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म� यम� यम� यम� य रेल रेल रेल रेल 

                                                             म	ु यम	ु यम	ु यम	ु य काया�लय काया�लय काया�लय काया�लय,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                    अिभयां��क� �वभागअिभयां��क� �वभागअिभयां��क� �वभागअिभयां��क� �वभाग,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                    छछछछ....िशिशिशिश....टटटट. . . . मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई----40001400014000140001. 

प� ".ट# 103/पी.ड( ) यूट#-18/XXI          ,दनांक : 18 जाने.2008 

सीसीसीसी....ईईईई....प3रप� प3रप� प3रप� प3रप� क क क क """"....190190190190 

 �वषय : बाधंकाम 7 थळावर सुर:;तता िन:=त कर> यांक3रता ?,"या आदेश । 

 �विभB न �वभागांम� य े गजे प3रवत�न दसुर#/ितसर# लाईन, रे) व े �वCुितकरण, रे) व े

�वकास िनगम िलिमटेड तसेच रहदार#G या सु�वधांक3रता अनेक अिभयां��क�, िसगनल तसचे दरूसंचार 

आ:ण �वCुत काय� ?गती पथावर आहेत H यांक3रतां काय�रत रेलवे लाइन जवळ खोदकाम उM खनन, 

वाहने/उपकरणांची य-ेजा यां गोN ट#ंची आवO यकता असत.े काय�रत रे) व ेलाइन जवळ व3रल ?कारचे 

काम करतांना रेलव े मागा�तील भौिमतीय बदल घडणे, �वCतु/िसगनल तसेच दरूसचंार केबल 

�व7 कळ#त/खराब होणे, गितशीलतेG या मापात/?माणातं बाधा यणेे इM या,द अडचणी सभंवतात 

प3रणाम7 वRप रहदार#म� ये अS यव:7थतपणा यतेो.  अपघातासार	 या असामाB य घटना घडू शकतात. 

M यांक3रता यासंबिंधत एक प3रप� क./?प� जार# कर> याची आवO यकता भासली आहे . 

 

 यानतंर, ओपन लाइन आ:ण िनमा�ण �वभागाVारे काय�रत रेलवे लाइन जवळ फामXशन 

तयार कर> यांसाठZ जमीन काय� (भराव), उM खनन/खोदकाम, वाहन/ेउपकरणाचंा संचार/ प3रचालन 

सार	 या कामाचंी योजना आखण ेव अशी काम कर> यांक3रता खालील दश��वले) या सूचनांचे पालन केले 

जाईल, H यामळेु रेलवे मागा�त भौिमितय बदल घडण,े गतीमानतेG या मापात/?माणातं बाधा यणे,े 

�वCतु/िसगनल तसचे दरूसंचार केब) सनां होणा-या ;ित/नकुसानी पासनू वाचव ू शकेल, प3रणामत: 

अपघाती ,कंवा असामाB य घटना घडतात. 

 

I. काय�रत रेलवे मागा� जवळ कोणM याकाय�रत रेलवे मागा� जवळ कोणM याकाय�रत रेलवे मागा� जवळ कोणM याकाय�रत रेलवे मागा� जवळ कोणM याह# ?कारचे काम सुR करह# ?कारचे काम सुR करह# ?कारचे काम सुR करह# ?कारचे काम सुR करणेणणेेणे....    
 

