अदानी, टाटा पॉवर याांना मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीतीि गटार,नालयाांमधून जाणाऱ्या
ववद्यत
ु वाहहन्या मान्सन
ू पव
ू व हिववण्याचे आयक
ु ताांचे आदे श
नैसर्गवक आपत्ती यांत्रणेिा 30 मेपयंत पव
ू व तयारी करण्याची डेडिाईन
मीरा भाईंदरचे आयक्
ु त श्री. ददलीप ढोले याांनी अदानी, टाटा पॉवर याांना गटार, नालयाांमधून जाणाऱ्या
ववद्यत
ु वादिन्या 30 मे पव
ू ी िलववण्याचे आदे श ददले आिे त. अततवष्ृ टीमळ
ु े सखल भागातील इमारतीांच्या
तळ मजलयामध्ये पाणी शशरते. अशा दिकाणची ववद्यत
ु मीटर पाण्याखाली गेलयाने शॉटस सकिकसट िोण्याची
शक्यता असते. त्यामळ
ु े अशा इमारती शोधून सदर इमारतीांचे ववद्यत
ु मीटर थोड्या उां चीवर िलववण्याचे
तनदे शिी आयक्
ु ताांनी ददले.
मिापाशलका आयक्
ु त श्री. ददलीप ढोले याांच्या नेतत्ृ वाखाली झालेलया या आपत्ती व्यवस्थापन बैिकीत
उपायक्
ु त

श्री. सांभाजी पानपट्टे , शिर अशभयांता श्री. शशवाजी बारकांु ड, कायसकारी अशभयांता श्री. सरु े श

वाकोडे, आपत्ती व्यवस्थापन अधधकारी श्रीमती. मनस्वी

म्िात्रे, मख्
ु य अग्ननशमन अधधकारी श्री.प्रकाश

बोराडे, मीरा भाईंदर सिायक पोशलस आयक्
ु त श्री. व्िी.एस. सानप, मिानगर गॅस, एमटीएनएल, नॅशनल
िायवे अथॉररटी ऑफ इांडडया, मीरा भाईंदर तिसीलदार, टाटा पॉवर, अदानी इलेग्क्िसीटी याांचे प्रतततनधी
उपग्स्थत िोते.
आयक्
ु ताांनी वाितक
ू ववभाग, मीरा-भाईंदर मिानगरपाशलका पोलीस अधधकारी, सेवा वादिन्या कांपनी, अदानी,
टाटा पॉवर इलेग्क्िक, मिसल
ू ववभाग इत्यादी ववभाग प्रमख
ु ाांना 30 मेपयंत पव
ू स तयारी करण्याची डेडलाइन
ददली आिे .
पावसाळा कालावधीत वाितक
ू सरु ळीत िे वणे, अततवष्ृ टीच्या वेळी पयासयी मागांची तनवड करून िे वणे,
आपत्कालीन पररग्स्थतीत शिरातील कायदा व सव्ु यवस्था कायम िे वणे अशा मित्वाच्या मद्
ु याांवर श्री.
ढोले याांनी सच
ू ना ददलया. तसेच, 15 मे नांतर अत्यावश्यक व दरु
ु स्ती कामाव्यततररक्त कोणत्यािी
खोदकामास मिानगरपाशलकेमाफसत परवानगी दे ण्यात येणार नािी. सेवा वादिन्याांच्या जाळे असलेलया
दिकाणी चें बससची 30 मे पव
ू ीच सफाई करण्यात यावी, असे तनदे शिी दे ण्यात आले.
मिसल
ू ववभागाने अधधकारी-कमसचारी याांची जबाबदारी तनग्श्चत करून परू पररग्स्थतीत नागररकाांच्या
तक्रारी घेऊन पांचनामे करण्यास ववलांब िोणार नािी, याची दक्षता घ्यावी असेिी श्री. ढोले याांनी यावेळी
नमद
ू केले.

