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1 1 ी.शंकर मंग या तांडले, घर .800 या बाजुला करावे गाव, बेलापरु सी-1 नाह

2 2 से टर–01,शॉप ओनस असो सएशन,, सी.बी.डी. बेलापरु सी-2 बी होय

3 3 ी. हनमंुत ठाकुर, घर . दारावे गाव, से टर-23, बेलापरु सी-2 बी होय

4 4 ी. भालचं  राघो तांडले,  .608, करावे गाव, बेलापरु सी-2 बी होय

5 5 वंदना को.ऑप. हौ.सो., से-20, लॉट नं.जी10/11, बेलापरु नवी मुंबई सी-2 बी होय

6 6 ी. लहु  कामोटकर, आ ोल  गाव, से टर-29, सी.बी.डी., बेलापरू सी-2 बी होय
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7 7
ी. गोपाळ ग.पाट ल, लॉट नं.डी10 अे, से-29, आ ोल  गाव, बेलापरु

सी-2 बी होय

8 8
ी. चं कांत शम या कोळी, घर नं.1207, दवाळे गाव, नवी मुंबई

सी-2 बी होय

9 9
ीमती चं ाबाई नामदेव हा  ेघर नं.26, रौनक टॉवर या बाजुला, से-

20, बेलापरु गाव
सी-2 बी होय

10 10
ी. सागरनाथ बाब ुभंडार  घर नं.643, शहाबाज गाव, देवी मं दर, से-

19, बेलापरु
सी-2 बी होय

11 11 ीमती वठाबाई तुळशीराम कोळी, दवाळे गाव, बेलापरु सी-2 बी होय

12 12
शवदशन सह.गहृ . नमाण सं था मया.इमारत .सी-27 ते सी-34, से-

48, ने ळ
सी-2 बी होय

13 13
य ुओमकार सह.गहृ . नमाण सं था मया, इमारत क्..डी-17 ते डी-24, 

से टर-48, ने ळ
सी-2 बी होय

14 14
नवघरकुल, सह.गहृ . नमा   सं था मया, इमारत क्.सी-07 त सी-12, से-

48अे, ने ळ, नवी मुंबई
सी-2 बी होय
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15 15 ी. तुकाराम मंग या कोळी, घर .522, दवाळे गाव, बेलापरु सी-2 बी होय

16 16 ी. काशीनाथ मंग या कोळी, घर .1206, दवाळे गाव, बेलापरु सी-1 होय

17 1 ी. नलेश तांडले यांच ेजुने घर (तांडले वाडा), करावे गांव सी-1 नाह

18 2 ी. गज  तांडले यांच ेजुने घर (तांडले वाडा), करावे गांव सी-1 नाह

19 3 ी. देवीदास तांडले यांच ेजुने घर, करावे गांव सी-1 नाह

20 4 ी. लालचं  तांडले यांच े ं .649, करावे गांव सी-1 नाह

21 5 ीम.अनसुया पा.तांडले, घर .206, करावे गांव सी-1 नाह

22 6
नल गर  को.ऑप, इमारत .03, आ  माग, उरण रोड, से.24, बेलापरू

सी-1 होय 

23 1 द कृपा सोसायट , सेकटर-6, अे-01 व अे-02 ब डींग ने ळ सी-2 ए होय

24 2 एन एल 4/4  ब डींग से टर- 1 ए कलाक ा या मागे, ने ळ सी-2 ए होय
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25 3
से-3, एन एल/5, गुंगो ी अपाटमट ( ब डींग

