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     दनांक ०९ ते ११ नो हबर, २०२२ या कालावधीत मा.आयु  ी.अिनलकुमार 
पवार व अित.आयु  ी.आिशष पाटील यांचे िनदशानुसार व उप-आयु  ी.अिजत मुठे यांचे 
मागदशनाखाली भाग सिमती ‘बी’ नालासोपारा, भाग सिमती ‘सी’ चंदनसार व भाग 
सिमती ‘एफ’ व ‘जी’ अंतगत अनिधकृत बांधकामावर िन कासनाची कारवाई  कर यात आली. 
             भाग सिमती ‘बीबीबीबी’ मधील १) स ह नं.२०७, गतीनगर, नालासोपारा पूव  
प रसरात एकूण २७५० चौ.फुट े फळ असले या व ११ म असले या अनिधकृत चाळीवर  
तसेच २) गतीनगर, स ह नं.६८, नालासोपारा पूव प रसरातील ४०० चौ.फुट े फळ 
असले या अनिधकृत गॅरेजवर  भाग सिमती ‘बी’ चे .सहा.आयु  ी.दयानंद मानकर यां या 
नेतृ वाखाली िन कासनाची कारवाई कर यात आली. यावेळी .सहा.आयु  ी. दयानंद 
मानकर, अित मण िवभाग मुख , महारा  सुर ा दलाचे जवान व अित मण िवभागाचा 
कमचारी वग उपि थत होते. 
             भाग सिमती ‘सीसीसीसी’ चंदनसार मधील कंुभारपाडा, चंदनसार, िवरार पूव  येथे ४ 
अनिधकृत स िन कासनाची कारवाई कर यात आली. यावेळी ी.अिजत मुठे, उप-आयु  
अित मण िवभाग, .सहा.आयु  ी. गणेश पाटील, किन  अिभयंता केयूर पाटील अित मण 
िवभाग मुख िवजय गोतमारे व  अित मण िवभागाचा कमचारी वग उपि थत होते. 
             भाग सिमती ‘एफएफएफएफ’ मधील गॅस गोडाऊन या मागे, वालीव, वसई पूव या  प रसरात 
एकूण २८०० चौ.फुट े फळ असले या अनिधकृत आर.सी.सी. गा यावर भाग सिमती 
‘एफ’ म ये ी.अिजत मुठे, उप-आयु  अित मण िवभाग यां या नेतृ वाखाली िन कासनाची 
कारवाई कर यात आली. यावेळी अित मण िवभाग किन  अिभयंता कशोर पोवार, केयूर 
पाटील व अित मण िवभागाचा कमचारी वग उपि थत होते.  
    तसेच भाग सिमती ‘जीजीजीजी’ वालीव अंतगत बजरंग धाबा या मागे, सातीवली या 
ठकाणी एका गा या या १२०० चौ.फुट े फळ बांधकाम केले या अनिधकृत पोटमा याचे  

बांधकाम भाग सिमती ‘जी’ वालीव चे सहा.आयु  ीम.धन ी शद े यां या नेतृ वाखाली 
िन कासनाची कर यात आले. याच माणे भाग ‘जी’ म ये असले या ४००-४००  चौ.फुटा या 
दोन गा यांवर तोडक कारवाई कर यात आली. यावेळी सहा.आयु  ीम.धन ी शद,े किन  
अिभयंता ी.क पेश कडव, िलिपक ी.िवजय नडगे, महारा  सरु ा दलाचे जवान व 
अित मण िवभागाचा कमचारी वग उपि थत होते. 
           दनांक ०९ ते ११ नो हबर, २०२२ या कालावधीत अंदाजे ८००० चौ.फुटांपे ा 
जा त अनिधकृत बांधकामांवर महानगरपािलकेमाफत िन कासनाची कारवाई कर यात आली.     
   मा.आयु  महोदयांनी दले या िनदशानुसार संपूण महानगरपािलका े ात होत 
असले या अित मण, अनिधकृत बांधकामांवर िनयिमत कारवाई सु  कर यात आली आह.े 
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