*फी.ऩी.एर. ये ळनकाडड धायकाांना थककत वलज बफराचे १८ शऩ ्ते ऩाडून १८ भहशन ्मात वलज बफराचा
बयणा कयण ्माची वलरत द्माली – आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांची ऊजाडभत्रां माांकडे भागणी*

दारयद्रमये ऴेखारीर शळधाऩत्रीका धायकाांना थककत वलज बफराचे १८ भहशन ्माांचे १८ शऩ ्ते ऩाडून वलज

बफराचा बयणा कयण ्माची वलरत दे ण ्मात माली तवेच ननमशभत वलज बफर बयणा-माांना कोणतेशी
ल ्माज तवेच दां ड आकायण ्मात मेलू नमे अळी भागणी वलधीभांडऱ रोकरेखा वशभतीचे प्रभख
ु तथा
भाजी अथडभांत्री आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी केरी आशे .

रॉकडाऊनच ्मा कारालधीतीर थककत वलजबफराऩोटी गोयगयीफ जनतेचे वलज कनेक्ळन काऩण ्मात
मेत अवर ्माच ्मा ऩाळल्ड बभ
ू ीलय आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी भशावलतयणचे भख
ु ्म अशबमांता श्री.
दे ळऩाांडे माांच ्मावश वलश्राभगश
ृ चांद्रऩयू मेथे फैठक घेतरी. मा फैठकीरा भशावलतयणचे अधधषक
अशबमांता, कामडकायी अशबमांता, भशाऩौय वौ. याखी कांचराडलाय, उऩभशाऩौय याशूर ऩालडे, व ्थामी
वशभती वबाऩती यली आवलानी, बाजऩाचे जजर ्शाध ्मष दे लयाल बोंगऱे , बाजऩा भशानगय

जजर ्शाध ्मष डॉ. भांगेळ गर
ु लाडे, वब
ु ाऴ कावनगोट्टूलाय, यवल गयु नर
ु े, बिजबऴ
ू ण ऩाझाये आदीांची
प्राभख
ु ्माने उऩजथथती शोती.

मालेऱी झारेर ्मा चचेत आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी काशी भशत ्लऩूणड भद्
ु दमाांलय चचाड केरी.

केळयी शळधाऩत्रीका धायकाांना १२ भहशन ्माचे १२ शऩ ्ते ऩाडून वलज बफर बयण ्माची भब
ु ा दे ण ्मात

माली, वलज कनेक्ळन काऩण ्माऩूली १५ हदलवात २ लेऱा नोटीव ऩाठवलण ्मात माले, भशावलतयणच ्मा
उऩवलबागीम कामाडरमाभध ्मे मोजनेची भाहशती दे ण ्माकरयता कष तमाय कयण ्मात माला, हदनाांक
१८ भाचड २०२१ ऩावन
ू ऩूढीर 10 हदलव वलजबफर धायकाांचे कनेक्ळन काऩू नमे, ऩुढीर 8 हदलव
लत
ृ ्तऩत्राांभध ्मे मोजनेची प्रेवनोट द्माली, भशावलतयणच ्मा प्रत ्मेक उऩवलबागीम कामाडरमाभध ्मे

मोजनेच ्मा भाहशतीचे शोडींग ्ज रालण ्मात माले, ज ्मा जजर ्शमाांची लवर
ु ी ८० टक् क्माांच ्मा लय आशे

तेथीर वलजबफर ग्राशकाांचे वलज कनेक्ळनन ्व काऩू नमे अळा वच
ू ना आ. वध
ु ीय भन
ु गांटीलाय माांनी
केर ्मा.

चारु वलज बफरावशीत जन
ु े वलज बफर ऩें डीांग आशे त त ्माांनी एकांदय यकभेच ्मा ३० टक् के यक् कभ
बरून उयरेरे वलज बफर १२ भहशन ्मात वभान शऩ ्त ्माने १ टक् का ल ्माजावश बयाले, अवे

व ्ऩऴ ्टीकयण भशावलतयणचे भख
ु ्म अशबमांता श्री. दे ळऩाांडे माांनी हदरे. भागीर काशी हदलवात

जजर ्शमात ७००० ग्राशकाांचे वलज कनेक्ळन काऩण ्मात आरे अवन
ू जजर ्शमाचे एकांदय लाऴीक वलज
बफर १३२४ कोटी शोते. त ्माऩैकी ११७९ कोटी रू. लवर
ु झारे भ ्शणजेच ८९ टक् के थकफाकी लवुर
झार ्माची भाशीती भशावलतयणतपे दे ण ्मात आरी. जे ग्राशक १२ भहशने ननमशभत वलज बफर

बयतीर त ्माांचे ल ्माज ल दां ड भाप शोईर, वलज कनेक्ळन काऩण ्मावाठी १५ हदलव आधी ग्राशकाांना
नोटीव ऩाठवलण ्मात मेते अवेशी भशावलतयण तपे वाांगण ्मात आरे.

