पुणे महानगरपालि का
जाहीर प्रकटन
शहराती
पुणे महानगरपालि का कायक्षेत्राती

धोकादायक इमारतींबाबत महत्वाचे जाहीर प्रकटन
जुन्या घरांना पावसाळ्यात धोका निनमाण होतो, अशा धोक्याच्या घरांपासून त्यामध्ये

राहणा-या नागरिरकांना व त्या घराच्या आसपास राहणा-या नागरिरकांस तसेच ये-जा करणा-या नागरिरकांच्या जिजनिवतास
धोका पोहोचणे संभव असतो. तो टाळण्याच्या दृष्टीने जुन्या घरांची तपासणी करून धोका नाहीसा करण्याबाबतीत
शक्यतो सव दक्षता घेत ी जाणे गरजेचे आहे.
धोक्याच्या इमारती व इमारतीती

धोक्याचा भाग उतरवून घेणे इ. करिरता पुणे महानगरपालि केकडे एक स्वतंत्र उपनिवभाग

कायरत आहे. तथानिप, आपापल्या मा कीच्या इमारतीसंबंधी वेळोवेळी तपासणी करून ती इज्ञारत सुरक्षिक्षत राखण्याची

जबाबदारी महाराष्ट्र महानगरपालि का अक्षिधनिनयमचे २६५ अन्वये प्रत्येक घरमा काचे आहे . ही जबाबदारी पार
पाडण्याकरिरता आपापल्या इमारतींची तज्ज्ञ स्ट्रक्चर इंजिजनिनयर यांजकडू न तपासणी करून घेऊन त्यांच्या सूचनेनुसार
व महानगरपालि केकडू न आवश्यक ती परवानगी घेऊन इमारत योग्य प्रकारे दरु
ु स्ती करून घेणे आवश्यक आहे , अशी
व्यवस्था संबंक्षिधत धोक्याच्या घरांच्या मा कांनी करावी, अशी सूचना या प्रकटनाद्वारे करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने
शहराती

एखादी इमारत अगर क्षितचा काही भाग, छप्परकाम, जिजना, पटई काम इ. भाग धोक्याच्या अथवा पडावयास

आ ा आहे असे दृनिष्टक्षेपात आल्यास त्याबाबतची

ेखी मानिहती कोणीही नागरिरकाने पुणे मनपा येथी

मुख्य इमारतीती

मा. शहर अभिभयंता यांच्या काया यात सत्वर द्यावी, अशी निवनंती करण्यात येत आहे. सदरबाबत धोकेदायक घरांची
पाहणी करून धोका नाहीसा करण्याच्या दृष्टीने शक्य ती उपाययोजना पुणे महानगरपालि केकडू न करण्यात येई .
महानगरपालि केच्या वतीने काही धोकादायक इमारतीची तज्ज्ञ स्ट्रक्चर
आहे. त्याच्या अहवा ामध्ये धोकादायक व राहण्यास अयोग्य

इंजिज. कडू न तपासणी करून घेण्यात आ ी

असे

नमूद

के ेल्या

जुन्या

घरांमधी

मा क/भाडेकरू/रनिहवासी यांना महाराष्ट्र महानगरपालि का अक्षिधनिनयमचे क म २६८ (बी) व (सी) अन्वये राहती जागा
धोका टळे पयSत त्वरिरत खा ी करण्याच्या नोनिटसा बजावण्यात आल्या आहेत . अशा नोनिटसा बजानिवण्यात आ ेल्या
नागरिरकांनी सदर घरे त्वरिरत खा ी करणे आवश्यक आहे . इमारत रिरकामी करण्यापूवT त्यामधी

भाडेकरू /

सदनिनकाधारक यांच्या ताब्यात अस े े चटई क्षेत्र मोजून त्याप्रमाणे प्रत्येक भाडेकरू / सदनिनकाधारक व मा क /
सहकारी संस्था यांना तसे प्रमाणपत्र देण्यात येई . त्यासाठी संबंक्षिधतांनी मा. कायकारी अभिभयंता, बांधकाम निवकास
निवभाग, झोन क्र. ७, स्वा. सावरकर भवन, चौथा मज ा, पुणे महानगरपालि का यांच्या काया यात काया यीन वेळेत
संपक साधावा.

