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त्रत्रमूतीनगर येथीऱ अजननशमन कें द्र ि ‘तेजजविनी बस’चे 
ऱोकापकण 

  

नागपूर, ता. १० : आज ळशयाचा चौपेय वलकाव शोत आशे. भुख्मभंत्री देलेंद्र पडणलीव ल कें द्रीम 
भंत्री ननतीन गडकयी मांच्मा वंकल्ऩनेतून ळशयात वलवलध वलकाव काभे वुरू आशेत. केलऱ सवभेंट 
यस्ते आणण उड्डाण ऩूर माभुऱेच नाशी तय ळशयाच्मा ळास्लत वलकावावाठी दोन्शी नेते कामय 
कयीत आशेत. भखु्मभतं्री देलेंद्र पडणलीव ल कें द्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मांच्मा ऩुढाकायाने 
नागरयकांच्मा वुयषेवाठी अग्ननळभन कें द्र  ल भहशरांच्मा वुवलधेवाठी 'तेजग्स्लनी' इरेग्रिक फव वुरू 
कयण्मात मेत आशे. इरेग्रिक फव प्रदऴूणभुरतीच्मा दृष्टीने भशत्लऩूणय ऩाऊर अवून ळास्लत 
वलकावातून प्रदऴूण भुरतीकड ेनागऩूय ळशयाची भशत्लऩूणय लाटचार वुरू झारी आशे, अवे प्रनतऩादन 
भशाऩौय नंदा ग्जचकाय मांनी केरे. 



भशानगयऩासरकेच्मा लतीने प्रबाग क्र. ३६ अतंगयत त्रत्रभूतीनगय जरकंुबजलऱ रयगं योड, बाभटी मेथे 
उबायण्मात आरेल्मा त्रत्रभूतीनगय अग्ननळभन कें द्राच ेतवेच खाव भहशरांच्मा वुवलधेवाठी 
भनऩाच्मा ऩरयलशन ताफ्मात दाखर शोणा-मा इरेग्रिकलयीर ‘तेजग्स्लनी फव’ वेलेच ेभंगऱलायी 
(ता.१०) भशाऩौय नंदा ग्जचकाय मांच्मा शस्ते रोकाऩयण झारे.  

त्रत्रभूतीनगय जरकंुबजलऱीर अग्ननळभन कें द्राच्मा ऩरयवयात आमोग्जत वभायंबारा प्रभुख अनतथी 
म्शणून वत्ताऩष नेते वंदीऩ जोळी, आमुरत असबजीत फांगय, ऩरयलशन वसभती वबाऩती ग्जतेंद्र 
(फंटी) कुकड,े अग्ननळभन वसभती वबाऩती ॲड. वंजमकुभाय फारऩांड,े सळषण वसभती वबाऩती 
हदरीऩ हदले, रक्ष्भीनगय झोन वबाऩती प्रकाळ बोमय, अग्ननळभन वसभती उऩवबाऩती ननळांत 
गांधी, सळषण वसभती उऩवबाऩती प्रभोद तबाने, ऩरयलशन वसभती वदस्मा रुऩारी ठाकुय, वलळाखा 
फांते, वदस्म याजेळ घोडऩागे, नागेळ भानकय, नगयवेवलका सभनाषी तेरगोटे, नगयवेवलका ऩल्रली 
श्माभकुऱे, नगयवेवलका लननता दांडकेय, नगयवेवलका बायती फुंड,े नगयवेलक रशुकुभाय 
फेशत,े उऩामुरत तथा ऩरयलशन व्मलस्थाऩक याजेळ भोहशते, उऩामुरत डॉ. यंजना राड,े अधीषक 
असबमंता भनोज तारेलाय, भुख्म अग्ननळभन अधधकायी याजेंद्र उचके, रक्ष्भीनगय झोनच ेवशामक 
आमुरत याजू सबलगड ेआदी  उऩग्स्थत शोते. 

ऩुढे फोरताना भशाऩौय म्शणाल्मा, लाढते प्रदऴूण रषात घेता मेत्मा २०३० ऩमतं ऩेिोर, डडझरेलयीर 
लाशने ऩूणयऩणे फंद शोतीर. त्माभुऱे वलय लाशने वीएनजी लय चारवलरे जातीर. बवलष्मातीर शी 
वभस्मा ऩाशता नागऩूय भशानगयऩासरकेने 'तेजग्स्लनी' इरेग्रिक फववश ळशयात वलवलध हठकाणी 
इरेग्रिक चाग्जगं स्टेळन उबायरी आशेत, शे भशत्त्लऩूणय ऩाऊर आशे. 

