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विनाांक : 05 नोव्हें बर, 2015.

प्रस्तावना :-

राज्यात िरवर्षी पावसाळ्यात जुन्या / मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळू न वजवीत व

ववत्त हानी होते. याबाबत ववधानमांडळात वारांवार चचा होते. अशा घटना टाळण्यासाठी बृह्न्मुांबई

महानगरपावलकेच्या धतीवर जुन्या / मोडकळीस आलेल्या इमारतीबाबत पावसाळ्यापूवी
करावयाच्या काययवाहीबाबत मागयिशयक सूचना वनगयवमत करण्याची बाब शासनाच्या ववचाराधीन
होती.

शासन पवरपत्रक:-

जुन्या / मोडकळीस आलेल्या इमारतीबाबत पावसाळ्यापूवी करावयाच्या काययवाहीबाबत

मागयिशयक सूचना खालीलप्रमाणे आहे त:-

1) िरवर्षी माचय / एवप्रलच्या िरम्यान जुन्या / मोडकळीस आलेल्या इमारतीची पहाणी
करुन त्याचे

सी-1 (अवतधोकािायक, राहण्या अयोग्य व तात्काळ वनष्ट्कावसत करणे प्रवगामध्ये
मोडणाऱ्या),

सी-2ए (इमारत वरकामी करुन सांरचनात्मक िुरुस्ती करणे प्रवगामध्ये मोडणाऱ्या),

सी-2बी (इमारत वरकामी न करता रचनात्मक िुरुस्ती करणे प्रवगामध्ये मोडणाऱ्या),

सी-3 (इमारतीची वकरकोळ िुरुस्ती प्रवगामध्ये मोडणाऱ्या). या प्रकारात वगीकरण
करावे.

2) सी-1 प्रवगामध्ये मोडणाऱ्या इमारतींना महानगरपावलका अवधवनयमाच्या कलम 354
(1) अन्वये नोटीस बजावून इमारत वनष्ट्कावसत करावी.

3) इमारती वरकाम्या करण्यापूवी त्यामधील भाडे करु / सिवनकाधारक याांच्या ताब्यात

असलेले चटई क्षेत्रफळ मोजून त्याप्रमाणे प्रत्येक भाडे करु / सिवनकाधारक व मालक
/ सहकारी सांस्था याांना तसे प्रमाणपत्र िे ण्यात यावे.

4) इमारती वनष्ट्कावसत / वरकाम्या करण्यास अडथळा वनमाण झाल्यास त्या इमारतीची
ववद्युत जोडणी व जल जोडणी खांडीत करण्यात यावी.
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5) महापावलकेच्या मालकीच्या इमारतीमधील रवहवाशाांची सिर इमारत वनष्ट्कावसत
करण्यापुवी पयायी व्यवस्था करण्यात यावी.

6) मा.उच्च न्यायालय, मुबई यावचका क्र. 1135/2014 मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने

विलेल्या आिे शाप्रमाणे धोकािायक / मोडकळीस आलेल्या खाजगी इमारतीतील
रवहवाशयाांना स्थलाांकवरत करावयाची जबाबिारी पोलीस ववभागाची आहे , त्यानुसार
काययवाही करावी.

7) न्यायप्रववष्ट्ट प्रकरणात न्यायालयाचा मनाई / स्थवगती आिे श असल्यास इमारत

कोसळू न काही ववत्तीय व वजववत हानी झाल्यास महापावलका/ नगरपावलका जबाबिार
रहाणार नाही याबाबत सांबांवधत न्यायालयात प्रवतज्ञापत्र िाखल करुन मनाई / स्थवगती
आिे श उठववण्याबाबत ववनांती करण्यात यावी.

2.

सिर शासन पवरपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांगणक सांकेताक 201511051219170725 असा आहे . हे
पवरपत्रक वडजीटल स्वाक्षरीने साांक्षावकत करून काढण्यात येत आहे .

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे शानुसार व नाांवाने ,

Jayasingrao N Patil

Digitally signed by Jayasingrao N Patil
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Deputy Secretary, postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Jayasingrao N Patil
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( ज.ना. पाटील )

प्रवत,

उप सवचव, महाराष्ट्र शासन

1) मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रधान सवचव, मांत्रालय, मुांबई

2) मा. सभापती, महाराष्ट्र ववधान पवरर्षि याांचे सवचव, ववधान भवन, मुांबई
3) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र ववधान सभा याांचे सवचव, ववधान भवन, मुांबई
4) मा. राज्यमांत्री (नगर ववकास) याांचे खाजगी सवचव, मांत्रालय, मुांबई
5) मा. मुख्य सवचव, महाराष्ट्र शासन, मांत्रालय, मुांबई

6) प्रधान सवचव (नवव-1), नगर ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
7) प्रधान सवचव, गृहवनमाण ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
8) सवचव-2, नगर ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई
9) आयुक्त, सवय महानगरपावलका

10) नगर ववकास ववभागातील सवय कायासने

11) वनवडनस्ती, (नवव-20), नगर ववकास ववभाग, मांत्रालय, मुांबई.
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