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सप्टेंबरऩासून धािणार 
महहऱांसाठी विशषे 

इऱेक्ट्रिकिरीऱ ‘तेजक्ट्स्िनी बस’ 

शहीद कुटंुबातीऱ मुऱीच्या हस्ते होणार उद्घाटन : 
चाऱक, िाहक ते सिक कमकचारी महहऱाच 

नागऩरू, ता. २६ : भहशरा वषभीकयणाच्मा दृष्टीने नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा 
ऩरयलशन वलभतीद्लाये भशत्लऩणूण ननणणम घेण्मात आरा आशे. भनऩाच्मा ‘आऩरी 
फव’च्मा ताफ्मात भहशराांवाठी वलळऴे इरके्ट्रिकलय वांचालरत ‘तजेक्ट्वलनी फव’ 

रलकयच दाखर शोणाय अवनू मा फवच ेउद्घाटन मेत्मा वप्टेंफय भहशन्माभध्मे 
कयण्माच ेप्रवतावलत आशे. वलळऴे म्शणजे मा फव भधीर चारक, लाशक ल फव 
आगायातीर कभणचायीशी भहशराच याशणाय अवनू ळशीद कुटुांफातीर भरुीच्मा शवते 
ऩमाणलयणऩयूक ‘तेजक्ट्वलनी फव’च ेउद्घाटन कयण्मात मेणाय आशे, अळी भाहशती 
ऩरयलशन वलभती वबाऩती क्ट्जतेंद्र (फांटी) कुकड ेमाांनी हदरी. 



भनऩा भखु्मारमातीर डॉ. ऩांजाफयाल देळभखु वभतृी वथामी वलभती वबागशृाभध्मे 
वोभलायी (ता.२६) ऩरयलशन वलभतीची फठैक आमोक्ट्जत कयण्मात आरी शोती. 
फठैकीत वलभतीच ेवदवम याजेळ घोडऩागे, ननतीन वाठलणे, नयेंद्र लारदे, नागेळ 
भानकय, वदवमा रूऩा यॉम, लळैारी योशनकय, भननऴा धालड,े अचणना ऩाठक, वलळाखा 
फाांत,े रुऩारी ठाकुय, उऩामरुत याजेळ भाहशत,े ऩरयलशन वलबागाच्मा वशामक आमरुत 
ककयण फगड,े ननगभ वचचल शयीळ दफेु, प्रळावकीम अचधकायी यलीांद्र ऩागे माांच्मावश 
ऩरयलशन वलबागाच ेअचधकायी उऩक्ट्वथत शोत.े   

मालेऱी ऩरयलशन वलभती वबाऩती क्ट्जतेंद्र (फांटी) कुकड ेम्शणारे, ‘आऩरी फव’ वेलेच्मा 
भाध्मभातून वभाजातीर वलवलध घटकाांना ववुलधा देण्माचा भनऩा ऩरयलशन 
वलभतीचा प्रमत्न अवतो. भागीर लऴी ज्मेष्ठ नागरयकाांवाठी नतकीटभध्मे ५० टरके 
वलरत देण्माची मोजना याफवलण्मात आरी. माच श्ृांखरेभध्मे मालऴी भहशराांवाठी 
वलळऴे इरके्ट्रिकलय वांचालरत ‘तेजक्ट्वलनी फव’ वरुू कयण्मात मेत आशे. 
इरेक्ट्रिकलयीर ‘तेजक्ट्वलनी फव’वाठी रकडगांज मेथे फव आगाय तमाय कयण्मात मेत 
अवनू मा आगायाराशी ‘भातळृरती फव आगाय’ नाल देण्मात आरे अवल्माचशेी 
ऩरयलशन वलभती वबाऩती क्ट्जतेंद्र (फांटी) कुकड ेमाांनी वाांचगतरे. 

‘एकऱव्य’ योजनेद्िारे ५० रुऩयात हदिसभर प्रिास 

‘आऩरी फव’ वेलेभध्मे ऩनु्शा एका नव्मा मोजनेद्लाये नागरयकाांना ववुलधा प्रदान 
कयण्मात मेणाय आशे. ळशयात वलवलध काभाांवाठी हदलवबय ‘आऩरी फव’ने कपयणा-
माांना आता अनतरयरत ऩवेै भोजाले रागणाय नाशी. भनऩा ऩरयलशन वलबागाच्मा 
‘एकरव्म’ मोजनेद्लाये एकदा ५० रुऩमाची ऩाव काढल्मानांतय हदलवबय ळशयात 
कोणत्माशी बागाभध्मे ‘आऩरी फव’ने प्रलाव कयता मेणाय आशे, अवेशी ऩरयलशन 
वलभती वबाऩती क्ट्जतेंद्र (फांटी) कुकड ेमाांनी मालेऱी वाांचगतरे.   

 


