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नागऩूय भहानगयऩालरकेच्मा िधाकऩन ददनाच्मा 
औचर्त्माने सीएनजी फस सेिेर्े रोकाऩकण 

नागऩयू, ता. २ : दैनंददन वलकसवत शोत जाणाऱ्मा तंत्रसानावोफतच आज दययोज 
प्रदऴुणाची वभस्मा लाढत आशे. जर ल लाम ूप्रदऴूण शी भोठी वभस्मा आशे. आऩरे 
नागऩयू ळशय स्लच्छ ल वुंदय शोत अवतानाच त ेप्रदऴूणवलयदशत ळशय व्शाले मावाठी 
भशानगयऩासरकेने जलै इंधनाची धयरेरी काव शी ऩथदळी आशे. ऩेट्रोर, डडझरेच्मा 
लाशनांनी दययोज शोणाये प्रदऴूण ल त्माचा नागरयकांच्मा आयोग्मालय ऩडणाया प्रबाल 
माऩावनू कामभची वटुका कयण्मावाठी आज जैल इंधन अत्मंत आलश्मक ठयत.े 
मेणाया काऱ जैल इंधनाचाच अवनू जैल इंधन शी देळाच्मा बवलष्माची गयज आशे, 

अवे प्रततऩादन कें द्रीम बऩूषृ्ठ ऩरयलशन भशाभागग आणण जशाज फांधणी, जरस्त्रोत 
भंत्री तनतीन गडकयी मांनी केरे. 

नागऩयू भशानगयऩासरकेच्मा लधागऩन ददनाच्मा औचचत्माने भनऩाने प्रदऴूणयदशत 
नागऩयूच्मा ददळनेे भशत्त्लाच ेऩाऊर टाकरेरे आशे. त्मा अंतगगत वीएनजी फव वेलेच े



ळतनलायी (ता. २) कें द्रीम भंत्री तनतीन गडकयी मांच्मा शस्त ेरोकाऩगण झारे. मालऱेी 
ते फोरत शोत.े भंचालय ऩारकभंत्री चंद्रळखेय फालनकुऱे, भशाऩौय नंदा जजचकाय, 

आभदाय वधुाकय कोशऱे, आभदाय वधुाकय देळभखु, आभदाय कृष्णा खोऩड,े 

उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, वत्ता ऩषनतेे वंदीऩ जोळी, वलयोधी ऩषनते े तानाजी 
लनल,े आमकु्त असबजीत फांगय, ऩरयलशन वसभती वबाऩती जजतेंद्र (फंटी) कुकड,े 

ज्मेष्ठ नगयवेलक प्रलीण दटके, सळषण वसभती वबाऩती ददरीऩ ददले, भदशरा ल 
फारकल्माण वसभती वबाऩती प्रगती ऩाटीर, स्थाऩत्म वसभती वबाऩती वंजम 
फंगारे, धयभऩेठ झोन वबाऩती प्रभोद कौयती, नेशरू नगय झोन वबाऩती रयता भऱेु, 

ऩरयलशन वसभती वदस्मा अचगना ऩाठक, सळल्ऩा धोटे, उज्ज्लरा ळभाग, येखा वाकोये, 

वदस्म वनुीर दशयणलाय, क्रीडा वसभती उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, अततरयक्त आमकु्त 
यलींद्र ठाकये, अततरयक्त आमकु्त याभ जोळी, ऩरयलशन व्मलस्थाऩक सळलाजी जगताऩ 
उऩजस्थत शोते. 

ऩढेु फोरताना कें द्रीम भंत्री तनतीन गडकयी म्शणारे, वलवलध असबनल ऩथदळी प्रमोग 
देणाये ळशय म्शणून आज देळात आऩल्मा नागऩयू ळशयाच ेनाल गौयलाने घेतरे जात.े 
ळशय स्भाटग सवटी म्शणून वलकसवत शोत अवतानाच स्लच्छ ल वुंदय नागऩयू शी 
वंकल्ऩनाशी वलगत्र वाकायत आशे. इरेजक्ट्रक, वीएनजी, सभथेनॉर शी जवैलक इंधन े
देळाच ेबवलष्म आशेत. माची जाण ठेवलत प्रदऴूणाच्मा वभस्मेलय भात करून आचथगक 
फचतीच्मा दृष्टीने नागऩयू भशानगयऩासरकेने ऩरयलशन वेलेभध्मे वीएनजी फवचा 
वभालेळ कयणे शी असबभानास्ऩद फाफ आशे. आजघडीरा डडझरे ६५ रुऩमे प्रतत 
सरटय तय वीएनजी ५५ रुऩमे प्रतत सरटय आशे. भात्र एक सरटय डडझरेभध्मे केलऱ 
२.७ ककभी अंतय ऩाय कयता मेत ेतय वीएनजीभऱेु एका सरटयभध्मे ४.२ ककभी अंतय 
ऩणूग कयता मेते. त्माभऱेु ऩमागलयणऩयूकवश आचथगकदृष््माशी वीएनजी अत्मंत 
उऩमकु्त आशे. त्माभऱेु भशानगयऩासरकेने माऩढेु ऩनु्शा एक ऩाऊर ऩढेु टाकीत 
भनऩाभध्मे वेलेत अवरेरी वलग लाशने वीएनजीभध्मे ऩरयलतीत करुन देळातीर 
ऩदशरी भशानगयऩासरका म्शणून ऩनु्शा एक बफरूद नागऩयूरा रालण्माच ेआलाशनशी 
कें द्रीम भंत्री तनतीन गडकयी मांनी मालेऱी केरे.   



