जाह र सूचना

(जु या/मोडकळीस आले या इमारतींबाबत )
उथळसर

भाग स मती

धोकादायक इमारती (सी-१, सी-२-ए, सी-२-बी, सी-३ ) वग करण

ठाणे महानगरपा लका ह ीतील जु या/मोडकळीस आले या (धोकादायक) इमारतींना महारा

महानगरपा लका अ ध नयमाचे

कलम २६४ (१) (२) (३) (४) अ वये नोट सा बजावून संबं धत इमारतीमधील वा त य करणारे मालक/भोगवटादार कं वा इतर यांना
अ ध नयमातील तरतुद अ वये कायवाह कर याबाबत कळ व यात आलेले आहे . नगर वकास वभाग, महारा
प रप क

. वसआ-२०१५/ . .३४९/न व-२०

इमारतींची खाल ल

द.५-११-२०१५

माणे वगवार कर यात आलेल

अयो य व त काळ न का सत करणे

अ वये

दले या

मागदशक सूचनांनस
ु ार

शासन यांचे कडील

जु या/मोडकळीस

आले या

वगातील ब) सी-२-ए (इमारत रकामी क न संरचना मक द ु

ती करणे

आहे . शासना या उपरो त प रप कानस
ु ार अ) सी-१(अ तधोकादायक, राह या

वगाम ये मोडणा या)

वगाम ये मोडणा या) क) सी-२-बी (इमारत रकामी न करता रचना मक द ु

ती करणे

वगाम ये मोडणा या) ड) सी-३ (इमारतीची

संबं धत मालक / भोगवटादार यांना या जाह र सच
ु ने वये सू चत कर यात येत आहे

क, शासना या पर प कानस
ु ार कायवाह

करकोळ द ु

ती

वगाम ये मोडणा या).उथळसर

भाग स मती

े ातील खाल ल इमारती धोकादायक जाह र कर यात येत असून

पावसा यापव
ू कर यात यावी. उ चत कायवाह न के यास जी वत व व त हानी झा यास यास महापा लका जबाबदार राहणार नाह .
अ.

धोकादायक इमारत

१
१
२
३

४

५

६

७

८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८

१९

२०
२१

प ता

मालकाचे नाव
२

३
धोबी आळी मावळी मंडळ

रे बो इमारत

जवळ ठाणे

राज ी रमेश पं डत,
पावती चाळ

छोटूराम गवळी,
गवळी हाउस

साळूबाई लुकडा
भोईर, साळूबाई
नवास

एल.सी.शेरमन जड
ु े
ि हला

एडवड मे. महावीर,
डेवलपस ए थोनी
हाउस

ह रदास मेघजी

ठ कर, न यानंद
भुवन

पज
ुं ांनी इंड
इ टे ट

बांधकामाचे

यल

बाबरु ाव खां मतकर

आंबेडकर रोड, ठाणे
मनोर पाडा नवेदन सो.
आंबेडकर रो. ठाणे

शमा डेर समोर उथळसर
रोड ठाणे

ताप टोक ज जवळ खोपट

ठाणे

ओम महादे व सो.

ठाणे

चेअरमन से े टर

गणेश वाडी पाचपाखाडी

म रयम बीबी चोरगे,

मनोरपाडा बाबरु ाव पे ोलपंप

म रयम बीबी चोरगे,

मनोरपाडा बाबरु ाव पे ोलपंप

म रयम बीबी चोरगे,

मनोरपाडा बाबरु ाव पे ोलपंप

म रयम बीबी चोरगे,

मनोरपाडा बाबरु ाव पे ोलपंप

म रयम बीबी चोरगे,

मनोरपाडा बाबरु ाव पे ोलपंप

म रयम बीबी चोरगे,

मनोरपाडा बाबरु ाव पे ोलपंप

म रयम बीबी चोरगे,

मनोरपाडा बाबरु ाव पे ोलपंप

गणेश कृपा इमारत

खान कंपाउं ड ब.नं.१
खान कंपाउं ड ब.नं.२
खान कंपाउं ड ब.नं.३
खान कंपाउं ड ब.नं.५
खान कंपाउं ड ब.नं.६
खान कंपाउं ड ब.नं.७
खान कंपाउं ड ब.नं.८
इरफान मो. यस
ु ुफ
घावटे , तंबाखूवाला
हाउस

ए.एम. दघडे
स जाद अ हर

स जाद अहमद चाळ

ताप टोक ज जवळ खोपट

ठाणे

समोर ठाणे
समोर ठाणे
समोर ठाणे
समोर ठाणे
समोर ठाणे
समोर ठाणे
समोर ठाणे

मीनाताई ठाकरे चौक,
उथळसर ठाणे

कमल सदन, शवाजी नगर
राबोडी २ ठाणे.