एन.एल./5/7,8,9,10,11,12) ने ळ
सी-2 ए होय

26 4  से-6, भखंुड .47, बालाजीसदन इमारत, ने ळ सी-2 ए होय

27 5  से-15,एफ टाईप ीन हय ुसोसायट  , ने ळ सी-2 ए होय

28 6 से टर-18, बालाजी सोसायट  अे-9, ने ळ सी-2 ए होय

29 7 शरवणे येथील ल मी नवास, ने ळ सी-2 ए होय

30 8  से-6, अ रहंत नवास भ ु .27, ने ळ सी-2 ए होय

31 9 से-24 येथील कामधेन ुको.ऑप.सो.,बी. . अे-2 व अे-5, ने ळ सी-2 ए होय

32 10  से-24, शरवणे तलाव पजुाशडे .01, ने ळ सी-3 नाह

33 11  शवनेर  सोसायट , सद नका  .अे-1/3/11, से.18, ने ळ सी-2 ए

34 12 शवश ती (माकटजवळ)सद नका अे-50/1/8 से.18, ने ळ सी-2 ए होय

35 13  एनएल 2/14, से-15, लॅट नुं. सी 3, सी 7, ने ळ सी-2 ए होय
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36 14 से-10,सहयोग अपाटमट इमारत  ई -1/30, ने ळ सी-2 ए होय

37 15 वभैव वसुंत भोईर घर .376, नमदा काश भोईर घर .377 सी-2 ए होय

38 16 से-18, शवश ती सोसा.इमारत . ऐ-10 सदननका .1/8, ने ळ सी-2 ए होय

39 17  से-10, भखंुड .218 म नुं.03, ने ळ सी-2 ए होय

40 18  से-1, एन एल-2, ब डींग नुं.15, ने ळ सी-2 ए होय

41 19 से-6, भ. .211 गर जा अपाटमट, ने ळ सी-2 ए होय

42 20 से-24, वागत सोसा., सद नका . अे.6/3/10, ने ळ सी-2 ए होय

43 21 से-10, एकता ओनस असो.सद नका  इ -1/39/बी-1, ने ळ सी-2 ए होय

44 22
से.10, एकता ओनस असो.सद नका . इ -1/38/बी-9 व बी-10, ने ळ

सी-2 ए होय

45 23  से.10 एकता अपाटमट सद नका .इ-1/37/सी-10, ने ळ सी-2 ए होय

46 24 से-10,सयुोग सोसायट  , इ -1/31/ए-1, ने ळ सी-2 ए होय
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47 25
हराई को.ऑप.हौ.सो., से टर-1, भखंुड ं .640/641, ने ळ, नवी मुंबई.

सी-2 ए

48 सोसायट 1 पंचर न को.ऑप.हौ.सो. ल. ब डींग नं.A5, कंडो म नयम नं.7, से.16,

ने ळ

1 सी-1 होय

49 1 ी. नागपाल, द कृपावाडी, शरवणे सी-2 ए होय

50 2 ी. अर वदं पाट ल यांची चाळ (स द छा सकल पर सर) सी-2 ए होय

51 3
ीमती. महाद बाई डी. घरत, भखंुड .194, गा वयो, से.1अे, शरवणे,

ने ळ
सी-2 ए होय

52 नगर रचना 1
एन एल-5, टाईप अपाटमट ओनस असो सएशन, से.3, ने ळ.

( ब डींग नं. NL5 नं. 1 ते 3)
1 सी-1 होय

53 1 बी टाईप अपाट. ओनस असो., बी-16, से टर1, वाशी सी-2 ए होय

54 2 बी टाईप अपाट. ओनस असो., बी-B-3, से टर1, वाशी सी-2 ए होय

55 3 बी टाईप अपाट. ओनस असो., बी-B-6, से टर1, वाशी सी-2 ए होय

56 4 बी टाईप अपाट. ओनस असो., बी-B-2, से टर1, वाशी सी-2 ए होय

3
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57 5 बी टाईप अपाट. ओनस असो., बी-B-5, से टर1, वाशी सी-2 ए होय

58 6 बी टाईप अपाट. ओनस असो., बी-B-12, से टर1, वाशी सी-2 ए होय

59 7 बी टाईप अपाट. ओनस असो., बी-B-1, से टर1, वाशी सी-2 ए होय

60 8 बी टाईप अपाट. ओनस असो., बी-B-27, से टर1, वाशी सी-2 ए होय

61 9 जे.एन 3/36, से टर-9, वाशी सी-2 ए होय

62 10 जे.एन 3/37, से टर-9, वाशी सी-2 ए होय

63 11 जे.एन 3/38, से टर-9, वाशी सी-2 ए होय

64 1 रा.का. व.योजना णालय इमारत .01, से टर-05 सी-1 होय

65 2 रा.का. व.योजना णालय इमारत .02, से टर-05 सी-1 होय

66 3 रा.का. व.योजना णालय इमारत .03, से टर-05 सी-1 होय

67 4 रा.का. व.योजना णालय इमारत .04, से टर-05 सी-1 होय
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68 5 D टाईप अपाटमट ओनस असो. इमारत . डी-1, से.1, वाशी सी-2 बी होय

