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न्यायाऱयाच्या ननर्दे शानुसार

मनपाने सन
ु ािणीसाठी गठीत
केऱी सलमती

उच्च र्दाब िीज िाहहनी प्रभािऺेत्रातीऱ
माऱमततांिरीऱ कायकिाहीचे प्रकरण

नागपरू , ता. १८ : उच्च दाफ वलद्मत
ु लाहिन ींच्मा प्रबालक्षेत्रात असरेल्मा

घयाींलय िोत असरेरी कायलाई कयण्माअगोदय झोऩडऩट्ट धायकाींना त्मातून

हदरासा मभऱू ळकेर का, लाहिन बूमभगत कयण्मासाठी काम ळक्मता असू
ळकतात, माफाफत सींफींधधत व्मक्त सोफत चचाा करून ळक्मता

तऩासण्मासाठी न्मामारमाच्मा ननदे ळानुसाय नागऩूय भिानगयऩामरकेने
उऩामुक्ताींच्मा अध्मक्षतेखारी समभत चे गठन केरे आिे . िी समभत

सींफींधधत फाधधताींच व्मक्त गत सन
ु ालण घेणाय असन
ू त्मानस
ु ाय अिलार
न्मामारमाऩढ
ु े सादय कये र.

न्मामारमाच्मा ननदे ळानुसाय, उच्च दाफ वलद्मुत लाहिन ींच्मा

प्रबालक्षेत्राखारी असरेल्मा भारभत्ताभुऱे ज वलतिान िोण्माचा धोका

रक्षात घेता, अळा भारभत्ता तोडण्माचे ननदे ळ हदरे िोते. मासाठी गठीत
केरेल्मा समभत ने हदरेल्मा अिलारानुसाय न्मामारमाने हदरेल्मा

ननणामाच्मा आधायालय नागऩूय भिानगयऩामरकेने अळा भारभत्ता

तोडण्माच कामालािी सुरू केरी आिे . मासींदबाात सोभलायी (ता. १८)
झारेल्मा सन
ु ालण नस
ु ाय, न्मामारमाने झोऩडऩट्ट बागात मेणाऱ्मा

भारभत्ता लाचवलता मेऊ ळकत र का, त्मासाठी उच्च दाफाच वलद्मुत
लाहिन बूमभगत कयता मेईर का, झोऩडऩट्ट धायकाींना कुठल्मा

कामद्माींतगात त्माचा राब मभऱू ळकेर का, आदी ळक्मता तऩासण्माचे
ननदे ळ उच्च न्मामारमाच्मा नागऩूय खींडऩ ठाने हदरे. मा ननदे ळालय
अींभरफजालण कयण्माच्मा दृष्टीने नागऩूय भिानगयऩामरका

भुख्मारमात र आमुक्त कक्षात फैठक ऩाय ऩडरी. भनऩा आमुक्त

अमबज त फाींगय माींच्मा अध्मक्षतेखारी ऩाय ऩडरेल्मा फैठकीत उऩामक्
ु त

याजेळ भोहिते, सिामक सींचारक (नगय यचना) प्रभोद गालींडे, ल ज वलतयण
कींऩन चे भुख्म अमबमींता हदरीऩ घुगर, अध क्षक अमबमींता हदरीऩ दोडके,

भनऩाचे कामाकायी अमबमींता (स्रभ) याजेंद्र यािाटे , भनऩाचे वलध अधधकायी
व्मींकटे ळ कऩरे उऩस्स्थत िोते.
सदय फैठकीत उच्च न्मामारमाने हदरेल्मा ननदे ळानुसाय ळक्मता

तऩासण्मासाठी चचाा कयण्मात आरी. त्मानुसाय आमुक्त अमबज त फाींगय
माींन ११ के.व्िी. आणण ३३ के.व्िी. दाफाच्मा ल ज लाहिन प्रबालक्षेत्रात

मेणाऱ्मा घयाींच मादी, त्मासाठी न्मामारमाने काम उऩाम सुचवलरे आिे त,

त्मासींदबाात र अिलार, जय वलद्मुत लाहिन बमू भगत केरी तय त्मासाठी
मेणाया एकूण खचा ककत आदीफाफत तातड ने अिलार भागवलरा.

झोऩडऩट्ट क्षेत्रात र अळा लाहिन खारी असरेल्मा राबार्थमाांच मादी,
त्माींच्माकडे पोटो ऩास आिे त का, कुठल्मा कामद्माखारी त्माींच्मा

भारभत्तेरा सींयक्षण मभऱू ळकेर, अळ ककत घये आिे त जमाींचा कािी
बाग तोडल्मानींतय त भारभत्ता लाचू ळकेर, माफाफतचा एक अिलार
स्रभ वलबागाकडून भागवलरा.
सलमती करणार सुनािणी

मासींदबाात सला ळक्मता ऩडताऱतानाच जे फाधधत व्मस्क्तगतयीत्मा
नागऩूय भिाऩामरकेळ सींऩका साधत र, अळाींच सुनालण कयण्मासाठी
आमक्
ु त अमबज त फाींगय माींन उऩामक्
ु त याजेळ भोहिते माींच्मा

अध्मक्षतेखारी एका समभत चे गठन केरे. मा समभत भध्मे भनऩाच्मा
नगय यचना वलबागाचा एक सदस्म, स्रभ वलबागाचा एक सदस्म, ल ज
वलतयण कींऩन चा एक सदस्म सभावलष्ट आिे . िी समभत मेणाऱ्मा सला
ळक्मता ऩडताऱून सुनालण कये र, अळ भाहित आमुक्त अमबज त फाींगय
माींन हदरी.