दस
ु र राबोडी ठाणे

सी-२ ए

सी-२ बी

सी-३

५

६

७

८

सी-२-बी

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-२-बी

आर.सी.सी.

सी-३

तळ मजला आर.सी.सी.

तळ+१ लोड बेअ रंग

खोपट ठाणे

सी-१

तळ+१ लोड बेअ रंग

उथळसर ठाणे

गु द त नवास

अ य / से े टर

४

तळ+१ आर.सी.सी.

न यानंद हौ.सो. समोर

वग करण

व प

उथळसर ठाणे

उथळसर ठाणे

जु या/मोडकळीस आले या इमारतींचे

सी-२-बी

सी-२ ए

सी-२-बी

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-३

तळ+१ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-३

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-३

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-३

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-२-बी

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-२-बी

तळ+२ लोड बेअ रंग

सी-२ ए

तळ+२ लोड बेअ रंग

तळ+२ लोड बेअ रंग

सी-२-बी

सी-२ ए

तळ लोड बेअ रंग

सी-२-बी

तळ+२ लोड बेअ रंग

सी-२-बी

२२
२३
२४

न फसा शेख न फसा

कामगार नगर प हल

इजाज शेख मुि कम

ख ी अपाटमट जवळ,

मंिजल
मंिजल

आशा मुरल धर

२५

भागोदय को.ऑ.हौ.सो

२६

उमर खान

२७

खु शद खान

२८

प हल राबोडी ठाणे

धवल गर राबोडी २ ठाणे

तोडकर

इमारत

राबोडी

आकाशगंगा सो. जवळ
राबोडी ठाणे

उमर मंिजल ख ी अपाटमट
मागे राबोडी-१ ठाणे

सल म खान चांद कुरे शी ,
खु शद हाउस राबोडी १
ठाणे

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-३

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-३

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-३

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-३

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

. सी १-

५६ यु नट ८

ीरं ग

कॉ पले स

ीरं ग सो. ठाणे

को.ऑ.हौ.सो.
२९

३०

३१

३२

ी वल होह मद

ठाणे

नागराज तोलाजी

मुभा (जैन) बहार

आंबेडकर रोड ठाणे

चबस ए

नागराज तोलाजी

मुभा (जैन) बहार

आंबेडकर रोड ठाणे

चबस सी

जहा गर बादशाह

ल मन पाट ल माग २ र

कासम, कासम

राबोडी

बि डंग

इमारत
३३

डॉ अ सार रोड राबोडी-१

कुरे शी

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-२-बी

इमारत ए तळ + २

इमारत सी तळ+३ लोड
बेअ रंग

तळ+२ लोड बेअ रंग

सी-३

सी-१

सी-२-बी

. सी. १-

११यु नट २

ीरं ग

कॉ पले स

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

को.ऑ.हौ.सो.
इमारत
३४

यु नट २२

. सी. १२१

कॉ पले स

ीरं ग

को.ऑ.हौ.सो.
इमारत
३५

यु नट २

. सी. १४

कॉ पले स

ीरं ग

सी-२-बी

को.ऑ.हौ.सो.
३६

इमारत

को.ऑ.हौ.सो.
इमारत

३७

. सी. १०७

ीरं ग कॉ पले स
. सी.

१२०,यु नट २२
कॉ पले स

ीरं ग

को.ऑ.हौ.सो.
इमारत
३८

. सी.

११८,यु नट २१
कॉ पले स

ीरं ग

को.ऑ.हौ.सो.
इमारत
३९

. सी.

११९,यु नट २१
कॉ पले स

ीरं ग

को.ऑ.हौ.सो.
इमारत
४०

. सी

१/६०,यु नट १०

ीरं ग

कॉ पले स

को.ऑ.हौ.सो.
इमारत
४१

. सी.

११७,यु नट २१
कॉ पले स

ीरं ग

को.ऑ.हौ.सो.
४२

इमारत

. सी. १०८,

ीरं ग कॉ पले स

को.ऑ.हौ.सो.

४३

जु मा मि जद
इमारत

४४

ट

१ ल राबोडी ठाणे

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-१

. ई-

८१,यु नट २- ीरं ग
कॉ पले स

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-३

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-३

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-३

को.ऑ.हौ.सो.
४५

इमारत

को.ऑ.हौ.सो.
इमारत

४६

. ई-८२-

ीरं ग कॉ पले स
. ई-

८०,यु नट २- ीरं ग
कॉ पले स

को.ऑ.हौ.सो.
४७

४८

सौ नलोफर खाल ल
शेक / आनंद भवन,
नद म मंिजल

ी सल म घावटे -

घावटे हाउस
इमारत

४९

रे हमा नया हॉटे ल जवळ १-

तळ+१ आर.सी.सी.

सी-२-बी

बैठे घर

सी-२-बी

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-२-बी

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+३ आर.सी.सी.

