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ता. २० सप्टें बर २०१९

कोराडीमध्ये ‘महाऱक्ष्मी जगदं बा
आपऱी बस’ डेपोचे उदघाटन
नागपूर, ता. २० : नागऩूय भशानगयऩालरकेतपे वंचालरत ‘आऩरी फव’ शी

ळशय फव वेला अधधक व्माऩक कयण्माच्मा दृष्टीने कोयाडी मेथे

‘भशारक्ष्भी जगदं फा आऩरी फव’ मा नव्मा डेऩोचे ननभााण कयण्मात आरे
अवन
ू याज्माचे ऊजााभंत्री तथा नागऩयू जजल्ह्माचे ऩारकभंत्री चंद्रळेखय
फालनकुऱे मांच्मा शस्ते यामाचे ळुरवालायी ाता २०) उदघाटन कयण्मात
आरे

माप्रवंगी नागऩयू भशानगयऩालरका ऩरयलशन वलभतीचे वबाऩती जजतें द्र
ाफंटी) कुकडे, ऩरयलशन वलभती वदस्म याजेळ घोडऩागे, उऩामुक्त तथा

ऩरयलशन व्मलस्थाऩक याजेळ भोहशते, प्रळावकीम अधधकायी यलींद्र ऩागे, ,
श्रभअधधकायी अरुण पऩऩरुडे, उऩअलबमंता केदाय लभश्रा, लाशतूक

व्मलस्थाऩक वक
ु ीय वोनटक्के, मांत्रत्रकी अलबमंता मोगेळ रंग
ु े, कोयाडीच्मा

वयऩंच वुनीता धचंचुयकय, वदस्म कल्हऩना काभटकय, ननभारा भोयई, लंदना
याभटे के, नयें द्र धनोरे, एनएभआयडीएचे अधीषक अलबमंता लरना उऩाध्मे,

कामाकायी अलबमंता ऩाग्रन
ू , ग्राभपलकाव अधधकायी झेरगोंदे , वशामक प्रबल
फोकाये , धगयीळ भशाजन उऩजस्थत शोते

ऩारकभंत्री चंद्रळेखय फालनकुऱे मांनी आऩल्हमा बाऴणातून नलीन डेऩो

अंतगात याफपलण्मात मेणा-मा पलपलध मोजना ल प्रकल्हऩाफाफत भाहशती
हदरी डेऩोच्मा जागेरगत अवरेरी एक एकय जागा ऩरयलशन
पलबागावाठी याखील ठे लणाय अवल्हमाचेशी यामांनी वांधगतरे कोयाडी फव
डेऩो वोरय ऩॅनरलय ननलभात उजेदलाये चारपलण्मात मेणाय अवून माभुऱे
भोठी फचत शोणाय अवल्हमाचेशी ते म्शणारे ल ऩरयलशन पलबाग अधधक
व्माऩक शोण्माच्मा दृष्टीने ळुबेच्छा हदल्हमा

ऩरयलशन वलभती वबाऩती जजतें द्र ाफंटी) कुकडे मांनी प्रास्तापलकातून

ऩरयलशन पलबागाने भागीर काशी लऴाात याफपलरेल्हमा पलपलध रोकोऩमोगी
प्रकल्हऩांची ल उऩरवाभांची भाहशती हदरी प्रलाळांच्मा दृष्टीने ‘आऩरी फव’
अधधक वुपलधामुक्त कयण्मावाठी ऩरयलशन वलभती वतत प्रमयानयत
याशीर, अवेशी ते म्शणारे

भे ट्रॅ व्शर टाईभ काय ये न्टर मांना खाऩयी मेथे दे ण्मात आरेल्हमा
डेऩोभध्मे वीनएनजी दलाये चारपलण्मात मेणाऱ्मा फवेव ऩरयलतीत
कयण्मात मेत आशे यामाभुऱे मा ऑऩये टयरा नलननलभाती कोयाडी मेथीर

डेऩो वोऩपलण्मात आरा आशे नलीन डेऩो १ ७८ शे क्टय षेत्रात अवून १५०
फवेव ऩाकींगची वोम एकत्रत्रतऩणे तेथे शोणाय आशे डेऩोचे ननभााण ल

वौंदमीकयण एनएभआयडीए भापात कयण्मात आरे आशे डेऩोभुऱे कोयाडी,
खाऩयखेडा, वुयादे ली, फडी, भशादर
ु ा, लरनी, लवल्हरेलाडा, काभठी, कन्शान ल

ऩरयवयातीर गालांना ळशय फव वेलेचा राब लभऱू ळकेर भुख्मयालेकरून
कोयाडी भंहदयात दळानावाठी मेणाऱ्मा बापलकांना शी फव वेला वोमीची
शोणाय आशे