1111....1 1 1 1 काय�रत रेलवे मागा�G याकाय�रत रेलवे मागा�G याकाय�रत रेलवे मागा�G याकाय�रत रेलवे मागा�G या जवळपास कोणतेह# काम चालू करण ् जवळपास कोणतेह# काम चालू करण ् जवळपास कोणतेह# काम चालू करण ् जवळपास कोणतेह# काम चालू करण ्   यापवू^ ?भार# इंजीिनयर Vारायापवू^ ?भार# इंजीिनयर Vारायापवू^ ?भार# इंजीिनयर Vारायापवू^ ?भार# इंजीिनयर Vारा    खालीखालीखालीखालीलललल                            

    दश��वले) यादश��वले) यादश��वले) यादश��वले) या �ववरणाचा उ) ले �ववरणाचा उ) ले �ववरणाचा उ) ले �ववरणाचा उ) लेख कRन ओपन लाइनG याख कRन ओपन लाइनG याख कRन ओपन लाइनG याख कRन ओपन लाइनG या व3रN ठ व3रN ठ व3रN ठ व3रN ठ से_ श से_ श से_ श से_ शन इंजीिनयरन इंजीिनयरन इंजीिनयरन इंजीिनयर/ / / / से_ शसे_ शसे_ शसे_ शन न न न             
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    इंजीिनयर इंजीिनयर इंजीिनयर इंजीिनयर ((((रेल पथरेल पथरेल पथरेल पथ) ) ) ) सहायक सहायक सहायक सहायक �वभागीय�वभागीय�वभागीय�वभागीय    इंजीइंजीइंजीइंजी...., , , , अनभुागीय व3रN ठअनभुागीय व3रN ठअनभुागीय व3रN ठअनभुागीय व3रN ठ    �वभागीय�वभागीय�वभागीय�वभागीय    इंजीिनयर यांना लेखी इंजीिनयर यांना लेखी इंजीिनयर यांना लेखी इंजीिनयर यांना लेखी 

    7 व7 व7 व7 वRपात सूिचत केले Rपात सूिचत केले Rपात सूिचत केले Rपात सूिचत केले पा,हजेपा,हजेपा,हजेपा,हजे.... 

1111....1111....1111 कामाचे 7 वRप, 7 थळ आ:ण काम करणा-या एज̀सीचे नाव. 

1111....1111....2222 कामाचा अंदाजे काळ. 

1111....1111....3333 उपयोगात/वापरात यणेा-या उपकरणांची नावे आ:ण अंदाजे स	ं येची याद#. 

1.1.4 H या ,ठकाणी वाहनांचा उपयोग केला जाणार आहे M या 7 थानांचे �ववरण. 
 

1111....1111....5555 खाली उ) लेखाली उ) लेखाली उ) लेखाली उ) ले:खले) या:खले) या:खले) या:खले) या बाबी सबंधंी ?माणता बाबी सबंधंी ?माणता बाबी सबंधंी ?माणता बाबी सबंधंी ?माणता.... 

i) रेलवे पय�वे;क तसचे ठेकेदारांचे अिधकृत पय�व;ेकांची उपल( धता. 
 

ii) िनमा�ण 7 थळाचे ?भार# सहायक इंजीिनयर Vारा ठेकेदारांचे पय�व;ेक/वाहन 

चालक/कम�चा-यांना ?िश;ण देणे तसचे भारतीय रेल पथ मॅB युअलG या पॅरा 826(iv) 

अनुलe नक 8/5 म� ये दश��व) या?माण आवO यक अस) यास M यांना स;मता ?माण 

प� Cाव.े 
 

iii)  जेथे आवO यक असले तेथे सतक� ता आदेश, ओईएचएस, ड( ) यू.एफ अनुदेश इ. लाग ू

करावे. 

iv)   जर आवO यक असले तर संबिंधत �वभाग जसे अिभयां��क�, �वCुत आ:ण िसगनल 

आ:ण दरूसचंारG या पय�वे;कांना सूचना पाठ�वणे. 
 

