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विद्युत बचतीची शहाननशा 
करण्याकररता ‘थर्क पार्टी 

ऑर्ीर्ट’ करा! 

महापौर संदीप जोशी यांचे ननदेश : केबऱ ि इतर 
तारा काढण्याबात उपमहापौरांच्या अध्यऺतेत सलमती 

गठीत 

नागपूर, ता. २५ : वळजेची बचत व् षाळी याशा श ऴषरातीऱ शळप ऩथवदळे 
बदऱून त्याऐळजी एऱईडी ऱाईट ऱाळण्यात आऱे आषेत. मात्र नव्या 
एऱईडी वळद्युत वदव्याांमुले वळद्युत बचत षोत ेका आणण ककती वळद्युत 
बचत षोते, याची ऴषाननऴा करण्याकररता ‘थडप ऩाटी ऑडीट’ करा, अशे 
ननदेऴ मषाऩौर शांदीऩ जोऴी याांनी वदऱे. 

वळद्युत वळभागाशांबांधी प्रशनाांबाबत शोमळारी (ता.२५) मषाऩौर कायापऱयातीऱ 
शभागषृात बै क आयोजजत करण्यात आऱी. याळेली मषाऩौर बोऱत 



षोत.े बै कीत मषाऩौर शांदीऩ जोऴी याांच्याशष उऩमषाऩौर मननवा 
को े, स्थायी शममती शभाऩती प्रदीऩ ऩोषाणे, अजननऴमन ळ वळद्युत वळऴेव 
शममती शभाऩती ॲड. शांजय बाऱऩाांडे, स्थाऩत्य शममती शभाऩती अभय 
गोटेकर, कायपकारी अमभयांता (वळद्युत) ए.एश. मानकर, उऩअमभयांता कल्ऩना 
मेश्राम, कननष्  अमभयांता शळपश्री वदऱीऩ ळांजारी, शयामशुांदर 
ढगे, ऩी.के. रुद्रकार, आर.यू.रा ोड, जी.एम.ताराऩुरे, ऩी.एन.काऱबेंड,े 

आर.शी.भाजीऩाऱे, ऩी.एन.खोब्रागड,े शुनीऱ नळघरे आदी उऩजस्थत षोते. 

एऱएडी वळद्युत वदव्याांच्या माध्यमातून षोणा-या ळीज बचतीची ऴषाननऴा 
करण्याकररता ‘थडप ऩाटी ऑडीट’ करण्याशष ऱोंबकलणा-या वट.व् षी. केबऱ 
ळ इतर ताराांबाबत वळस्ततृ अभ्याश षोणे गरजेचे आषे. याशा श उऩमषाऩौर 
मननवा को े याांच्या अध्यसतेत शममती ग शत करण्यात आऱी 
आषे. शममतीमध्ये अजननऴमन ळ वळद्युत वळऴेव शममती शभाऩती 
ॲड. शांजय बाऱऩाांडे, स्थाऩत्य शममती शभाऩती अभय गोटेकर, अनतररक्त 
आयुक्त राम जोऴी ळ कायपकारी अमभयांता ए.एश. मानकर याांचा शमाळेऴ 
आषे. ग शत शममतीद्ळारा केबऱ ळ इतर ताराांच्या शांदभापत आळशयक 
अभ्याश करून ५ डडशेंबरऩयतं अषळाऱ शादर करण्याचे ननदेऴ मषाऩौर 
शांदीऩ जोऴी याांनी वदऱे. 

ऴषरात वळवळध व काणी भूममगत वळद्युत ळावषनयाांचे काम शुरू 
आषे. वळवळध व काणच्या १८ मागापळरीऱ एमएशईडीशीएऱ चे वळद्युत खाांब 
ळ वळद्युत ळावषनया स्थानाांतरीत करायच्या अशून याबाबत अजननऴमन ळ 
वळद्युत वळऴेव शममती शभाऩती ॲड.शांजय बाऱऩाांड ेषे आढाळा घेतीऱ 
अशेषी मषाऩौराांनी शाांगगतऱे. ऴषरात वळवळध प्रकारची कामे शुरू 
आषेत. नागररकाांच्या शुवळधेशा श शुरू अशऱेल्या कामाांमुले नागररकाांना 



त्राश षोउ नये याशा श कोणतषेी काम प्रऱांबीत राषू नये याकड ेवळऴेव ऱस 
द्या. कामाचा ळेग ळाढळून वळषीत काऱाळधीमध्ये काम ऩूणप 
करा. नागररकाांकडून येणा-या तक्रारीांचे तात्काल ननराकरण व्षाळे याशा श 
जबाबदारीने गाांभीयप ऱसात घेउन कायप करा, अशेषी ननदेऴ याळेली मषाऩौर 
शांदीऩ जोऴी याांनी अगधका-याांना वदऱे.  

 


