व ुत वभागाचे कामकाजाचे व प
व ुत वभागाची कामे :

•

शहरातील भांडवली,दे खभाल व द ु
दे खभाल व द ु

ती वषयक कामे

ती ,म,न,पा चे इमारती व

हणजेच

!ट लाईट लावणे $यांचे दै नं'दन

थावर मालम+ा येिथल 24 तास लाईट .यव था चालू

राहणे, इमारती मधील व ुत संचाचे दे खभाल ,म.न.पा. उ ानातील लाईट .यव था.
•

इमारती म3ये आधुिनक व ुत तं56ानावर आधार!त व ुत संचचे मांडणी, न वन

!ट लाईट उभे

करणे.
•

म.न.पा. चे अंतग8त असणारे मोद!

मशान भुमी येिथल व ुतदाह!नी दे खभाल व द ु

ती तसेच इतर

माशान भूमी चे व ुतीकरण करणे .
•

सो.म.पा. :े5ात वाहतुक िनयं5काची िनगा व दे खभाल BOT त$वावर दे ;यात आलेले आहे तसेच
न वन वाहतुक िनयं5क बस वणे.

•

सो.म.पा. अंतग8त ऊजा8 बचत ऊज8 संवध8न >क?प राब वणे.

•

सोलापूर शहरातील र $या@या कामाम3ये बािधत होणारे इले.पोल िशAट!ंग करणे.

•

शहरात

साजर!

होणारे

िनरिनराळे

साव8जिनक

उ$सवा

@या

दर यान

िमरवणुक

मागा8वर

आवCयकतेनुसार लाईट चे .यव था करणे

वभागाचा तपशील :

सो.म.पा अख$यार!त सव8 >कार@या व ुत वषयक कामे
इमारती

चे

व ुतीकरण

करणे,शहरातील

उ ान,समाशानभूमी, दवाखाने व म.न.पा चे

!ट

हणजेच भांडवली कामे, दे खभाल व द ु

लाईट

बले,म.न.पा

थावर मालम+ेची

वज

कामकाज मुंबई >ांितक महानगरपािलका 1949 अिधिनयमानुसार केले जाते.

शहरातील 'द.यांचे माह!ती :

!ट लाईट/अEय

: 28,178

अंतग8त

ती कामी,

असणारे

इमारती,

बले अदा करणे. व ुत

वभागाचे

हायमा ट

: 172

वाहतुक िनयं5क

: 13

वजबचत >क?प :
म.न.पा. आवारात सोलर आधार!त डे कोरे ट!.ह लाईटस : 16
सोलर वाहतुक िनयं5क : 1

उजा8बचत संदभा8त >क?प
•

म.न.पा इमारती वर सोलर पॉवर पॅक बस वणे.

•

सोलापूर शहरातील राHीय महामागा8वर सोलर IJलंकर बस वणे.

•

म.न.पा. इमारती म3ये आधुिनक तं56ानवर आधार!त LED लाईटस व

टार रK ट!ंग Energy Saving पंखे

बस वणे.
ठळक वैिशMये :

र $यावNरल 'द.यांचे वीज बचतीसाठO एल.ई.ड! 'दवे बस वणेकामी ड!.पी.आर बन व;यात आलेले आहे .