1111....2222    ?भार# इंजीिनयर?भार# इंजीिनयर?भार# इंजीिनयर?भार# इंजीिनयर, , , , रेलवे मागा�G यारेलवे मागा�G यारेलवे मागा�G यारेलवे मागा�G या जवळपास खोदकाम करताना खाली उ) ले जवळपास खोदकाम करताना खाली उ) ले जवळपास खोदकाम करताना खाली उ) ले जवळपास खोदकाम करताना खाली उ) लेख के) याख के) याख के) याख के) या?माण े?माण े?माण े?माण े                        

    खा�ी कRन घेतील खा�ी कRन घेतील खा�ी कRन घेतील खा�ी कRन घेतील ::::---- 

1.2.1 खोदकामामुळे ससेG या फॉमXशनला काह# हानी पोहचणार नाह#, काय�रत रेलव ेमागा�चे :7थरता 

(Settlement) खराब होणार नाह# तसेच जलिनM सारक अथवा रेलवे मागा�तील वत�मान 

ना) यांम� ये काह# अडथळा िनमा�ण होणार नाह#. 
 

1.2.2 गाडयांG या स3ुर ;त सचंालनाक3रतां अिधकतम गतीमान माप/प3रमाणां म� ये काह# हानी 

पोहचणार नाह#. 

1.2.3 उपकरणे आ:ण केबल अथवा अB य कोणM याह# ?ितN ठापणास (installation) काह# हानी 

पोहचणार नाह#. 
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1.2.4 जर मोठया स	ं येन ेमजूरांचा वापर करणार असाल तर काया�G या अविधक3रतां सतक� ता आदेश, 

इंजीिनयर# हाथ िसगनल तसेच सतत/वरचेवर िशट# (ओइएचएस आ:ण ड( ) युएफ) चे पालन 

कर> यासंंबंधी आदेश जार# केले जातील. 
 

1.2.5 ओपन लाइनशी संबंिधत �वभागाG या (अथा�त अिभया�ं�क�, िसगनल आ:ण दरूसंचार, कष�ण 

�वतरण इ.) पय�व;ेकांना जेS हा आ:ण जथेे आवO यक असले, तर आप) या कम�चा-यांना हजर 

राह> याक3रता सूिचत केल ेजाईल. 

1.2.6  कामाG या वळेेत काय� ?भार# रेलवे पय�व;ेक तसचे ठेकेदारांचे पय�वे;कांना पूव� सावधानतेची 

मा,हती काढ> यांक3रतां H यावर �वशेष ल; ,दले जाणार आहे, िनमा�ण 7 थळाचा दौरा करण े

आवO यक आहे. रेलवे मागा�ची सुर;ा आ:ण सुर:;तता अंगीकारणा क3रतां कर> यांत यणेा-या 

उपायासंह कामाG या �व7 ततृ योजनेची याद# तयार केली जावी. 

1.2.7 सुर:;तता अंगीकारणाक3रता  के) या जाणा-या उपायांसबधंी िनमा�ण 7 थळावर एक र:ज7 टर 

ठेवले जावे तसेच राख> यांत येणा-या सव� पवू� सावधानतचेा M यात उ) लेख केला जावा. 

िनर#;ण अिधकार# आप) या िनर#;णां दरh यान के) या जाणा-या �व�वध सुर:;तता उपायांची 

तपासणी करतील तसेच आप) या नiदवह#त M याची नiद करतील. 
 

  

II     तटबधंतटबधंतटबधंतटबधं/ / / / खोदकामखोदकामखोदकामखोदकाम/ / / / उM खउM खउM खउM खननात भूमीननात भूमीननात भूमीननात भूमी----काय� करणेकाय� करणेकाय� करणेकाय� करणे, , , , जेथे वाहनेजेथे वाहनेजेथे वाहनेजेथे वाहने/ / / / उपकरणांचे संचलनउपकरणांचे संचलनउपकरणांचे संचलनउपकरणांचे संचलन/ / / / प3रचालनप3रचालनप3रचालनप3रचालन                                

    इइइइ. . . . चा समावशे असावाचा समावशे असावाचा समावशे असावाचा समावशे असावा....     
 

