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         वसई िवरार शहर महानगरपािलका भाग सिमती ‘एफ’ काय े ातील दधूवाला 
कंपाऊंड, पे हार, नालासोपारा पूव येथ ेअंदाजे १० हजार चौ.फुट े फळ बांधकाम केले या 
दोन अनिधकृत इमारत वर तसेच भाग सिमती ‘एफ’ पे हार कायालयाजवळील एका ४ 
मजली अनिधकृत इमारतीवर मा.आयु  ी.अिनलकुमार पवार व मा.अित.आयु  ी.आिशष 
पाटील यांचे िनदशानुसार द.२९ स टबर, २०२२ रोजी उप-आयु  ी.अिजत मुठे यांचे 
मागदशनाखाली िन कासनाची कारवाई सु  कर यात आली आह.े 
 वसई िवरार शहर महानगरपािलका े ात होणा या अनिधकृत बांधकामांिव  
कारवाई कर याचे आदशे महानगरपािलका आयु  ी.अिनलकुमार पवार यांनी सव भाग 
अिधका यांना दलेले आहते. या अनुषंगाने महानगरपािलका े ातील झाले या अनिधकृत 
बांधकामांवर िन कासनाची कारवाई गे या काही दवसांपासून मो ा माणात सु  कर यात 
आलेली आह.े गे या काही दवसांपासून शहरातील अनिधकृत बांधकामे व अनिधकृत फेरीवाल े
यां या िव  महानगरपािलकेने कारवाई हाती घेतली आह.े या अनुषंगाने रोज हजारो 
चौ.फुट अनिधकृत बांधकामांवर, शेड, गा यांवर उप-आयु  अिजत मठेु यां या नेतृ वाखाली 
कारवाई सु  आह.े 
 आज महानगरपािलका े ातील दधुवाला कंपाऊंड, पे हार, वालीव इ यादी ठकाणी 
मो ा माणात तोडक कारवाई कर यात आली. दधूवाला कंपाऊंड येथ े सु  असले या 
इमारती या अंदाजे १० हजार चौ.फुटा या बांधकामांवर तर पे हार कायालयाजवळील एका 
चार माजली इमारत वर कारवाई सु  कर यात आली. तर भाग जी म ये ससुनवघर हॉटेल 
वॉलटन मागे ५३०० चौ.फुटाचे प ाशेड तर हॉटेल यदवंुशी ढाबा येथ े१००० चौ.फुटाचे शेड 
तर जुचं  व बापाणे हायवे लगत एकि त ३००० चौ.फुटाचे शेड बांधकाम तोड यात आले. 
 पे हार भागातील बांधकामांवर कारवाई करतेवेळी उप-आयु  अिजत मुठे, सहा यक 
आयु  शिशकांत पाटील, किन  अिभयंता कशोर पोवार व केयूर पाटील, एम.एस.एफ जवान, 
अित मण िवभागाचे कमचारी उपि थत होते. 
 तर भाग जी म ये ीमती धन ी शद े भाग अिधकारी यां या नेतृ वाखाली कारवाई 
कर यात आली. यावेळी अित मण िवभागाचे किन  अिभयंता क पेश कडव, िवजय नडगे व 
कमचारी वग उपि थत होते.                    
        मा.आयु  महोदयांनी दले या िनदशानुसार पे हार िवभागासह सपूंण महानगरपािलका 

े ात होत असले या अनिधकृत बांधकामांवर िनयिमत कारवाई सु  कर यात आली आह.े   
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