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सामंजस्य करार

नागपरू ,ता.१८ : नागऩयू भहानगयऩालरकेच्मा ऩरयलहन वलबागाद्लाये संचालरत ‘आऩरी
फस’ची संऩण
ू ण भाहहती आता ‘चरो ॲऩ’लय लभऱणाय आहे . माफाफत फध
ु लायी

(ता.१८) आमक्
ु त अलबजीत फांगय ल ऩरयलहन सलभती सबाऩती जजतें द्र (फंटी) कुकडे
मांच्मा प्रभख
ु उऩजथथतीत नागऩयू भहानगयऩालरका ल झोऩहोऩ टे क्नॉरॉजी प्रा.लर.

मांच्माभध्मे साभंजथम कयाय कयण्मात आरा. मालेऱी भनऩा उऩामक्
ु त तथा ऩरयलहन
व्मलथथाऩक याजेळ भोहहते ल झोऩहोऩ टे क्नॉरॉजी प्रा.लर.द्लाया ननलभणत ‘चरो
ॲऩ’चे संचारक सभ
ु ीत फाला मांनी साभंजथम कयायालय थलाऺयी केरी.

मालेऱी ऩरयलहन सलभतीच्मा सदथमा वलळाखा फांत,े ऩरयलहन वलबागाचे प्रळासकीम

अधधकायी यलींद्र ऩागे, श्रभ अधधकायी अरुण वऩऩरुडे, मांत्रिकी अलबमंता मोगेळ रग
ं ु े,

हं सा लसटी फस सव्हीसेसचे आहदत्म छाजेड, आय.के.लसटी फस सव्हीसेसचे नीरभणी
गुप्ता, ट्रॅ व्हर टाईभचे सदानंद काऱकय उऩजथथत होते.

झोऩहोऩ टे क्नॉरॉजी प्रा.लर.द्लाया दे ळातीर २१ ळहयांभध्मे ‘चरो’ हे ॲऩ सवु लधा दे त
असन
ू नागऩयु ात उद्मा गरू
ु लाय (ता.१८) ऩासन
ू ॲऩची सेला सरू
ु होईर. उद्मा

गुरूलाय (ता.१९)ऩासन
ू ॲऩ न्ड्राईड भोफाईरलय प्रे-थटोलरुन ‘चरो’ हे ॲऩ डाउनरोड

कयता मेईर. ‘आऩरी फस’ने प्रलास कयताना इजच्छत थथऱी जाणायी फस ककती

लेऱेभध्मे आऩल्मा जलऱच्मा ळहय फस थथानकालय मेणाय आहे माची मोग्म भाहहती

ॲऩद्लाये लभऱे र त्माभऱ
ु े प्रलाळांना आधीच आऩल्मा प्रलासाफाफत खािी कयता मेईर.
‘चरो’ मा ॲऩभऱ
ु े ‘आऩरी फस’चा प्रलास अधधक सक
ु य आणण खािीळीय होणाय
आहे .

‘चरो ॲऩ’ कामाणजन्ड्लत कयण्माफाफत नागऩयू भहानगयऩालरकेलय कोणतेही आधथणक
बाय ऩडणाय नसन
ू मासाठी रागणाये सलण कॅऩीटर कॉथट ल ऑऩये ळनर कॉथट हे
झोऩहोऩ टे क्नॉरॉजी प्रा.लर. मांच्माभापणत कयण्मात मेणाय आहे . ‘चरो ॲऩ’भऱ
ु े
भनऩाच्मा ‘आऩरी फस’चे संऩण
ू ण ननमंिण ल अचक
ू लेऱेची भाहहती भनऩारा

उऩरब्ध होणाय आहे . मालेऱी ऩरयलहन वलबागाचे वलनम बायद्लाज, सभीय ऩयभाय,
प्रबल फोकाये , धगयीळ भहाजन मांच्मासह वलबागाचे कभणचायी उऩजथथत होते.
‘चऱो ॲप’ची िैलिष्ट्ये

 ॲऩलय संऩण
ू ण ळहयात संचालरत भनऩाच्मा ३००च्मा लय फसेस, त्मांचे
रोकेळन ल त्मांच्मा भागाणचे वललयण लभऱे र.

 प्रलाळांना घयीफसन
ू च ज्मा हठकाणी जामचे आहे त्मा हठकाणी उऩरब्ध
फसेसची लेऱेनस
ु ाय भाहहती लभऱे र.

 ज्मा हठकाणी ऩोहोचामचे आहे त्मा फस थांब्माचे नाल ‘सचण’ केल्मास सदय
भागाणलयीर सलण फस थथानकांची भाहहती लभऱे र.

 एखाद्मा हठकाणी जामरा प्रलाळारा उऩरब्ध फसेस, त्मा हठकाणी

ऩोहोचामरा रागणाया लेऱ, त्मासाठी आकायण्मात मेणाये बाडे आदी भाहहती
ऺणात लभऱणाय आहे .


कोणत्मा ळहय फस थथानकालय ककती फसेस उऩरब्ध आहे त ल त्मा ककती

लेऱेत फस थथानकालय ऩोहोचणाय आहे माचीही भाहहती घयफसल्मा उऩरब्ध
होईर.

 ननमभीत योजच्मा फसने प्रलास कयणा-मा प्रलाळांना त्मांच्मा फसच्मा
राईव्ह रोकेळनचे नोटीकपकेळनही लभऱे र.



‘आऩरी फस’ने प्रलास कयताना ऩढ
ु े मेणा-मा थटे ळनचे नाल ॲऩद्लाये

आधीच कऱे र.