69 6 D टाईप अपाटमट ओनस असो. इमारत . डी-2, से.1, वाशी सी-2 ए होय

70 7 D टाईप अपाटमट ओनस असो. इमारत . डी-3, से.1, वाशी सी-2 बी होय

71 8 D टाईप अपाटमट ओनस असो. इमारत . डी-4, से.1, वाशी सी-2 ए होय

72 9 बी टाईप अपाटमट, इमारत . बी-13, से.6 सी-2 बी होय

73 10 बी टाईप अपाटमट, इमारत . बी-8, से.6 सी-2 बी होय

74 11 बी टाईप अपाटमट, इमारत . बी-10, से.6 सी-2 बी होय

75 12 बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत .बी-17, से टर-1 सी-2 बी होय

76 13 बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत .बी-18, से टर-1 सी-2 बी होय

77 14 बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत .बी-11, से टर-1 सी-2 बी होय

78 15 बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत .बी-08, से टर-1 सी-2 बी होय



सी-1 सी-2 ए सी-2 बी सी-3
धोकादायक

इमारती

सं या

अ तधोकादायक,

राह या अयो य

ता काळ न का सत

करणे वगाम ये

मोडणा-या

इमारत रकामी

क न

सरंचना 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

र हवास

वापर सु

आहे काय?

होय/नाह

ा त अहवाल अ. .वष

162015-16बेलापरु वभाग

धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

79 16 बी टाईप घर मालक संघटना, इमारत .बी-04, से टर-1 सी-2 बी होय

80 17 लोकमा य  टळक माकट यापार  संघ, से.1 सी-2 बी होय

81 18 मेघराज मेघदतु टॉक  से.2 सी-2 ए होय

82 19 सी-2/1, से.2, सी.1 व सी.2 टाईप अपा. ओनस असो. सी-3 होय

83 20 सी-2/4, से टर-2, जी+3 सी-3 होय

84 21 सी-2/5, से टर-2 सी-3 होय

85 22 बी-3/3, से टर-2 सी-3 होय

86 23 जेएन-2/6, से टर-9 सी-3 होय

87 24 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/1 सी-2 बी होय

88 25 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/2 सी-2 बी होय

89 26 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/3 सी-2 बी होय



सी-1 सी-2 ए सी-2 बी सी-3
धोकादायक

इमारती

सं या

अ तधोकादायक,

राह या अयो य

ता काळ न का सत

करणे वगाम ये

मोडणा-या

इमारत रकामी

क न

सरंचना 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

र हवास

वापर सु

आहे काय?

होय/नाह

ा त अहवाल अ. .वष

162015-16बेलापरु वभाग

धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

90 27 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/4 सी-2 बी होय

91 28 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/5 सी-2 बी होय

92 29 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/6 सी-2 बी होय

93 30 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/7 सी-2 बी होय

94 31 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/8 सी-2 बी होय

95 32 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/9 सी-2 बी होय

96 33 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/10 सी-2 बी होय

97 34 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/11 सी-2 बी होय

98 35 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/12 सी-2 बी होय

99 36 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/13 सी-2 बी होय

100 37 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/14 सी-2 बी होय



सी-1 सी-2 ए सी-2 बी सी-3
धोकादायक

इमारती

सं या

अ तधोकादायक,

राह या अयो य

ता काळ न का सत

करणे वगाम ये

मोडणा-या

इमारत रकामी

क न

सरंचना 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

र हवास

वापर सु

आहे काय?

