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भूलमगत केबऱची कामे जूनपुिी 
पूर्क करा 

अततररक्त आयुक्त रिींद्र ठाकरे यांचे तनरे्दश 

नागपूर,ता. २ : ऩालवाळ्माभध्मे नागरयकाॊना कोणत्माशी प्रकायचा त्राव शोउ 
नमे मावाठी बूमभगत कयण्मात मेणायी ऑप्टिकर पामफय केफर, 

इरेक्ट्रीक केफरची काभे मेत्मा जूनऩमतं ऩूणण कयणे ल मा कारालधीभध्मे 
कोणतशेी खोदकाभ करू नमे, अवे ननदेळ नागऩूय भशानगयऩामरकेचे 
अनतरयक्ट्त आमुक्ट्त यलीॊद्र ठाकये माॊनी ददरे. 

ळशयात वलवलध दठकाणी ऑप्टिकर पामफय केफर, इरेक्ट्रीक केफर 
बूमभगत िाकण्मावॊदबाणत अनतरयक्ट्त आमुक्ट्त यलीॊद्र ठाकये माॊच्मा 
अध्मषतते आढाला फैठक घेण्मात आरी. फैठकीत अधीषक अमबमॊता 



भनोज तारेलाय, कामणकायी अमबमॊता (वलद्मुत) अभीन अख्तय, कामणकायी 
अमबमॊता (स्रभ) याजेंद्र यशािे, कामणकायी अमबमॊता गगयीळ लावननक, 

कामणकायी अमबमॊता (लाशतूक) ए.जे. फोदेरे, ए.जी. नागदीले, याजेळ बूतकय, 

अननरूद्ध चौगॊजकय, एभ.आय. कुकयेजा, अवलनाळ फायशाते, उद्मान अधीषक 
अभोर चौयऩगाय, उऩअमबमॊता डी.एव. बफवेन, एर अॉड िी चे भनोज 
गाॊधी, रयरामन्व प्जओचे वौयब काऱे, भननऴ थोयात, एभएवईडीवीएर चे 
उभेळ ळाफये, व्शी.ई. शुभने, अवलनाळ रोखॊड,े शयीळ िेयकय, उभेळ ळेंडे, 
फीएवएनएर च्मा भाधुयी ननभजे, ऩी.डब्ल्मू. शिलाय, अनीर कडाल, 

ओवीडब्ल्मूच्मा ननरभ लभाण, स्लटनीर फोयािे, लोडापोनचे उयीनाथ गेडाभ, 

शऴणद ठाकये, एवएनडीएरचे वगचन आठलरे, एर अॉड िी चे फी.आय. 
अडवुऱे, डी.व्शी. कोकाडकय, ळैरेंद्र फी, अऩीत अग्रलार, जी.एव. ऩाॊड ेआदी 
उऩप्स्थत शोते. 

ळशयात भनऩाच्मा ऩयलानगीने वलवलध दठकाणी वलद्मुत, फीएवएनएर, 

प्जओ आदी केफरवश मवलय राईन, ऩाण्माच्मा राईन बूमभगत िाकण्मात 
आ्मा आशेत. मावाठी दठकदठकाणी खोदकाभ कयण्मात आरे आशे. शे 
खोदकाभ मेत्मा जूनऩुली तातडीने ऩूणण कयणे. नलीन ल जुन्मा वलण 
ऩयलानगीधायक वलबाग, एजन्वीना शी अि रागू अवून जूनच्मा 
कारालधीभध्मे अत्मॊत तातडीचे काभ अव्माव त्माव वलळेऴ ऩयलानगी 
देण्मात मेईर. अन्मथा भनऩातपे दॊडात्भक कायलाई कयण्मात मेणाय 
अव्माचेशी अनतरयक्ट्त आमुक्ट्त यलीॊद्र ठाकये माॊनी मालेऱी वाॊगनतरे. 

स्भािण मविीच्मा दृष्िीने ळशयात कुठेच खोदकाभ केरेरी भाती ऩडून याशू 
नमे माची वलळेऴ काऱजी घेणे आलश्मक आशे. केफर ककॊ ला राइन 
िाक्मानॊतय खड्ड्माॊभध्मे वीएरएवएभ भिेरयअर बयण्माचेशी त्माॊनी 



ननदेळ ददरे. मामळलाम आताऩमतं कयण्मात आरे्मा बूमभगत केफरच्मा 
काभाची ऩाशणी करून व्मलप्स्थत प्स्थतीत न आढऱ्माव दरुूस्ती करून 
घेण्माचेशी ननदेळ देण्मात आरे. 

केफर राईनवाठी खोदकाभ कयताना मवलयेज, ऩाण्माची राईन ल 
फीएवएनएरच्मा केफररा फाधा ऩोशोचणाय नाशी माची वलळेऴ काऱजी 
घेणे. मवभेंि यस्त ेफाॊधकाभाच्मा नतव-मा िटटमारा वुरूलात शोत अवून 
त्माआधीच केफर िाकणे वोमीचे ठयेर. यस्त ेफाॊधकाभानॊतय कोणत्माशी 
केफरवाठी ऩयलानगी ददरी जाणाय नाशी. भनऩाच्मा दशाशी झोनऩैकी ज्मा 
झोनभध्मे एभएवईडीवीएर ची ऩयलानगी घेण्मात आरी नवेर त्माॊनी 
तातडीने ऩयलानगी घेउन काभ ऩूणण कयण्माचेशी ननदेळ अनतरयक्ट्त आमुक्ट्त 
यलीॊद्र ठाकये माॊनी ददरे. 
 


