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प्रलसद्धी पत्रक                                                                                                      ता. ७ ऑगस्ट   २०१९ 

  

‘आपऱी बस’ चा अधिकाधिक ळापर 
करा! 

आमदार सिुाकर कोहले यांचे नागररकांना 
आळाहन 

बर्डी ते अमरनगर ळ बर्डी ते सुमीतनगर मागे बससेळेचा 
ऴुभारंभ 

  

नागपरू,ता.७ : नागऩयू ळशयातीर खावगी लाशतकू कभी व्शाली मावाठी वालवजननक 
लाशतकू वषभ फनवलण्माचा प्रमत्न नागऩयू भशानगयऩालरका आणण स्थाननक 
नेततृ्लाच्मा लतीने शोत आशे. भखु्म यस्त्माांवोफतच अनेक लस्त्माांभधीर रशान 
यस्त्माांलय अवरेल्मा रोकाांनाशी ‘आऩरी फव’ची वेला लभऱाली मा शेतून लभनी फव 
आता भनऩा ऩरयलशन वलबागाच्मा ताफ्मात दाखर झारी आशे. नागरयकाांच्मा 
ववुलधेवाठी वरुू कयण्मात आरेल्मा मा फव वेलेचा वलव नागरयकाांनी जास्तीत जास्त 
लाऩय कयाला, अवे आलाशन आभदाय वधुाकय कोशऱे माांनी केरे. 
  

ळशयातीर जास्तीत लस्त्माांभध्मे ‘आऩरी फव’ची वेला ऩोशोचाली ल प्रलाळाांना त्माचा 
राब व्शाला मा शेतनेू नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा ऩरयलशन वलबागातपे ‘आऩरी 
फव’च्मा ताफ्मात लभनी फव दाखर कयण्मात आरी आशे. भनऩातपे फडी त े
अभयनगय (ळऴेनगय) मा भागावलय लभनी फव वेला वरुू कयण्मात आरी अवनू 



फधुलायी (ता.७) आभदाय वधुाकय कोशऱे माांनी हशयली झेंडी दाखलनू मा भागावलयीर 
फव वेलेचा ळबुायांब केरा. 
माप्रवांगी शनभुाननगय झोन वबाऩती भाधयुी प्रलीण ठाकये, नगयवेवलका भांगरा 
ळळाांक खेकये, वलवश्री.  काळीनाथ नखात,े ऩांढयी कडु, प्रलीण ठाकये, तुकायाभजी 
धोफ,े याजु इांगऱे, ळांकययाल नागभोते, ळधु्दोधन रोशकये, अबम ऩनुलटकय, याज ु
लभश्रा, नांदेळ वालयकय, याज ू गडकेय, प्रलीण काटरे, अभोर ठाकये, ऩरुुऴोत्तभ 
आखये, अनांता गलायरे, मळलांत घोडभाये, चांद ूभोये, भाधलयाल रोशे, हदऩारी गुभगालकय, 

ऩरयलशन वलबागाच े वकुकय वोनटक्के, याभयाल भातकय, शेभांत कालऱे 
माांच्मावश ऩरयवयातीर नागरयक भोठ्मा वांख्मेने उऩस्स्थत शोत.े  
  

वदय फव फडी ते अभयनगय (ळऴेनगय) भागे येल्लेस्टेळन, फव स्टॅण्ड, तुकडोजी 
ऩतुऱा, दत्तात्रमनगय, उदमनगय, बोरेफाफा नगय ल वलठठरनगय तवेच फडी त े
वलुभतनगय भागे हटऱक ऩतुऱा, आमचचत भांदीय, खयफी चौक, गयीफ नलाज चौक भागे 
प्रलाव कयेर. ळबुायांबानांतय वलव भान्मलयाांनी फडी त े अभयनगय (ळऴेनगय) भागे 
येल्लेस्टेळन मा भागावलय धालणाऱ्मा फवभध्मे  प्रलाव केरा. 
  

वळजय झऱके, नागेऴ सहारे यांनी दाखवळऱी बर्डी त ेसमुीतनगर बसऱा हहरळी झेंर्डी 
वभुीतनगय मा बागातीर नागरयकाांच्मा ववुलधेवाठीशी भनऩातपे फडी त ेवभुीतनगय 
शी लभनी फववेला वरुू कयण्मात आरी आशे. फधुलायी (ता.७) जरप्रदाम वलभती 
वबाऩती वलजम (वऩ ांटू) झरके ल आयोग्म वलभतीच ेउऩवबाऩती नागेळ वशाये माांनी 
वभुीतनगय याउत नगय जलऱीर ऩरयवयात हशयली झेंडी दाखलनू मा फव वेलेचा 
ळबुायांब केरा. मालेऱी स्जल्शा ऩरयऴद वदस्म ळबुाांगी गामधने, ग्राभऩांचामतच ेवयऩांच 
यभेळ बोरा कुयतकुय, उऩवयऩांच हदरीऩ चाऩेकय, ग्राभऩांचामत वदस्म एजाज 
धाणीलारा, लनीता उयकुडकय, नयेंद्र नाांदयुकय, इकफारबाई, माकुफबाई, श्री.नागदेल,े 

ऩरयलशन वलबागाच ेवकुकय वोनटक्के, याभयाल भातकय, शेभांत कालऱे आदी उऩस्स्थत 
शोत.े 
 


