नागऩूर महानगरऩालिका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ९ सप्टें बर २०१९

तेजस्विनी इिेस्रिक बस आगार
ि चास्जिंग वटे शनचे उद्घाटन
बध
ु िारी

नागऩरू , ता. ९ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा लतीने प्रबाग क्र. २३ अॊतगगत रकडगॊज

स्भार पॅक्ट्री एरयमा, ऩल
ू ग नागऩयू मेथे उबायण्मात आरेल्मा तेजस्स्लनी इरेस्क्ट्रक फव
आगाय ल चास्जिंग स्टे ळनचे उद्घाटन तथा रोकाऩगण ऩल
ू ग नागऩयू चे आभदाय कृष्णा

खोऩडे माॊच्मा शस्ते फध
ु लायी (ता.११) वामॊकाऱी ५.३० लाजता कयण्मात मेणाय आशे .
कामगक्रभाच्मा अध्मषस्थानी भशाऩौय नॊदा स्जचकाय याशतीर. प्रभख
ु अततथी

म्शणन
ू उऩभशाऩौय दीऩयाज ऩाडीकय, स्थामी वलभती वबाऩती प्रदीऩ ऩोशाणे, वत्ताऩष
नेते वॊदीऩ जोळी, वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले, भनऩा आमक्ट्
ु त अलबजीत फाॊगय,
भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, ऩरयलशन वलभती वबाऩती स्जतें द्र (फॊटी)

कुकडे, फवऩाच्मा ऩषनेत्मा लैळारी नायनलये , याकाॉचे ऩषनेते दन
ु ेश्लय ऩेठे, लळलवेना

ऩष नेते ककळोय कुभेरययमा, भहशरा ल फारकल्माण वलभती वबाऩती वॊगीता गग-शे ,

उऩनेते नयें द्र (फाल्मा) फोयकय, नगयवेवलका काॊता यायोकय, नगयवेवलका भतनऴा धालडे,
ऩरयलशन वलभती वदस्मा अचगना ऩाठक, लैळारी योशनकय, रुऩा याम, रुऩारी ठाकुय,

वलळाखा फाॊत,े वदस्म तनतीळ ग्लारफॊळी, तनतीन वाठलणे, याजेळ घोडऩागे, नयें द्र लारदे ,

नागेळ भानकय, अततरयक्ट्त आमक्ट्
ु त यलीॊद्र ठाकये , अततरयक्ट्त आमक्ट्
ु त याभ जोळी,

अततरयक्ट्त आमक्ट्
ु त अझीझ ळेख, उऩामक्ट्
ु त तथा ऩरयलशन व्मलस्थाऩक याजेळ भोहशते
आदी उऩस्स्थत याशतीर.

ऩररिहन सलमती सभाऩतींनी केिी ऩाहणी
ऩेरोर, डडझेर मावायख्मा इॊधनाच्मा लाऩयाभऱ
ु े लाढते प्रदऴ
ु ण रषात घेता भनऩाच्मा
ऩरयलशन वेलेतीर लाशने वीएनजी लय चारवलण्माचा तनणगम घेण्मात आरा. केंद्र
ळावनाच्मा जेएनमआ
ू यएभ मोजनेंतगगत नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा ऩरयलशन

वेलेभध्मे अवरेल्मा एकूण ४३२ फवेव ऩैकी २३७ डडझेर फवचे रुऩाॊतय वीएनजीभध्मे
कयण्माचा भशत्लऩण
ू ग तनणगम भनऩातपफे  घेण्मात आरा. त्मावाठ य भॅट मा

एजन्वीरा तनवलदे द्लाये तनमक्ट्
ु त कयण्मात आरे आशे . एजन्वीतपफे  डडझेर फवचे

वीएनजीभध्मे ऩरयलतगन कयण्माचे कामग वरू
ु कयण्मात आरे अवन
ू वोभलायी (ता.९)
ऩरयलशन वलभती वबाऩती स्जतें द्र (फॊटी) कुकडे माॊनी प्रकल्ऩाच्मा कामागचे तनयीषक
केरे. मालेऱी माॊत्रिकी अलबमॊता मोगेळ रग
ॊु े, प्रळावकीम अगधकायी यलीॊद्र ऩागे, य
भॅटचे श्री. वब्ु फायाल, कौस्तब
ु गप्ु ता आदी उऩस्स्थत शोते.

