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प्रेसनोट
अनवधकृ त बाांधकामावर वनष्कासनाची कारवाई बाबत
वसई ववरार शहर महानगरपाविका क्षेत्रात ददवाळीच्या काळात अवतक्रमणे व अनवधकृ त
बाांधकामे याांवरीि कारवाई काही कािावधीकररता कमी झािी असिी तरी ददवाळीच्या
समाप्ती नांतर पुन्हा अनवधकृ त बाांधकामाववरुद्ध कारवाई मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आिी
आहे. त्यामुळे अनवधकृ त बाांधकामे करणाऱयाांचे धाबे दणाणिे आहेत.
आज दद.२८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी प्रभाग सवमती बी, सी, एफ व जी या रिकाणी
मोठ्या प्रमाणावर अवैध गाळयाांवर, खोलयाांवर तसेच इमारतींवर कारवाई करण्यात आिी.
एकाच वेळी चार प्रभागात कारवाई करण्याचे वनदेश उप-आयुक्त अवजत मुिे याांनी प्रभाग
अवधकाऱयाांना ददिे होते, त्यानुसार या प्रभागाांमध्ये कारवाई करण्यात आिी.
प्रभागात होणारी अनवधकृ त बाांधकामे वनष्कासीत करण्याची सववस्वी जबाबदारी
ही पदवसद्ध अवधकारी म्हणून प्रभाग सहा.आयुक्त याांचीच आहे आवण त्याबाबत त्याांनाच सववस्वी
जबाबदार धरिे जाईि असा इशारा आयुक्त श्री.अवनिकु मार पवार याांनी प्रभाग अवधकाऱयाांना
ददवाळीपूवी घेतिेलया बैिकीत ददिा होता. त्याचप्रमाणे प्रभागात जवळजवळ रोजच कारवाई
करण्याच्या सूचना आयुक्ताांनी ददलया आहेत.
आज दद.२८ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आयुक्त अवनिकु मार पवार व अवतररक्त
आयुक्त आवशष पाटीि याांच्या वनदेशानुसार व उप-आयुक्त अवजत मुिे याांच्या मागवदशवनाखािी
चार प्रभागात अनवधकृ त बाांधकामाांववरुद्ध वनष्कासनाची कारवाई करण्यात आिी. यावेळी
जवळजवळ ४५०० ते ५००० चौ.फु टाांचे बाांधकाम तोडण्यात आिे.
अनवधकृ त बाांधकामाांबाबत प्रथमतः अनवधकृ त बाांधकाम होत असलयाचे प्रभाग
अवधकाऱयाांच्या वनदशवनास आणून द्यायची जबाबदारी ही प्रभागातीि अवभयांत्याांची असलयाने
अवभयांत्याांनी त्याकडे दुिवक्ष के लयास त्याांच्यावरही कारवाई प्रस्ताववत के िी जाईि अशा
आशयाच्या सूचना उप-आयुक्त अवजत मुिे याांनी अवतक्रमण ववभागातीि सवव अवभयांत्याांना
ददलया आहेत.
आज ववववध प्रभागातीि कारवाई प्रसांगी प्रभाग ‘बी’ मध्ये प्र.सहा.आयुक्त दयानांद
मानकर व त्याांचा कमवचारी वगव, प्रभाग ‘सी’ मध्ये प्र.सहा.आयुक्त गणेश पाटीि व त्याांचे
कमवचारी, प्रभाग ‘एफ’ मध्ये प्र.सहा.आयुक्त शवशकाांत पाटीि व त्याांचे कमवचारी तसेच प्रभाग
‘जी’ मध्ये सहा.आयुक्त धनश्री शशदे व त्याांचे कमवचारी उपवस्थत होते. कारवाई वेळी प्रभाग
अवभयांते अनुक्रमे सावहि सावे, कु णाि घरत, दकशोर पोवार, के यूर पाटीि, कलपेश कडव
याांच्यासह अवतक्रमण ववभाग प्रमुख, मजूर व एम एस एफ चे कमवचारी वगव उपवस्थत होता.
आयुक्ताांच्या आदेशानुसार यापुढह
े ी अशाच कारवाया सुरु राहणार असलयाचे
उप-आयुक्त अवजत मुिे याांनी साांवगतिे.
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