2. उपरो_ त उ) ले:खत बाबींची खा�ी के) यानंतर कामाशी सबंंिधत �वभाग अथा�त िनमा�ण, 

�वCुतीकरण, िसगनल आ:ण दरूसंचार इ. चे ?भार# काय�कार#/सहा.इंजीिनयर अशी कामे सुR 

कर> यांची परवानगी दे> यापूव^, जेथे सडकेवर#ल वाहने/मिशनींचा उपयोग आवO यक आहे, 

िनमा�ण 7 थळावर खालील?माणे खा�ी कRन घेतील. 
 

 काय� ?भार# इंजीिनयर S य�jगतपणे सड़क वाहने/उपकरणांना ?मा:णत करतील. lाइवर, 

सुर;ाकम^ तसेच पय�व;ेकांसोबत �वचार-�विनमय करतील तसेच काय�7 थळावर वापर> यांक3रता सड़क 

वाहनाचें ?कार, M यांची स	ं या, lाइवर व पय�वे;ाकांची स	ं या तसेच कामस लागणारा अविध व वेळेचा 

उ) लेख कRन ठेकेदारांना लेखी 7 वRपांत परवानगी देतील. ठेकेदारांना ?भार# इंजीिनयर कडून परवानगी 

?ाm त के) यािशवाय काय�-7 थळावर काम सRु कर> याची परवानगी नसेल. 
 

 काम सुR कर> यापवू^ हे िन:=त कर> याकं3रता ,क, सव� आवO यक उपाय केले गलेे आहेत, 

सलंe नक-।। म� ये ,दली गलेे) या चेक िल7 टचा उपयोग केला जाईल. काया�चे ?भार# इंजीिनयर 

काय�7 थळावर खाली उ) ल:ेखत तयार# जी लागू असेल, M याची खा�ी कRन घतेील. 
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2222....1111....3333....1111 जर सवा�त जवळG या  काय�रत रेलव े nॅकG या म� य रेषेपासून 6.0 मी. अंतरावर काम 

 कर> याची   योजना असले तर लागनू असले) या जमीनीG या पoट#वर जेथे कामाक3रता ं

 सडकवाहन/मशीनचा वापर करावयाचा असेल तर, वत�मान रेलव े nॅकG या म� य रेषेपासनू   

 6.0 मी.  अंतरावर अगोदरच 150 मी.मी. Rंद#ची चुB याची रेषा टाकून िसमांकन केले 

 जाईल. तसेच ठेकेदाराकडून M याची 7 वीकृती घेतली जाईल क�  H यामुळे वाहने/मशीन ती 

 रेषा पार कR शकणार नाह#त आ:ण काय�रत रेलव े nॅकG या 6.0 मी. पे;ा जवळ 

 पोहचू शकणार नाह#त. 
 

2222....1111....3333....2222 जर रेलव ेnॅकG या म� य रेषपेासून 6.0 ते  3.5 मी. G या दरh यान काम कर> याची योजना      

असले तर याची, खा�ी कRन p यावी लागेल ,क :- 

।।।।.... सवा�त जवळG या काय�रत रेलव े nॅकG या म� य रेषे पासून 3.5मी.G या अंतरावर               

लाकड#/बांबGू या खांबावर 75 से.मी.G या उंचीवर गडद रंगांची 3रबन/नायलॉन दोर# बांधून 

जिमनीचे सीमांकन केले गलेे आहे. 

।।।।।।।।.... वाहने आ:ण मशीन चाल�व> याचे वळे# तेथे अिधकृत रेलवे ?ितनीधी उप:7थत असेल. 

।।।।।।।।।।।।....काय�7 थळावर पोहोचणा-या गाड#G या चालकांना काय�रत रेलवे nॅकG या जवळ सडक वाहन े

आ:ण मशीनचा वापर करत अस> याबाबत सतत :Sहजल वाज�व> याक3रता योe य सतक� ता 

आदेश िनग�मीत केले गेल ेआहेत. जेथे आवO यक समजले जाईल तेथे �वसल बोड� उपल( ध 

केले जातील. 