जे नागरिरक अशा धोक्याच्या नोनिटसा निद ेल्या किंकवा धोकादायक घरात राहत असती

तर ते नागरिरक व्यनि\श:

स्वत:च्या जबाबदारीवर राहत आहे. या धोकादायक घरात राहत असताना जर काही अपघात झाल्यास पुणे

महानगरपालि का अपघातास जबाबदार राहणार नाही याची नोंद घ्यावी. तसेच अशा घराच्या मा कांनी तज्ज्ञ स्ट्रक्चर
इंजिज. च्या दरु
ु स्ती अहवा ासह दरु
ु स्ती प्रस्ताव दाख करून दरु
ु स्तीस पुणे महानगरपालि केची परवानगी घेऊन दरु
ु स्ती
करणे आवश्यक आहे.
शहराती

एखादी इमारत अथवा क्षितचा काही भाग आकस्मिस्मकरिरत्या कोसळल्यास त्याची मानिहती पुणे महानगरपालि का

दरू ध्वनी क्र. ०२०-२५५०१००० तसेच कसबा पेठ फायर निcगेड दरू ध्वनी क्र. ०२०-२४५७८९५० व सेंट्र
निcगेड, भवानी पेठ दरू ध्वनी क्र. ०२०-२६४५१७०७ तसेच १०१ वर तात्काळ मदतीसाठी संपक साधावा.

फायर

घराचा एखादा भाग धोक्याचा झा ा असल्यास व सदर भागाची द रु
ु स्ती करणे शक्य असल्यास निमळकतीच्या मा कास

महाराष्ट्र महानगरपालि का अक्षिधनिनयमचे क म २६४(१) अन्वये दरु
ु स्तीची नोटीस देण्यात येते व घरमा काने दरु
ु स्ती
करण्याबाबत असमथतता दशनिवल्यास जागेवरी ऑक्युपायर/भाडेकरी यांना महाराष्ट्र महानगरपालि का अक्षिधनिनयमचे

क म ४४६ नुसार दरु
ु स्ती करून घेण्यासाठी आवश्यक नकाशे योग्य त्या कागदपत्रांसह ा. आर्किकटेक्ट अथवा ा.
इंजिजनिनअर यांच्यामाफत प्रस्ताव दाख केल्यास दरु
ु स्ती परवानगी देण्यात येते, याची नागरिरकांनी नोंद घ्यावी. तथानिप,
अशा दरु
ु स्तीचे काम होईपयSत धोक्याच्या घरात नागरिरकांनी राहू नये किंकबहूना पावसाळ्याच्या काळात नागरिरकांनी
धोक्याच्या घरात न राहता पयायी व्यवस्था अन्यत्र करणे योग्य होई . धोक्याच्या घराबाबत दरु
ु स्तीसाठी मा क अथवा
ऑक्युपायर/भाडेकरी यांच्याकडू न येणा-या अजाचा प्राधान्याने निवचार करण्यात येई . याबाबत काही अडचण आल्यास
त्याचे निनराकरण करून घेण्यासाठी मा. कायकारी अभिभयंता, बांधकाम निवकास निवभाग, झोन क्र. ७, स्वा. सावरकर
भवन, चौथा मज ा, पुणे महानगरपालि का यांच्याबरोबर मागदशनासाठी काया यीन वेळेमध्ये समक्ष संपक साधणे उक्षिचत

होई . पावसाळा सुरू होत असल्याने नागरिरकाच्या जिजनिवतास होणारा धोका व संभाव्य जिजनिवत, निवत्तहानी टाळण्याच्या

दृष्टीने सदरकामी पुणेकर नागरिरकांनी पुणे महानगरपालि केस वर नमूद केल्याप्रमाणे जरूर ते सहकाय करावे , अशी निवनंती
आहे.

शहर अभिभयंता
पुणे महानगरपालि का