मेत्मा काऱात धानाची तणव ल भटन, भच्छी आणण पऱांच्मा टाकाऊ घटकांऩावनू 
जैल इंधन तनसभगती कयण्मात मेणाय आशे. वलदबागतीर बंडाया, गोंददमा, गडचचयोरी, 
चंद्रऩयू जजल््माभध्मे तणवाऩावनू फामो वीएनजी प्रकल्ऩ वाकायण्माचा भानव आशे. 
मा प्रकल्ऩाभऱेु चायशी जजल््मातीर शजायो तरूणांना योजगाय सभऱेरच सळलाम 
मेथीर नागरयकांना टॅ्रक, टॅ्रक्टय अळी लाशने अत्मंत कभी दयात चारवलता मेणाय 
आशे. मा प्रकल्ऩातून योजगावाठी तरुणानंी ऩढेु माले, अवे आलाशन कें द्रीम भंत्री 
तनतीन गडकयी मांनी केरे. नागऩयू भशानगयऩासरकेने वरुू केरेरी जैल इंधन फव ल 
त्माचा उऩमोग भनऩाभधीर वेला देणा-मा लाशनांवाठी करून त्माची मोग्म 
अंभरफजालणी केल्माव मेणाऱ्मा काऱात देळातीर वलागत वुंदय ल प्रदऴुणभकु्त ळशय 
म्शणून नागऩयू ळशय ऩढेु मेईर, अवेशी कें द्रीम भंत्री तनतीन गडकयी म्शणारे. 

कामगक्रभाच ेवंचारन वशामक आमकु्त भशेळ भोयोणे मांनी केरे तय आबाय ऩरयलशन 
व्मलस्थाऩक सळलाजी जगताऩ मांनी भानरे. 

भनऩार्ी िाहने होणाय सीएनसी : भहाऩौय नंदा जजर्काय 

आऩरे स्लच्छ ल वुदंय नागऩयू ळशय प्रदऴुणभकु्त ळशय व्शाले मावाठी नागऩयू 
भशानगयऩासरकेतीर ऩरयलशन फवेववश भनऩाभधीर वलग लाशने वीएनजी कयण्मात 
मेईर. मा श्ृंखरेभध्मे भशाऩौयांच ेलाशन वलगप्रथभ वीएनजी केरे जाईर, अळी घोऴणा 
भशाऩौय नंदा जजचकाय मांनी ददरी. जैल इंधनाच्मा लाऩयात ऩढुच े ऩाऊर म्शणून 
नागऩयू भशानगयऩासरकेची वलग लाशने वीएनजी कयण्माच्मा कें द्रीम भंत्री तनतीन 
गडकयी मांच्मा आलाशनालय भशाऩौयांनी तात्काऱ दखर घेतरी. 

शहीद जिानांच्मा कुटंुबफमांना भोपत प्रिास : जजतेंद्र कुकड े

प्रास्तावलकाभध्मे ऩरयलशन वसभती वबाऩती जजतेंद्र (फंटी) कुकड ेमांनी वीएनजी फव 
वेलेच ेभशत्त्ल वाचंगतरे. भनऩाच्मा इतयशी फवेव वीएनजीभध्मे रलकयच ऩरयलतीत 
कयण्मात मेणाय आशेत. मा प्रकल्ऩारा ‘यॉ भॅट’च े वंऩणूग वशकामग आशे. नागऩयू 
भशानगयऩासरकेच्मा ऩरयलशन वेला देणाऱ्मा फवभध्मे ळशीद जलानांच े कंुटंुबफम ल 



ददव्मागं व्मक्तींना वंऩणूग प्रलाव भोपत ददरा जाणाय अवल्माचशेी ऩरयलशन वसभती 
वबाऩती जजतेंद्र (फंटी) कुकड ेमांनी मालेऱी वांचगतरे. 
 


