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त्रत्रमूतीनगर येथीऱ अग्ननशमन 
कें द्र ि ‘तेजग्विनी बस’चे 

ऱोकापकण आज 

नागपरू, ता. ९ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लतीने प्रबाग क्र. ३६ अॊतगगत 
त्रिभतूीनगय जरक ॊ बजलऱ रयॊग योड, बाभटी मेथे उबायण्मात आरेल्मा त्रिभतूीनगय 
अग्ननळभन कें द्राच ेतवेच खाव भहशराॊच्मा व वलधेवाठी भनऩाच्मा ऩरयलशन ताफ्मात 
दाखर शोणा-मा इरेग्रिकलयीर ‘तेजग्वलनी फव’ वेलेच ेउद्मा भॊगऱलायी ाता.१०) 
वामॊकाऱी ५.३० लाजता कें द्रीम भॊिी ननतीन गडकयी माॊच्मा शवते रोकाऩगण कयण्मात 
मेणाय आशे.   

त्रिभतूीनगय जरक ॊ बजलऱीर अग्ननळभन कें द्राच्मा ऩरयवयात आमोग्जत वभायॊबारा 
प्रभ ख अनतथी म्शणून याज्माच ेऊजागभॊिी तथा नागऩयू ग्जल््माच ेऩारकभॊिी 
चॊद्रळखेय फालनक ऱे उऩग्वथत याशतीर. भशाऩौय नॊदा ग्जचकाय वभायॊबाच े
अध्मषवथान बऴूवलतीर. 

माप्रवॊगी खावदाय डॉ.वलकाव भशात्भे, आभदाय नागो गाणाय, आभदाय प्रकाळ 
गजलबमे, आभदाय जोगेंद्र कलाड,े आभदाय प्रा. अननर वोरे, आभदाय गगयीळ 
व्माव, आभदाय व धाकय देळभ ख, आभदाय कृष्णा खोऩड,े आभदाय वलकाव 



क ॊ बाये, आभदाय डॉ. लभलरॊद भान,े आभदाय व धाकय कोशऱे, उऩभशाऩौय दीऩयाज 
ऩाडीकय, वथामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वत्ताऩष नेत ेवॊदीऩ जोळी, वलयोधी 
ऩष नेत ेतानाजी लनले, भनऩा आम रत अलबजीत फाॊगय, फवऩाच्मा ऩषनेत्मा लळैारी 
नायनलये, याकाॉच ेऩषनेते द नेश्लय ऩेठे, लळलवेना ऩष नेत ेककळोय क भेरययमा, ऩरयलशन 
वलभती वबाऩती ग्जतेंद्र ाफॊटी) क कड,े अग्ननळभन वलभती वबाऩती ॲड. वॊजमक भाय 
फारऩाॊड,े वथाऩत्म वलभती वबाऩती अबम गोटेकय, रक्ष्भीनगय झोन वबाऩती प्रकाळ 
बोमय, भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, अग्ननळभन वलभती उऩवबाऩती ननळाॊत गाॊधी, 
नगयवेवलका लभनाषी तेरगोटे, नगयववेलका ऩल्रली श्माभक ऱे, नगयवेलक रश क भाय 
फेशत,े अनतरयरत आम रत यलीॊद्र ठाकये, अनतरयरत आम रत याभ जोळी, अनतरयरत 
आम रत अझीझ ळखे, उऩाम रत तथा ऩरयलशन व्मलवथाऩक याजेळ भोहशत,े उऩाम रत 
डॉ. यॊजना राड,े कामगकायी अलबमॊता ाप्रकल्ऩ) नयेळ फोयकय, रक्ष्भीनगय झोनच े
वशामक आम रत याज ूलबलगड,े भ ख्म अग्ननळभन अगधकायी याजेंद्र उचके माॊची 
प्रभ ख उऩग्वथती अवेर. 

कामगक्रभारा ऩरयवयातीर नागरयकाॊनी ल भहशराॊनी भोठ्मा वॊख्मेत उऩग्वथत याशाले, 
अवे आलाशन नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे कयण्मात आरे आशे. 
  

भहशरा वषभीकयण ल भहशराॊच्मा व यषेच्मा दृष्टीने भनऩाच्मा ‘आऩरी फव’च्मा 
ताफ्मात भहशराॊवाठी वलळऴे इरगे्रिकलय वॊचालरत ‘तेजग्वलनी फव’ दाखर झारी 
अवनू उद्मा भॊगऱलायाता.१०)ऩावनू ळशयातीर भहशराॊच्मा व वलधेवाठी व रू शोणाय 
आशे. ‘तेजग्वलनी फव’च्मा खयेदीवाठी भनऩारा याज्म ळावनाकडून ९.२५ टरके 
अन दान प्राप्त आशे. वशा नलीन ग्रीन फव ऩरयलशन वेलेभध्मे दाखर शोत अवनू 
त्माऩकैी ऩाच फव भनऩा ऩरयलशन वलबागाकड ेप्राप्त झारेल्मा आशेत. 

नागऩ यातीर व भाये ७२ शजाय भहशरा दययोज वालगजननक लाशतकू वेलेचा उऩमोग 
कयतात. भहशराॊवाठीच्मा मा वलळऴे ऩाच फवभ ऱे दययोज व भाये तीन शजाय 
भहशराॊना राब शोणाय आशे. ऩाचशी ‘तजेग्वलनी फव’ ळशयातीर ऩाच लगेलेगळ्मा 
भागागलय वेला देतीर. भनऩाच्मा ‘भी ग्जजाऊ’ मोजनेंतगगत ळशयातीर ळहशद 



जलानाॊच्मा क ट ॊत्रफमाॊना काडग प्रदान कयण्मात मेणाय आशे. मा काडगलय ळहशद 
क ट ॊफातीर ऩत्नी, आई, फहशण माऩकैी क णाशी एकारा भोपत प्रलाव वेला हदरी 
जाणाय आशे. 

इरेग्रिकलयीर ‘तेजग्वलनी फव’वाठी भनऩातपे ळशयात वलवलध हठकाणी वशा 
चाग्जिंग वटेळन उबायण्मात आर ेआशेत. ‘तेजग्वलनी फव’ची प्रनत फव १.४९४ कोटी 
एलढी ककॊ भत अवनू प्रनत ककभी ४२.३० रुऩमे एलढे दय ननश्चीत कयण्मात आर े
आशे. 
  

 


