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ता. ७ सप्टें बर २०१९

बायो-सीएनजीिर पररितीत
केऱेल्या ‘आपऱी बस’ने ना.
महादे ि जानकर यांनी केऱा
प्रिास
नागपुरातीऱ पयाकिरणपूरक िाहतूक व्यिस्थेची प्रशंसा
: सभापती बंटी कुकडे यांनी ददऱी मादहती

नागपूर, ता. ५ : नागऩूय भशानगयऩालरकेतपे वंचालरत ‘आऩरी फव’च्मा
ताफ्मातीर ‘फामो-वीएनजी’लय ऩरयलतीत केरेल्मा फवने याज्माचे

ऩळुवंलधधन, दग्ु ध ल भस्त्मवलकाव भंत्री भशादे ल जानकय मांनी प्रलाव

केरा. नागऩुयात अवरेल्मा ऩमाधलयणऩूयक लाशतुकीचे कौतुक कयीत मेथे

लाशतक
ु ीवंदबाधत वुरु अवरेरे प्रमोग याज्माच्मा अन्म जजल््मात अंभरात
आणण्माचा प्रम्न करू, अवे ्मांनी वांगगतरे.

नाभदाय भशादे ल जानकय मांनी ळननलायी (ता. ७) आकजस्तभक नागऩयू
भशानगयऩालरकेरा बेट ददरी. व्ताऩष नेते वंदीऩ जोळी ल आमक्
ु त

अलबजीत फांगय मांनी ्मांचे तुऱळीचे योऩटे दे ऊन स्तलागत केरे. ्मानंतय
आमुक्त अलबजीत फांगय मांच्मावोफत ्मांनी नागऩुयात वुरू अवरेल्मा
वलवलध अलबनल आणण ऩमाधलयणऩयू क प्रकल्ऩांफाफत चचाध केरी. केंद्रीम
भंत्री ननतीन गडकयी मांच्मा वंकल्ऩनेतून नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा

ऩरयलशन वलबागाच्मा ताफ्मात अवरेल्मा आणण आमुष्म वंऩरेल्मा वुभाये
४३७ डडझेर फव फामो-वीनजीभध्मे ऩरयलतीत कयण्माचे भनऩाने ठयवलरे.
आताऩमंत ४८ डडझेर फव फामो-वीएनजीभध्मे ऩरयलतीत कयण्मात
आल्मा. मा फवची भादशती जाणून घेण्मावाठी ्मांनी फवचा प्रलाव

कयण्माचे ठयवलरे. नागऩूय भशानगयऩालरका ऩरयलशन वलभतीचे वबाऩती
जजतें द्र (फंटी) कुकडे मांनी मा वंऩण
ू ध प्रकल्ऩाफाफत ्मांना भादशती ददरी.
खाऩयी मेथीर डेऩोरा बेट दे ऊन फामो-वीएनजीलय ऩरयलतीत झारेल्मा
फवेवची ्मांनी ऩाशणी केरी. वबाऩती जजतें द्र कुकडे आणण

ट्रॅ व्शरटाईम्वचे भेनटन्व भॅनेजय अवलनाळ बुजाडे मांनी ्मांना फवफाफत
भादशती ददरी. ज्मा फव बंगायभध्मे जाणाय शो्मा ्मांना फामो-

वीएनजीलय ऩरयलतीत करून आठ लऴांनी ्मा फवचे आमुष्म लाढवलरे

आशे . माभुऱे भनऩाच्मा २०० ते ३०० कोटी रुऩमांची फचत झारी आशे .

एक फव फामो-वीएनजीलय ऩरयलतीत कयण्मावाठी केलऱ वाडे तीन राख
रुऩमांचा खचध आरा. माभुऱे फवचा एव्शये ज लाढरा अवून आलाजाभुऱे

शोणाये प्रदऴ
ू णशी कभी झारे आशे . अळा प्रकायचा शा ऩदशरा प्रकल्ऩ अवून
शा ऩथदळी ठयत आशे . मावोफतच आता आठ इरेजक्ट्रक फव ‘आऩरी

फव’च्मा ताफ्मात मेत अवून नागऩयू भशानगयऩालरका बवलष्मात ऩण
ध णे
ू ऩ
ऩमाधलयणऩूयक लाशतूक मंत्रणा याफवलणायी भशानगयऩालरका अवेर, अळी

भादशती वबाऩती जजतें द्र (फंटी) कुकडे मांनी नाभदाय भशादे ल जानकय
मांना ददरी.

मा प्रकल्ऩाभऱ
ु े प्रबावलत झारेल्मा नाभदाय भशादे ल जानकय मांनी

आऩल्मा भतदायवंघात ल याज्माच्मा अन्म बागात अवा प्रमोग कयण्माचा
प्रम्न करू, अवे वांगगतरे. केंद्रीम भंत्री ननतीन गडकयी आणण भुयममभंत्री
दे लेंद्र पडणलीव मांच्मा वंकल्ऩनेतून नागऩुयात वुरू अवरेल्मा वलवलध
भश््लाकांषी प्रकल्ऩाचीशी ्मांनी प्रळंवा केरी. मालेऱी ्मांनी खाऩयी
डेऩो-लभशान अवा फव प्रलाव केरा. मालेऱी उऩामुक्त याजेळ भोदशते,
ऩरयलशन वलबागाचे प्रळावकीम अगधकायी यलींद्र ऩागे, ऩळुगचकक्वा

अगधकायी डॉ. गजेंद्र भशल्रे, वशामक प्रबल फोकाये , भागध तऩावणीव
गगयीळ भशाजन, ट्रॅ व्शरटाईम्वचे व्मलस्तथाऩक याशुर जाधल, अवलनाळ
बुजाडे उऩजस्तथत शोते.
मालेऱी ऩरयलशन वबाऩती जजतें द्र (फंटी) कुकडे मांनी तुऱळीचे योऩ दे ऊन

नाभदाय भशादे ल जानकय मांचे नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा लतीने स्तलागत
केरे.