 

2222....1111....3333....3333 जर काय�रत रेलवे nॅकG या म� य रेषपेासनू 3.5 मी.चे आत काय� कर> याची  योजना 

 असले तर याची खा�ी केली जाईल ,क, ( लॉक सुर;ेG या अंतग�तच काम केल ेजात आहे. 

 तसेच भारतीय रेल पथ मैB युअलचा प3रG छेद ".806 आ:ण 807  चे अनसुार रेलव े

 nॅकG या सुर;ेक3रता आवO यक ती सरु:;तता पूव� खबरदार# घेतली गेली आहे. 

 काय�7 थळावर B यूनतम किनN ठ इंजीिनयर-।। 7 तर G या रेलव े पय�वे;काG या क� 

 प:7थितची खा�ी कRन p यावी. 
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2222....1111....4444  काय�7 थळापासनू जनता आ:ण ?वाशांना दरू ठेव> याक3रतां M याचे योe य त-हेन े

 िसमांकन  केले जाईल. जनता/?वाशांना सचेत कर> याक3रतां योe य ,ठकाणी 

 ‘काय� ?गित वर आहे’ अस ेआवO यक साइनबोड� सुsा लावले जाईल. 

2.2     असामाB यअसामाB यअसामाB यअसामाB य प3र:7थितत प3रचालकासं काय�रत रेलवे मागा�जवळ nॅक प3र:7थितत प3रचालकासं काय�रत रेलवे मागा�जवळ nॅक प3र:7थितत प3रचालकासं काय�रत रेलवे मागा�जवळ nॅक प3र:7थितत प3रचालकासं काय�रत रेलवे मागा�जवळ nॅक////मशीन वर काम करत      मशीन वर काम करत      मशीन वर काम करत      मशीन वर काम करत      

असता रेलवे माग� ओलांड> याअसता रेलवे माग� ओलांड> याअसता रेलवे माग� ओलांड> याअसता रेलवे माग� ओलांड> याचा सशंयचा सशंयचा सशंयचा सशंय////शंका अस) याशंका अस) याशंका अस) याशंका अस) यास खालील?माणे कारवाई केली जाईलस खालील?माणे कारवाई केली जाईलस खालील?माणे कारवाई केली जाईलस खालील?माणे कारवाई केली जाईल.... 

i) ठेकेदार/पय�व;ेक/वाहन प3रचालक लगचे :7थतीची मा,हती रेलव े अिधका-यांना देतील 

तसेच रेलव ेमाग� सुर:;त ठेव> यांत M याची मदत करतील. 
 

ii) रेल पथ मैB युअलचा प3रG छेद 806-807 G या अनसुार जी काह# घटना असेल, M यानुसार 

सुर:;त केल ेजाईल. 
 

2.3 रेलवे मागा�जवळ �बना कम�चार# वाहन/मशीन 3र_ त सोडले जाणार नाह#त. जर रेलव ेमागा�जवळ 

सडकवाहन/मशीन आ:ण यं� सामुtी 3र_ त (कम�चा-या�वना) सोडणे अप3रहाय� अस) यास M यांना 

अशा त-हेन ेसुर:;तपण ेसोडले जावे ,क H यामुळे ते चाल> याG या/चाल ूहो> याG या :7थतीत राहणार 

नाह#त. 
 

2.4 H यावेळ# सडक वाहनास मागG या ,दशेन ेचाल�वल ेजाईल M यावळे# खा�ी केली जावी ,क, ।) H या 

,ठकाणापासून वाहन वळवायचे आहे ती जागा योe य ?कारे सीमांक�त  केललेी आहे. ।।) सडक 

वाहन चालक आपले वाहनास वळ�वताना ,कंवा मागील ,दशेने ,फर�वताना नेहमी रेलव ेमागा�कडेच 

पाह#ल/ल; ठेवील. ।।।) अशा ,ठकाणी अिधकृत रेलव े ?ितिनधीची उप:7थतीची खा�ी कRन 

घतेली जाईल. 
 

