वसई-िवरार शहर महानगरपािलका
जाहीर सूचना
वसई-िवरार शहर महानगरपािलका

े ातील सव नाग रकां ना सूिचत कर

ात येते की, मा.उ

ायालय,
मुंबई यां नी जनिहत यािचका

. 155/2011 म े िद. 06/08/2014, 30/09/2014 आिण िद.24/11/2014,

िद.23/01/2015 िद.05/03/2015, िद.12/03/2015 रोजी िदले
इमारतींवर लाव
घे

ात आले ले अनिधकृत जािहरात, होिड

,

ा आदे शात सावजिनक/खाजगी जागेवर,
े

, बॅ नर, फलक इ ादी तातडीने काढू न

ाबाबत आदे श िदले आहे त. ानुसार महापािलकेमाफत अनिधकृत लाव

काढ

ाची कारवाई येत असू न, नाग रकां नी

िननावी त ार नोंदिव

ात आलेले जािहरात होिड

ासाठी महापािलकेस सहकाय करावे . नाग रकां नी नावािनशी िकंवा
ी नंबर सु केले आहे .

ाकरीता वसई- िवरार शहर महानगरपािलकेने खालील माणे टोल

1800-233-4353
नाग रकां नी आप
अस

ा

े ात/प रसरात कोण ाही

ाचे िनदशनास आ

कारचे अनिधकृत होिड

लावले अथवा न ाने लावले जात

ास वरील टोल फी नंबरवर त ार नोंदवावी.

अिधक मािहतीसाठी संबिधत भाग े अिधकारी यां चे कायालयीन दू र नी व मण नी

भाग अिधका-याचे नाव
ीमती. मेधा वतक
ी.संतोष मुने
ी. सुभाष जाधव
सौ.सं ा पाटील
ी. बुधाजी शेळके
ी.राजेश घरत
ी. शिशकां त पाटील
ी.राजेश घरत
ी.रतेश िकणी

भाग सिमती
भाग सिमती - ए
भाग सिमती - बी
भाग सिमती – सी
भाग सिमती - डी
भाग सिमती - ई
भाग सिमती - एफ
भाग सिमती - जी
भाग सिमती- एच
भाग सिमती - आय

मण नी
7447714272
9272600934
8390183021
9224297671
9158065215
8888864284
9833123349
8888864284
8087610384

संबिधत भाग े अिधकारी यां नी 24 तासां त त ारींवर कारवाई न के
यां चे

मण नी

मां कावर कर

मां क खालील माणे.

ास

ां ची त ार खालील अिधका-

ात यावी.

अ. . अिधका-यांचे नाव
1
ी.संजय हे रवाडे
2
ी. अिजज शे ख

अित र
उपायु

पद
आयु
-1

मण नी
7506267788
9920962621

सही/ी. सतीश लोखंडे (भा. .से)
आयु

