क न सदरची इमारत वािण य वापर वरीत बंद क न सदरची इमारत / / / / बांधकाम वरीत िवनािवलंब तोडून टाकावेबांधकाम वरीत िवनािवलंब तोडून टाकावेबांधकाम वरीत िवनािवलंब तोडून टाकावेबांधकाम वरीत िवनािवलंब तोडून टाकावे....अशी कायवाही नअशी कायवाही नअशी कायवाही नअशी कायवाही न
के यास इमारत के यास इमारत के यास इमारत के यास इमारत / / / / बांधकाम कोसळ यास होणाबांधकाम कोसळ यास होणाबांधकाम कोसळ यास होणाबांधकाम कोसळ यास होणा----या नुकसानीस फ  आपणच जबाबदार राहालया नुकसानीस फ  आपणच जबाबदार राहालया नुकसानीस फ  आपणच जबाबदार राहालया नुकसानीस फ  आपणच जबाबदार राहाल. . . . महानगरपािलका यास जबाबदार राहणार नाही याची कृपया न द यावीमहानगरपािलका यास जबाबदार राहणार नाही याची कृपया न द यावीमहानगरपािलका यास जबाबदार राहणार नाही याची कृपया न द यावीमहानगरपािलका यास जबाबदार राहणार नाही याची कृपया न द यावी....

धोकादायक इमारती सनधोकादायक इमारती सनधोकादायक इमारती सनधोकादायक इमारती सन- - - - 2019201920192019----20202020

अ.�. ा  अहवाला  अहवाला  अहवाला  अहवाल वष� अअअअ.... .... धोकादायक इमारतीचे नांवधोकादायक इमारतीचे नांवधोकादायक इमारतीचे नांवधोकादायक इमारतीचे नांव
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ता काळ िन कािसत
करणे वगाम ये
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इमारत रकामी
क न संरचना मक
दु ती करणे
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रिहवास वापर
सु  आहे
काय?
होय/नाही

अ.�. ा  अहवाला  अहवाला  अहवाला  अहवाल वष� अअअअ.... .... धोकादायक इमारतीचे नांवधोकादायक इमारतीचे नांवधोकादायक इमारतीचे नांवधोकादायक इमारतीचे नांव

1 ी.नाना तुकाराम पाटील, मु.गोठवली, पो.घणसोली, नवी मुंबई सी-1 - - - नाही

2 ी.जयेश नाना पाटील, मु.गोठवली, पो.घणसोली, नवी मुंबई सी-1 - - - नाही

3
ीम.मंदाबाई पंढरीनाथ हा े तफ ी.सुभाष पंढरीनाथ हा े, मु.गोठवली, पो.घणसोली,

नवी मुंबई सी-1 - - - नाही

4
ी.िशवाजी नारायण पाटील, घर .249, (जुने घर ं .356), तळवली गांव, गावदवेी

मंदीर रोड, घणसोली, नवी मुंबई सी-1 - - - नाही

5
ीमती. सुमन भा कर पाटील तफ ी.संदीप भा कर पाटील, घर नं.502, मु.पो.गोठवली,

पो.घणसोली, नवी मुंबई सी-1 - - - नाही

2019-20घणसोली िवभागघणसोली िवभागघणसोली िवभागघणसोली िवभाग5

उपरोत धोकादायक इमारतीं�या वग�करणानुसार इमारती भोगवटा वापर/र$हवास करणा-यांनी इमारती ता&काळ (न)का*सत करावया�या आहेत. .कंवा वग�करणानुसार इमारत /रकामी क0न संरचना&मक द0ु2ती करणे 3वगा4म5ये मोडणा-या भोगवटा धारकांनी इमारती द0ु2ती क0न

आव7यक उपाय योजना करणे अग&याचे आहे. अ:यथा धोकादायक प/रि2थती उदभव=यास महानगरपा*लका जबाबदार राहणार नाह@ याची नAद घेCयात यावी.

5

मा. आयु  सो यां या मा यतेने


