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दनांक ०१ व ०२ नो हबर, २०२२ रोजी मा.आयु
अित.आयु

ी.अिनलकु मार पवार व

ी.आिशष पाटील यांचे िनदशानुसार व उप-आयु

ी.अिजत मुठे यांचे

मागदशनाखाली भाग सिमती ‘सी’ चंदनसार, ‘जी’ वालीव व ‘एफ’ पे हार अंतगत अनिधकृ त
बांधकामावर िन कासनाची कारवाई कर यात आली.
भाग सिमती ‘सी
सी’
सी मधील चौधरी वाडी,
वाडी, सहकार नगर,
नगर िवरार पूव प रसरातील
३ इमारत चे वरचे २ मजले (अंदाजे २००० चौ.फु ट

े फळ) व याच ठकाणी बांधकाम सु

असले या ४००० चौ.फु ट

े फळा या एका रका या इमारतीचे अनिधकृ त बांधकाम भाग

सिमती ‘सी’ चंदनसार चे

.सहा.आयु

ी. गणेश पाटील यां या नेतृ वाखाली िन कासीत

कर यात आले. तसेच भाग सिमती ‘सी
सी’
सी मधील गोपचरपाडा
गोपचरपाडा येथील ना यालगत बांधकाम
सु असले या तसेच २ गाळे व ६ सदिनका असले या दोन २५०० चौ.फु ट
दोन माजली इमारतीवर िन कासनाची कारवाई कर यात आली. यावेळी
आयु

अित मण िवभाग, .सहा.आयु

े फळ असले या
ी.अिजत मुठे, उप-

ी. गणेश पाटील, अित मण िवभाग मुख िवजय

गोतमारे , महारा सुर ा दलाचे जवान व अित मण िवभागाचा कमचारी वग उपि थत होते.
भाग सिमती ‘जी
जी’
जी वालीव अंतगत धुमाळनगर येथील स ह नं.३४/१ वालीव, वसई
पूव या ठकाणी १७०० चौ.फु ट

े फळ असले या अनिधकृ त प ाशेड या बांधकामावर

भाग सिमती ‘जी’ वालीव चे सहा.आयु

ीम.धन ी

शदे यां या नेतृ वाखाली

िन कासनाची कारवाई कर यात आली. यावेळी सहा.आयु

ीम.धन ी

अिभयंता

सुर ा दलाचे जवान व

ी.क पेश कडव, िलिपक

ी.िवजय नडगे, महारा

शदे, किन

अित मण िवभागाचा कमचारी वग उपि थत होते.
तसेच भाग सिमती ‘एफ’
एफ’ मधील संतोषभुवन, हवाईपाडा, नालासोपारा पूव येथील
प रसरातील ५०० चौ.फु ट

े फळ असले या दोन अनिधकृ त गा यांवर िन कासनाची

कारवाई कर यात आली. यावेळी भाग ‘एफ’ चे अित मण िवभागाचे अिभयंता किन

कशोर

पोवार व के यूर पाटील, महारा सुर ा दलाचे जवान व अित मण िवभागाचा कमचारी वग
उपि थत होता.
वरील माणे एकू ण अंदाजे ११ ते १२ हजार चौ.फु ट
िन कासीत

कर यात

महानगरपािलका

आले.

मा.आयु

महोदयांनी

े फळाचे अनिधकृ त बांधकाम
दले या

िनदशानुसार

संपण
ू

े ात होत असले या अित मण, अनिधकृ त बांधकामांवर िनयिमत कारवाई

सु कर यात आली आहे.
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