2.5 काय�7 थळांवर जेथे आवO यक असेल, ?ाथिमकतGे या आधारे सचंार (phone) स�ुवधा उपल( ध के) या 

जाईल. 
 

2.6 जर काह# बाधा असतील तर काय�7 थळाची सुर;ा सामाB य आ:ण सहायक िनयमांG या प3रG छेद 

15.09 अनसुार िन:=त केली जाईल. 
 

2.7 काया�G या दरh यान सव� आवO यक उपाय केले जात आहेत याची खा�ी कर> याक3रता अनलुe नक-।। 

म� ये ,दली गेलेली चेक िल7 टचा उपयोग केला जाईल. 
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।।।।।।।।।।।।. . . . काय�रत रेल पथ काय�रत रेल पथ काय�रत रेल पथ काय�रत रेल पथ ////वत�मान लाइन वर काम करणेवत�मान लाइन वर काम करणेवत�मान लाइन वर काम करणेवत�मान लाइन वर काम करणे.... 

 

3.1 अिभयां��क� काय� जस े ,क टन�आऊट 7 लीपर टाकण,े e लूड जाvट लावणे इM या,द चाल ू

रेलवे मागा�वरच केले जात आहेत. रेलवे मागा�चा हा भाग अ7 थायी Rपात काया�चे ?भार# 

इंजीिनयरG याच िनयं�णांत असतो. जस े ,क, सयंु_ त इंजीिनयर# आ:ण िनमा�ण प3रप�क 

".148 म� ये उ) लेख आहे तसेच सतक� ता आदेशातून मोकळ#क ,द) यानंतर (हा भाग) 

यास पनु: अनभुागीय ?भार# यांकडे सूपूद� केला जाईल. या काळातं काया�चे ?भार# 

इंजीिनयरकडूनच रे) वे मागा�G या सुर:;तेची खा�ी कRन घेतली जाईल. 
 

3.2 जर आवO यक असले तर काया�चे ?भार# इंजीिनयर Vारा मसौदा प3रप�� क नो,टस ?कािशत 

केला जाईल. 
 

3.3 काया�स सRुवात करते वळे# (िनN पादन) भारतीय रेल पथ मैB युअलचा प3रG छेद 806 आ:ण 

807G या अनसुारच रेलव ेमागा�ची सुर:;तता केली जावी. 
 

3.4 गित ?ितबधंात केवळ अनभुागीय पय�वे;काVारेच सटू ,दली जावी. 
 

3.5 उरलेली सामtी जसे रेल, :7लपर इM याद# चालू रेलव ेमागा�स अडथळा न पोहचता एके 

,ठकाणी गोळा कर> यांक3रता जागे संबधंी ओपन लाइनG या रेल पथ िनर#;कां सोबत 

�वचार �विनमय कRन अगोदरच ठर�वले जाव.े  

 

IV     क,टंग भागातक,टंग भागातक,टंग भागातक,टंग भागात////भागावर काम करतानाभागावर काम करतानाभागावर काम करतानाभागावर काम करताना////करत ेवेळ# घेतली गेलीली अित3र_ तकरत ेवेळ# घेतली गेलीली अित3र_ तकरत ेवेळ# घेतली गेलीली अित3र_ तकरत ेवेळ# घेतली गेलीली अित3र_ त पूव� खबरदार# पूव� खबरदार# पूव� खबरदार# पूव� खबरदार#....    
 

4444....1111  रे) वेG या सीमेG या आत मशीनचे िश:wटंग जेथे आवO यक असेल, रे) वेचे पय�व;ेण/रेलवे      

मागा�ची सुर:;तता/रहदार# ( लॉक G या अंतग�तच केली जाईल. 