मासळलाम नागरयकांना आऩत्कारीन वेला देण्मावाठी ळशयात अग्ननळभन कें द्र उबायण्मात आरी 
आशेत. माच श्रखंरेत त्रत्रभूती नगय मेथे अद्ममालत अग्ननळभन कें द्र उबायण्मात आरे आशे. 
नागरयकांना चोलीव ताव वेला उऩरब्ध व्शाली मावाठी कें द्रारगतच १२ ननलावी वदननका तमाय 
कयण्मात आल्मा आशेत माचा नागरयकांना ननग्श्चतच पामदा शोईर. भात्र आज ळशयात 
अग्ननळभन कें द्रांची वंख्मा कभी आशे. त्माभुऱे अद्ममालत अग्ननळभन कें द्रांची वंख्मा 
लाढवलण्मावाठी भनऩातपे वलयतोऩयी प्रमत्न कयण्मात मेतीर, अवेशी भशाऩौय नंदा ग्जचकाय 
म्शणाल्मा. 

प्रास्तावलकात अग्ननळभन वसभती वबाऩती अॅड.  वंजमकुभाय फारऩांड ेमांनी कें द्राफाफत वलस्तरत 
भाहशती हदरी. ळशय स्भाटय शोत अवताना नागरयकांच्मा वुयषेवाठी स्भाटय मंत्रणा रषात घेऊनच 
त्रत्रभूती नगय मेथे अद्ममालत अग्ननळभन कें द्र तमाय कयण्मात आरे आशे. आऩत्कारीन 
ऩरयग्स्थतीभध्मे नागरयकांना तात्काऱ वेला सभऱाली मावाठी अग्ननळभन अधधकायी ल कभयचा-
मांवाठी कें द्रातच वदननका फांधण्मात आरे अवल्माचशेी त्मांनी वांधगतरे. 



ऩरयलशन वसभती वबाऩती ग्जतेंद्र (फंटी) कुकड ेमांनीशी 'तेजग्स्लनी' इरेग्रिक फवची वंकल्ऩना 
स्ऩष्ट केरी. ळलेटच्मा व्मरतीऩमतं वेला ऩोशोचवलणे कें द्रीम भंत्री ननतीन गडकयी मांच्मा मा 
ग्व्शजनभधनूच ऩरयलशन वसभतीतपे कामय केरे जात आशेत. ळशयातीर प्रत्मेक घटकारा वेला 
ऩोशोचवलताना भहशरांच्मा वुयषा आणण वुवलधेवाठी 'तेजग्स्लनी' इरेग्रिक फव वुरू कयण्मात मेत 
आशे. ळशयातीरजनतेरा दजेदाय वेला प्रदान कयणे शे भनऩाच ेकतयव्म आशे. ळशय प्रदऴूण भुरत 
व्शाले मावाठी ऩुढीर लऴायऩमतं नागऩूय ळशयात १०० इरेग्रिक फव वेला देतीर. मासळलाम 
लऴयबयात भनऩाच्मा ऩरयलशन वेलेतीर वलय ४२७ फवेवच ेवीएनजी भध्मे ऩरयलतयन कयण्मात 
मेईर, अवशेी त्मांनी वांधगतरे. 

प्रायंबी भशाऩौय नंदा ग्जचकाय मांनी 'तेजग्स्लनी' फवच ेरोकाऩयण केरे ल त्रत्रभूती नगय मेथे 
अद्ममालत अग्ननळभन कें द्राच्मा सळरान्मावाच ेअनालयण केरे. 

मालेऱी त्रत्रभूती नगय मेथे अद्ममालत अग्ननळभन कें द्र तमाय कयणाये भे. ऩाथय कन्स्िरळनच ेदेलेंद्र 
ऩखडार कामयकायी असबमंता नयेळ फोयकय, उऩअसबमंता धनंजम भेंडूरकय, श्ी. ननफंेकाय, भे. कोयारे 
कन्वरटंटच ेश्ी. रडी, आकी. वधचन कुकड ेमांच्मावश 'तेजग्स्लनी' इरेग्रिक फव तमाय कयणाये 
ऑरेरिा ग्रीनटेक सर.च ेवीईओ आनंद स्लरूऩ, शंवा िॅव्शरच ेआदीत्म छाजेड, रकडगंज फव 
आगायच ेकंत्राटदाय आनंद ऩचऩोय मांचा भशाऩौय ल भान्मलयांच्माशस्ते वत्काय कयण्मात आरा. 
त्रत्रभूती नगय मेथे अद्ममालत अग्ननळभन कें द्राभध्मे फांधण्मात आरेल्मा वदननकेच्मा ककल्ल्मा 
अग्ननळभन वलबागाच ेबानमलान लाघ ल अननर फारऩांड ेमांना भशाऩौय नंदा ग्जचकाय मांच्मा 
शस्ते प्रदान कयण्मात आल्मा. 

कामयक्रभाच ेवंचारन अग्ननळभन वसभती उऩवबाऩती ननळांत गांधी मांनी केरे तय आबाय भुख्म 
अग्ननळभन अधधकायी याजेंद्र उचके मांनी भानरे. 

 