होय/नाह

ा त अहवाल अ. .वष

162015-16बेलापरु वभाग

धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

101 38 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/15 सी-2 बी होय

102 39 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/16 सी-2 बी होय

103 40 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/17 सी-2 बी होय

104 41 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/18 सी-2 बी होय

105 42 सी 2 टाईप से टर-16, सी-2/19 सी-2 बी होय

106 43 से.14 डॅफोडाईल सोसायट सी-2 बी होय

107 44 से.14 सोमे वर सोसायट  ब.नं.31 सी-2 बी होय

108 45 से.14 सोमे वर सोसायट  ब.नं.32 सी-2 बी होय

109 46 से.14 सोमे वर सोसायट  ब.नं.35 सी-2 बी होय

110 47 से.14 सोमे वर सोसायट  ब.नं.37 सी-2 बी होय

111 48 से.14 सोमे वर सोसायट  ब.नं.30 सी-2 बी होय



सी-1 सी-2 ए सी-2 बी सी-3
धोकादायक

इमारती

सं या

अ तधोकादायक,

राह या अयो य

ता काळ न का सत

करणे वगाम ये

मोडणा-या

इमारत रकामी

क न

सरंचना 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

र हवास

वापर सु

आहे काय?

होय/नाह

ा त अहवाल अ. .वष

162015-16बेलापरु वभाग

धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

112 49 से.14 सोमे वर सोसायट  ब.नं.25 सी-2 बी होय

113 50 से.14 सोमे वर सोसायट  ब.नं.29 सी-2 बी होय

114 51 से.14 स द वनायक सोसायट  ब.नं.17 सी-2 बी होय

115 52 से.14 स द वनायक सोसायट  ब.नं.18 सी-2 बी होय

116 53 से.14 स द वनायक सोसायट  ब.नं.21 सी-2 बी होय

117 54 से.14 स द वनायक सोसायट  ब.नं.22 सी-2 बी होय

118 55 से.14 स द वनायक सोसायट  ब.नं.10 सी-2 बी होय

119 56 से.14 कुमकुम सोसायट सी-2 बी होय

120 57 से.15, द गु  नगर सोसायट  बी-10/32 सी-2 बी होय

121 58 से.15, द गु  नगर सोसायट  बी-10/36 सी-2 बी होय

122 59 से.15, द गु  नगर सोसायट  बी-10/50 सी-2 बी होय



सी-1 सी-2 ए सी-2 बी सी-3
धोकादायक

इमारती

सं या

अ तधोकादायक,

राह या अयो य

ता काळ न का सत

करणे वगाम ये

मोडणा-या

इमारत रकामी

क न

सरंचना 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

र हवास

वापर सु

आहे काय?

होय/नाह

ा त अहवाल अ. .वष

162015-16बेलापरु वभाग

धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

123 60 से.15, द गु  नगर सोसायट  बी-10/56 सी-2 बी होय

124 61 से.15, द गु  नगर सोसायट  बी-10/45 सी-2 बी होय

125 1
अवनी, जे एन-2 टाईप अपाटमट ओनस असो सएशन, से टर-9, वाशी

( ब डींग नं. 47 ते 58)
सी-1 होय

126 2
दा, जे एन-2 टाईप अपाटमट ओनस असो सएशन, भ.ु .10, से टर-

10, वाशी ( ब डींग नं. 22 ते 44)
सी-1 होय

127 3
एकता, जे एन-1/1-18, टाईप अपाटमट ओनस असो सएशन, भ.ु .5,

से टर-9, वाशी ( ब डींग नं. 1 ते 18)
सी-1 होय

128 4
कैलास (जे एन-1 टाईप), अपाटमट ओनस असो सएशन, भ.ु .5, से टर-

9, वाशी ( ब डींग नं. 19 ते 45)
सी-1 होय

129 5
जय महारा , जे एन-2 टाईप अपाटमट ओनस असो सएशन, भ.ु .4,

से टर-9, वाशी ( ब डींग नं. 31 ते 46)
सी-1 होय

130 6
आ शवाद, जे एन-2 टाईप अपाटमट ओनस असो सएशन, भ.ु .3,

से टर-9, वाशी ( ब डींग नं. 2, 4 ते 18)
सी-1 होय

82016-17नगर रचना



सी-1 सी-2 ए सी-2 बी सी-3
धोकादायक

इमारती

सं या

अ तधोकादायक,

राह या अयो य

ता काळ न का सत

करणे वगाम ये

मोडणा-या

इमारत रकामी

क न

सरंचना 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

र हवास

वापर सु

आहे काय?