4444....2222 एकदा गाड#ने ( लॉक से_ शन म� ये ?वशे केला क� या काय�7 थळावRन गाड़# िनघून 

 जाईपयxत भमूी संबधंीचे कामे करणार# मशीन/य�ें चाल�व> याची परवानगी ,दली जाऊ नय.̀ 

4444....3333 गाड#ला काय� 7 थळावRन पार हो> याची परवानगी दे> यापूव^ कुठलाह# िनघाललेा/,ढला झालेला       

 दगड अथवा उz या उतरंड#स, जी पड> याचा संभव असले, मोकळे  सोडू नये. 
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V. . . . खाली उ) लेखाली उ) लेखाली उ) लेखाली उ) ले:खललेे प3रप�:खललेे प3रप�:खललेे प3रप�:खललेे प3रप�कककक    H याH याH याH यात �व�वध �वशेष काया�संबधंी पूव� त �व�वध �वशेष काया�संबधंी पूव� त �व�वध �वशेष काया�संबधंी पूव� त �व�वध �वशेष काया�संबधंी पूव� सरु:;तता सरु:;तता सरु:;तता सरु:;तता सावधानतेचा सावधानतेचा सावधानतेचा सावधानतेचा 

उ) लेउ) लेउ) लेउ) लेख केला गेला आहेख केला गेला आहेख केला गेला आहेख केला गेला आहे. . . . M याM याM याM याचा संदभ� पा,हला जावाचा संदभ� पा,हला जावाचा संदभ� पा,हला जावाचा संदभ� पा,हला जावा....    

 

5555....1111. �व7 फोट, क,टंग भागाची Rंद# वाढ�वणे अथवा पलूांचा �व7 तार इ. कामांक3रतां इंजीिनयर# आ:ण 

 �वCुत �वभांगामाफ� त फाइल ".ड( ) य.ू742 ट#एम.19 Vारा जार# केललेे सयुं_ त प3रप�क ".146   

 म� ये उ) ल:ेखत ?,"या तसेच पूव� सावधिगर#चा संदभ� पहावा. 

5555....2222 इंजीिनयर# ओपन लाइन तसेच िनमा�ण �वभाग Vारा जार# सयुं_ त प3रप�क ".148 म� ये M या         

 कायाxक3रता स:hमिलत केली गलेलेी ‘संर;ा पूव� सावधानी’, जस े ,क पुलांचा �व7 तार, 

 क,टंगची Rंद# वाढ�वणे इM या,द कामांत रेलव ेमागौची सुर:;तता ?भा�वत होत आहे यांचे पालन 

 केले जावे. 
 

5555....3333 ‘िनमा�ण सगंठनिनमा�ण सगंठनिनमा�ण सगंठनिनमा�ण सगंठन’ Vारे ,द. 09/02/2004 के प� ". इ.ड( ) यू /187/ आर/465/कॅh प/सकु� .        

 G या अंतग�त ‘िनमा�ण काय� 7 थिनमा�ण काय� 7 थिनमा�ण काय� 7 थिनमा�ण काय� 7 थळावर संर;ाळावर संर;ाळावर संर;ाळावर संर;ा’ प:ु7तका सव� िनमा�ण अिधका-यांना प3रप��त  केली    

 गलेलेी आहेत. 
 

5555....4444 रेलव ेबोड� Vारे अ� य;, रेलव ेबोड�चे  ,द.17.12.07 G या प� ".2004/िसग/जी7/G या अंतग�त 

 िसगनलींग, �वCुत आ:ण संचार केबलG या जागेवर खोदकामाचे काया�संबंधी जे.पी.ओ.एन./ 

 आई.िसग. /2004 प3रप��त केल ेगलेे आहेत. जे.पी.ओ.G या शत^चे/तरतूद#चे पालन केले जावे. 

 

         ह7 ता. 

 

          ( बी.ड#. कुमार ) 

        ?धान म	ु य इंजीिनयर 

              म� य रेल 

 

 