ीरं ग सोसायट , ठाणे

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-२-बी

राबोडी कोळीवाडा ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

राबोडी ठाणे

राबोडी कोळीवाडा ठाणे

. ई-१-

६१,यु नट १०- ीरं ग
कॉ पले स

को.ऑ.हौ.सो.
इमारत
५०

. सी-

८३,यु नट १८
कॉ पले स

ीरं ग

सी-३

को.ऑ.हौ.सो.
इमारत
५१

. ई-

१२२,यु नट २३- ीरं ग
कॉ पले स

को.ऑ.हौ.सो.
५२

धा बाई नवास

५३

स ाम अपाटमट

५४

काजार , काजार

५५

रशीद बेग अपाटमट

५६

महारकर इमारत

५७

बरे सी इमारत

५८

मोरे वर अपाटमट

५९

पाट ल भवन

६०

ओमसाई अपाटमट

ी. एकनाथ रा

चाळ

६१

अमर सदन

६२

ह मद हाउस

६३

असलम सुव, अ दल
ु
हमीद हाउस

६४

रोषण मंझील

६५

मदार इं डया इमारत

६६

अशार फया ब.

६७

६८

म रयम आजील
इमारत

तावडे चाळ राज
सदानंद पाट ल

६९

साई आनंद इमारत

७०

खा ी अपाटमट

रे हमा नया हॉटे ल जवळ १राबोडी ठाणे

काजार चाळ पोखरण रोड
नं. १ खोपट ठाणे

क तल खान रोड प हल
राबोडी

कोकणी क

थान रोड

कं जल सो. जवळ राबोडी

ल मण पाट ल रोड राबोडी
ठाणे

पंचगंगा रोड राबोडी था
ल मण पाट ल रोड राबोडी
ठाणे

राबोडी ठाणे
ल मण पाट ल रोड राबोडी
ठाणे

कोकणी क

थान रोड

कं जल सो. जवळ राबोडी

राबोडी
शमला बेकर जवळ राबोडी

ठाणे

शमला बेकर जवळ राबोडी

ठाणे

खु शद कंपाउं ड उमर मंिजल
जवळ प हल राबोडी

शमला बेकर जवळ राबोडी

ठाणे

भावेश लाझा मागे

गोकुळदास वाडी खोपट
ठाणे

गोकुळदास वाडी खोपट
ठाणे

रे हमा नया हॉटे ल जवळ १राबोडी ठाणे

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-३

बैठ चाळ

सी-२-बी

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+१ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+१ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+१ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+२ लोड बेअ रंग

सी-३

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+१ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-३

७१
७२
७३
७४

ए.के. खान मंझील

राबोडी ठाणे

कामगार सदन

स ह ल हॉि पटल समोर

इमारत

ठाणे

थेमी हाउस

डॉ आंबेडकर रोड ठाणे

तोडकर वाडा

शवाजी नगर राबोडी ठाणे

(मातछ
ृ ाया)

अ सार माग हॉल

७५

शे

७६

अपनाघर अपाटमट

७७

गणेश के मक स

७८

७९

८०

८१

नवास

ी मोह मद

मु तक न खान/के जी
े डस

वाजा मयां

अ दल
ु रे हमान शेख
गर ब नवाज

ी मजबरू र हमान

गुलमोहर अपाटमट
ीमती प ावती

बाबरु ाव तांदळे

८३

भत
ू बंगला इमारत

८४

करम अपाटमट

८५

कांती कोळी इमारत

८६

प लवी अपाटमट

८७

द ता अपाटमट

८८

मम
ु ताज अपाटमट

९०

९४

सल म मंिजल

९५

ठाकरे अपाटमट

९७

सावंत चाळ

९८
९९
१००

१०३
१०४
१०५

गाला
इंड

सग
ु रा बी चाळी या बाजल
ू ा
क तलखाना रोड

शवाजीनगर दस
ु र राबोडी

ठाणे

आझाद नगर मशीद लगत
गोकुळनगर ठाणे

तळ+१ आर.सी.सी.