होय/नाह

ा त अहवाल अ. .वष

162015-16बेलापरु वभाग

धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

131 7
गुलमोहर जे एन-2 (VS-II) अपाटमट ओनस, असो सएशन, भ.ु .18,

से टर-9, वाशी ( ब डींग नं. 64 ते 81)
सी-1 होय

132 8
एफ टाईप अपाटमट ओनस असो सएशन कंडो मनीयम नं.14, से टर-9,

वाशी (F-5, SSU)
सी-1 होय

133 1
ओमकार को-ऑप.हाऊ सगं सोसायट  ल., से.26,            (ए-1 ते

ए-20), वाशी
सी-3 होय

134 2

महारा  को-ऑप. हौ सगं  सोसायट  ल., सी-88 ते सी-105,

इमातर या वर, शवनेर  नगर, से टर-26, वाशी - ( ब डींग नं. 65 ते

115 )

सी-3 होय

135 3
हॅपी होम को.ऑप. हौ सगं सोसायट  ल., से टर-26, वाशी,

( ब डींग नं.D/116 ते D/139)
सी-3 होय

136 4
गती को. ऑप. हौ सगं सोसायट  ल., ई- लॉक, से.26, वाशी,

( ब डींग नं. E-140 ते E-161)
सी-3 होय

137 5
वसंत वहार सहकार  गहृ नमाण सं था (मयाद त), कंडो नयम एफ,

से.26, वाशी ( ब डींग नं. F-162 ते F-183)
सी-3 होय

72016-17सोसायट



सी-1 सी-2 ए सी-2 बी सी-3
धोकादायक

इमारती

सं या

अ तधोकादायक,

राह या अयो य

ता काळ न का सत

करणे वगाम ये

मोडणा-या

इमारत रकामी

क न

सरंचना 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

र हवास

वापर सु

आहे काय?

होय/नाह

ा त अहवाल अ. .वष

162015-16बेलापरु वभाग

धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

138 6
तीसंगम को.ऑप. हौ सगं सोसायट  ल., शवनेर  नगर, से.26, वाशी

( ब डींग नं. G-184 ते G-205)
सी-3 होय

139 7
वभैव को.ऑप. हौ सगं सोसायट  ल., शवनेर  नगर, से.26, वाशी

( ब डींग नं. H-206 ते H-225)
सी-3 होय

140 1 मॅफको माकट, भ.ु ं .796, से.18, तुभ, नवी मुंबई सी-1 - होय

141 2 कांदा बटाटा माकट, से-18, तुभ, नवी मुंबई सी-1 - होय

142 3 राम तन ुमाता बाल णालय, तुभ, नवी मुंबई सी-1 नाह

143 1 मे. झमझम एंटर ायजेस, भ.ू .28, से.18, तुभ सी-2 बी होय

144 2 मे. चराग को ड टोरेज, भ.ू .26,27,29 व 30, से.18, तुभ सी-2 बी होय

145 3 मे. इ ल ूडअेर  सि हसेस ा. ल. भ.ू .46/5,6, से.18, तुभ सी-2 बी होय

146 4 आय. अहमद को ड टोरेज, भ.ू .34,35 व 36, से.18, तुभ सी-2 बी होय

147 5
अ य  / से े टर / खिजनदार, अे.वन टाईप ओनस असो. से.21, तुभ

सी-2 बी होय

तुभ वभाग

तुभ वभाग

2015-16

62016-17
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सी-1 सी-2 ए सी-2 बी सी-3
धोकादायक

इमारती

सं या

अ तधोकादायक,

राह या अयो य

ता काळ न का सत

करणे वगाम ये

मोडणा-या

इमारत रकामी

क न

सरंचना 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

र हवास

वापर सु

आहे काय?

