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जाहीर आवाहन
सव नाग रकांना आवाहन कर यात येत आहे क, पावसा यात महानगरपािलका े ात
पाणी तुंबणा या (Water Logging) ठकाणी पावसा यात वेळीच उपाययोजना करणेक रता
महानगरपािलके माफत खालील अिधकारी व कमचारी यांची िनयु
कर यात आली आहे.
पावसा यात पाणी तुंब यास नाग रकांनी संबंिधत कमचा यांना दुर वनी ारे वरीत कळवावे.
जेणेक न महानगरपािलके माफत सदर ठकाणी वरीत उपाययोजना करता येईल.
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भाग सिमती

“ए” बोळ ज

“बी” िवरार पूव

“सी”
चंदनसार

“डी”
आचोळे

सखल भागां या ठकाणांची नावे

युिनटेक, लोबल िसटी, जॉन २३
शाळा रोड, ड गरपाडा,
ित पतीनगर, पुरापाडा,
एम.बी.इ टेट, िववा कॉलेज रोड,
रामनगर, िवराटनगर, जे.पी.नगर,
डी-माट, सुंदरनगर, स ल पाक
संतनगर, जग ाथ नगर, स ल पाक
(नालासोपारा पूव), मोरे गाव ड गर
प रसर- दरड कोसळणे.

दुगामाता मं दर ह रजन वसाहत,
फु लपाडा रोड, वरद िवनायक
लेन,कातकरी पाडा, कोकणनगर
नाला, गोपचारपाडा.

राजनगर, हॉटेल जया पॅलेस,
ए हरशाईन, आचोळे , िमठागर वसई
(पु), (दरड कोसळणे – िशड नगर,
काजूपाडा, पाचअंबा, आचोळे
ड गरी, पडखळपाडा)

५.

‘‘ई”
नालासोपारा
(प.)

आराम हॉटेल जवळ, चाण य
नगरी,िनलेगाव गावदेवी मं दर
प रसर, ी थ रोड, एस.टी.डेपो
रोड, वाघोली पे ोल पंपरोड,
समेळपाडा, गास टाक रोड,
जासोडी, सोपारा, िनळे , िडिस हा
नगर (दरड कोसळणे – िनळे गाव
ड गर प रसर)

िनयु

अिधकारी/
अिधकारी/ कमचारी

ी. दीप पाचंगे (उपअिभयंता)
ी.वसंत मुकणे (व.आरो य
िनरी क)
ी.िशवाजी सातपुते
( .अि शमन क अिधकारी)
ी.िनतेश रजपूत (फायरमन)
ी.एकनाथ ठाकरे (सहा यक
अिभयंता)
ी.एकनाथ भगत (व.आरो य
िनरी क)
ी.िववेक कणी ( .अि शमन
क अिधकारी)
ी.हरी ं चोरघे (फायरमन)
ी. दीप पाचंगे (उपअिभयंता)
ी.वसंत मुकणे (व.आरो य
िनरी क)
ी.मायकल लोपीस
( .अि शमन क अिधकारी)
ी.िवलास िवशे (फायरमन)
ी.एकनाथ ठाकरे (सहा यक
अिभयंता)
ी.िजत नाईक (व.आरो य
िनरी क)
ी.िवशाल िशक ( .अि शमन
क अिधकारी)
ी.सुरेश च हाण (फायरमन)
ी. दीप पाचंगे (उपअिभयंता)
ी.एकनाथ भगत (व.आरो य
िनरी क)
ी.गणेश हंकारे ( .अि शमन
क अिधकारी)
ी.ब याव तु कानो
(फायरमन)

दुर वनी मांक
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६.

“एफ”
धानीव/पे हार

धािनव नाका, हनुमान ग ली,
वसईफाटा, िबलालपाडा,
देिवचापाडा,वालईपाडा,
तुळजाभवानी मं दर प रसर,
कारिगल नाला, अॅबीसीटर शाळा,
संतोषभुवन, खैरपाडा,तांडापाडा,
घरतवाडी.

ी.एकनाथ ठाकरे (सहा यक
अिभयंता)
ी.मनोहर के दारे (व.आरो य
िनरी क)
ी.जयेश िचपळू णकर
( .अि शमन क अिधकारी)
ी.िम लद दळवी (फायरमन)

९९७५५६३१११
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८०८०९०३०३७
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(दरड कोसळणे – संतोष भुवन,
७.

८.

९.

“जी”
वालीव

वालईपाडा)
अ वाल हॉि पटल समोर,
एम.सी.एच. जुचं , हसोबानगर.

ी. काश साटम (उपअिभयंता)
ी. भाकर धुमाळ (व.आरो य
(दरड कोसळणे – तुंगारे र,
िनरी क)
चचोटी, साितवली खड)
ी. कशोर पाटील
( .अि शमन क अिधकारी)
ी.कु लदीप माळी (फायरमन)
“एच”
पावती ॉस, नवयुग नगर, डी.जी.
ी. काश साटम (उपनवघर मािणकपूर नगर, सनिसटी, चुळणा, १०० फु टी अिभयंता)
र ता, दनदयाळ नगर, साईनगर,
ी.िजत नाईक (व.आरो य
आनंदनगर, सी कॉलनी, एच कॉलनी, िनरी क)
कृ ण टाऊनिशप, िवशालनगर.
ी.नंदकु मार शगरे
( .अि शमन क अिधकारी)
ी.पांडुरंग जाधव(फायरमन)
“आय”
सहजीवन, िग रज भडाळे पाडा,
ी. काश साटम (उपवसई
िग रज टोकपाडा, देवतलाव, दघा ते अिभयंता)
होळी,रवी जाधव चौक, सागरशेत ते
ी. िवकास पाटील (व.आरो य
सातमादेवी, जी.जी.कॉलेज,
िनरी क)
खोपवाडी, चणेबोरी नाका, उमेळा
ी.िवजय राणे ( .अि शमन
साकाई नगर.
क अिधकारी)
ी.दु यंत ठाकू र (फायरमन)

तसेच पाऊस सु झा यानंतर या ठकाणी मो
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ा माणात पाणी तुंब याची श यता

आहे, अशा ठकाणी उपसा पंपचा (Pumping Machine) चा वापर क न पा याचा िनचरा
सुरळीत कर याची

व था महानगरपािलके तफ कर यात आली आहे.

याच माणे

पावसा यातील आपा कालीन प रि थतीची मािहती नाग रकांना वरीत कळिवता यावी
यासाठी महानगरपािलका मु यालय व भाग सिम या यांम ये िनयं ण क
येत असून िनयं ण क ांचे दुर वनी

थापन कर यात

मांक लवकरच नाग रकां या मािहतीसाठी िस

जातील.
मु य कायालय िवरार
वसई िवरार शहर महानगरपािलका

के ले