सी-२ ए

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ + ३ आर.सी,सी

सी-२-बी

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-१

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२ ए

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-३

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-२-बी

तळ+५ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-१

सी-२ ए

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

हंस नगर खोपट ठाणे

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-२-बी

धोबीआळी ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

यावसा यक गाला

सी-२-बी

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

ठाणे

१०९ गणा ा

सी-३

हंस नगर खोपट ठाणे

गोकुळदास वाडी खोपट

यल इ टे ट

तळ+१ लोड बेअ रंग

बेठ कोला

कोलबाड ठाणे

ट

सी-२-बी

धोबी आळी ठाणे

चनवाडी कोलबाड ठाणे

पावती अपाटमेट सी
वंग

शेजार ठाणे

ठाणे

ी एज जी नरवेल

ठे भी मि जद

ओम साई धाम इमारती या

खानदे श हॉल जवळ राबोडी

अंथोनी बेकर

राजहं स इमारत

ीम लनेट नस
ु र जवळ

कोलबाड रोड ठाणे

ठाणे

नवारा अपाटमेट

१०२

इमारत जवळ राबोडी

नरू मि जद जवळ राबोडी

यू भा य ी

भेकरे नवास

राबोडी कोळीवाडा ह बाई

राबोडी नाका ठाणे

सोसायट बी वंग

१०१

लोवर मल समोर १

क तलखाना रोड राबोडी

नाखुदा अपाटमट

रयाज चाळ

प हल राबोडी ठाणे

रशीद बेग इमारती जवळ

९३

९६

गर ब नवाज इमारती जवळ

राबोडी ठाणे

अजगर इमारत

तळ+१ आर.सी.सी.

सी-३

प हल राबोडी ठाणे

संतोषी माता मं दर मागे

९२

सी-२-बी

तळ+३ आर.सी.सी.

ख ी अपाटमट जवळ,

राबोडी ठाणे

नजीर सौदागर चाळ

तळ+१ आर.सी.सी.

सी-३

रोड ठाणे

९१

सी-३

बेठ

२र राबोडी ल मण पाट ल

सोसा

तळ+१ आर.सी.सी.

गोकुळ नगर ठाणे

शाहू नगर ठाणे

एकता कॉ आप हौ

सी-२-बी

सी-३

आनंद कवच इमारती जवळ

स द टॉवर ए वंग

तळ+२ आर.सी.सी.

बेठ

राबोडी

परदे शी अपाटमट

सी-२-बी

गोकुळ नगर ठाणे

राज

८२

८९

राबोडी ठाणे

गोकुळदासवाडी ठाणे

नेशनल फे ीकेशन

ी

पगदाळू इमारती समोर
बाटा कॉ प ड

शेलेश टंबर /

एन

ॉस

शाळे लगत राबोडी ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

खोपट ठाणे
उथळसर ठाणे

१०६

हमजा अपाटमेट

तपासे नगर प हल राबोडी

तळ+४ आर.सी.सी.

सी-२-बी

१०७

सहकार गह
ृ नमाण

दस
ु र राबोडी ठाणे

तळ + ३ आर.सी,सी

सी-२-बी

१०८

रमेश नवास

राबोडी कोळीवाडा ठाणे

तळ + ३ आर.सी,सी

सी-२-बी

१०९

बंधू

राबोडी कोळीवाडा ठाणे

तळ + ३ आर.सी,सी

११०

अ मेडा हाउस

हल

तळ+१ लोड बेअ रंग

१११
११२
११३

यू शतल छाया

सं था

ेम इमारत

ी सामंत सर यांचे

पडीक घर

जु मा मि जद

ट

मोह मद या
अपाटमेट

ॉस शाळे जवळ ठाणे

जनादन वैती माग उथळसर
जु मा मि जद मागे प हल
राबोडी

तळ+१ लोड बेअ रंग

सी-१

तळ+१ आर.सी.सी.

सी-१

क तलखाना रोड राबोडी

तळ + २ आर.सी.सी.

११४

श ती अपाटमेट

चंदनवाडी ठाणे

तळ + ३ आर.सी,सी

११५

सोनल अपाटमेट

उथळसर ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

११६

गठ
ु ळकर नवास

११७

केरे ले स मे शन

११८

ी गंगाधर को ओप

हो सोसा

११९

ताप टो कज

१२०

कुरे शी अपाटमेट

१२१

मेहरबान मंिजल

१२२

साद मक बि डंग

१२३

ी ल मण पगडाळू

गणेश वाडी पाचपाखाडी
ठाणे

सी-२-बी
सी-२ ए

सी-२-बी
सी-१

सी-२-बी
सी-२-बी

तळ + ३ आर.सी,सी

सी-३

जनादन वैती माग उथळसर

तळ+२ आर.सी.सी.

उथळसर नाका ठाणे

तळ+४ आर.सी.सी.

कोलबाड ठाणे

तळ+२ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+१ आर.सी.सी.

सी-२-बी

तळ+३ आर.सी.सी.

सी-२-बी

मनोरपाडा बाबभ
ु ाई पे ोल

तळ + ३ आर.सी,सी

सी-२-बी

ल मण पाट ल रोड राबोडी

तळ+२ आर.सी.सी.

अपना घर जवळ ल मण
पाट ल रोड राबोडी
क तलखाना

समोर,मापेलशाह दगा रोड
राबोडी ठाणे

खान कं पाउं ड जवळ
पंप समोर ठाणे

सी-२-बी
सी-३

सी-२ ए

पगडाळू बि डंग
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