होय/नाह

ा त अहवाल अ. .वष

162015-16बेलापरु वभाग

धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

148 6 मे. टल को ड टोरेज, भ.ू .26, से.18, तुभ सी-2 बी होय

149 1
ओम स द वनायक सह गहृ नमाण सं था , लॉट नं. बी सी./11/90,

से.23,कोपरखैरणे, नवी मुंबईै
सी-1 होय

150 2
संगम सहकार  गहृ नमाण सं था , भखंुड .359 व 360, से.19,

कोपरखैरणे, नवी मुंबई.
सी-1 होय

151 3 ी. व नहता ओनस  असो. म नं.81, कोपरखैरणे, नवी मुंबई सी-2 ए होय

152 4
ी. दल प गजानन वाघमारे, म नं.578, से.04, कोपरखैरणे, नवी

मुंबई.
सी-2 ए होय

153 5
ी.शक ल दगडू मलुाणी, म नं.91, से.03, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सी-2 ए होय

154 6
ी.गणेश हदंरुाव पवार, म नं.565, से-03, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सी-2 ए होय

155 7
अ ट वनायक ओनस असो, म नं.737, से-17, कोपरखैरणे, नवी मुंबई.

सी-2 ए होय

कोपरखैरणे वभाग 82015-16



सी-1 सी-2 ए सी-2 बी सी-3
धोकादायक

इमारती

सं या

अ तधोकादायक,

राह या अयो य

ता काळ न का सत

करणे वगाम ये

मोडणा-या

इमारत रकामी

क न

सरंचना 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

र हवास

वापर सु

आहे काय?

होय/नाह

ा त अहवाल अ. .वष

162015-16बेलापरु वभाग

धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

156 8
साई योत सह.गहृ . नमाण सं था, लॉट नं.177,178,185,186,

से.19ए, कोपरखैरणे
सी-1 होय

157 1 चं लोक को.ऑप.हो.सोसा. से.10, कोपरखैरणे सी-2 बी होय

158 2 गती को.ऑप.हो.सोसा. से.09, कोपरखैरणे सी-2 बी होय

159 3 सागर को.ऑप.हो.सोसा.से.10, कोपरखैरणे सी-2 बी - होय

160 4 करण पॅलेस को.ऑप.हो.सोसा. लॉट नं.38,से.18, कोपरखैरणे सी-2 बी होय

161 5 क पलता अपाटमट, लॉट नं.34, से.4 ए, कोपरखैरणे सी-2 बी होय

162 1
घणसोल  गावातील गाम थ, महादेववाडी, बाळारामवाडी, तीनबावडी,

प रसरातील चाळ, घणसोल , नवी मुंबई.
सी-2 ए होय

163 2
मे.सदगु  सेवा मंडळ, (सदरगु  हॉि पटल), गट ं .358, घणसोल ,

नवी मुंबई
सी-2 ए होय

164 3
तलावपाळी तलाव प रसरातील शंकरबवुावाडीतील चाळ, घणसोल , नवी

मुंबई
सी-2 ए होय

165 4
ी.पुंडल क क डया पाट ल/ ी.ह र चं  क डया पाट ल घणसोल ,

गणपती मं दराजवळ, पाट ल आळी, घणसोल  नवी मुंबई.
सी-2 ए होय

घणसोल  वभाग

कोपरखैरणे वभाग

2015-16 8

2016-17 5



सी-1 सी-2 ए सी-2 बी सी-3
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इमारती

सं या
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सरंचना 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
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ा त अहवाल अ. .वष

162015-16बेलापरु वभाग

धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

166 5
ी.नथरुाम नामदेव पाट ल गो ठवल  समाज मं दराजवळ गो ठवल  गाव,

घणसोल
सी-2 ए होय

167 6
ी.अजय देवजी साळकर, गवळी हॉि पटल समोर, राबाडा गांव,

घणसोल , नवी मुंबई
सी-2 बी होय

168 7
ीमती. स यभामा अमर सगं पवार, म छ माकट समोर, राबाडा गाव

घणसोल
सी-2 ए होय

169 8

ी.वसंत गोपीचंद पाट ल/ ी.ह र चं  गो वदं पाट ल/ ी.रामकृ ण बंक

पाट ल, घणसोल  नवघर आळी, कुलदैवत मं दराजवळ, घणसोल  नवी

मुंबई

सी-2 ए होय

170 1 भवानी मंद राशजेार  कौल आळी, घणसोल सी-1 नाह  

171 2 कोळीवाडा, मर  आई मं दराजवळ, घणसोल सी-2 ए होय

172 1 ी.बळीराम ल मण मढवी व इतर, घर ं .113, दवागांव सी-1 होय

173 2 ी. काश नाईक व इतर, घर ं .52, दवागांव, ऐरोल सी-2 ए होय

174 3 ी.सोनार आर.एन, घर ं .ई/175, से.03, ऐरोल सी-2 ए होय

घणसोल  वभाग

ऐरोल  वभाग 62015-16

2016-17 2
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धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

175 4 ी.बळीराम दाजी मढवी, घर ं .411, दवागांव, ऐरोल सी-1 होय

176 5 ी.खंडू माया मढवी, घर ं .393, दवागांव, ऐरोल सी-2 ए होय

177 6
रो हा ं .बी-01 व बी-02, गणेशबाग सोसायट , भुं. ं .01 सी,    से-01,

ऐरोल
सी-1 होय

ऐरोल  वभाग 2016-17 0

178 1
ीम.भावना गुलाब म णक, पे म इंिज.ऍ ड क स. या समोर, जुना

ठाणे बेलापरु रोड, गणपतीपाडा दघा
सी-3 नाह

179 2
रमाबाई बंक भोईर, डीआयजी-299, द  मं दरासमोर,       दघा

(प), नवी मुंबई
सी-1 नाह

180 3 खंडू कमलाकर कोळी यांची चाळ डीआयजी 314 दघा नवी मुंबई सी-1 होय

181 4
सदानंद रामा कोळी यांची चाळ डीआयजी-284, दघा (प),     नवी

मुंबई
सी-1 नाह

182 5 ीम.जनाबाई नाना गवते चाळ, डीआयजी-283 दघा नवी मुंबई सी-1 होय

183 6
ीम.गुलाबबाई गजानन भोईर, गुलाब नवास डीआयजी-119, दघा नवी

मुंबई
सी-2 बी होय

ऐरोल  वभाग

दघा वभाग

6
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नरंक

2015-16
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162015-16बेलापरु वभाग

धोकादायक इमारतीचे नांवअ. .

184 7
ी.वसंत भोईर व इतर, डीआयजी-0100-001, मु ताबाई धाम, ठाणे-

बेलापरु रोडलगत दघा नवी मुंबई
सी-2 ए होय

185 8
ीमती ल मीबाई द ाराम पाट ल, डीआयजी-3327, बॉबी अपाटमट,

बाल नगर ई वरनगर दघा, नवी मुंबई
सी-3 होय

186 9
ीमती सरेुखा पाट ल व इतर, डीआयजी-0112, गोदावर

नवास/एक वरा अपाट. हनमुान मंद र र ता दघंा नवी मुंबई .
सी-2 ए होय

187 दघा वभाग 2016-17 1 खंडू कोळी चाळ, दघा पवु, (DIG-DIG-0022), दघा, नवी मुंबई 1 सी-1 होय

उपरो त धोकादायक इमारतीं या वग करणानसुार इमारती भोगवटा वापर/र हवास करणा-यांनी इमारती ता काळ न का सत करावया या आहेत. कंवा वग करणानसुार इमारत रकामी क न सरंचना मक दु ती करणे वगाम ये मोडणा -या भोगवटा धारकांनी

इमारती दु ती क न आव यक उपाय योजना करणे अग याचे आहे. अ यथा धोकादायक प रि थती उदभव यास महानगरपा लका जबाबदार राहणार नाह  याची न द घे यात यावी.

आयु त 

  नवी मुबंई महानगरपा लका


