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ऩेट्रोर ऩंऩियीर प्रसाधनगह
ृ रिकयच
नागरयकांच्मा सेिेत

भहाऩौयांची ऩेट्रोर ऩंऩ भारकांसोफत चचाक : सपाईसाठी स्िच्छता
दत
ु ाची होणाय नेभणक
ू

नागऩूय, ता. ६ : ळशयात प्रवाधनगशृ ाांच्मा अऩु-मा वांख्मेभऱ
ु े नागरयकाांची वलळेऴत:
भहशराांची कुचांफणा शोत अवते. मेत्मा काशी हदलवाांभध्मे भशाऩौय वांदीऩ जोळी
माांच्मा भशाऩौय ननधीभधन
ू ळशयात ६० प्रवाधनगशृ ाांची ननभीती शोणाय आशे .

भात्र वद्माच्मा स्थथतीत नागरयकाांवाठी प्रवाधनगशृ ाांची ववु लधा उऩरब्ध शोणे
आलश्मक आशे . ळशयातीर ऩेट्रोर ऩांऩलय अवरेल्मा प्रवाधनगशृ ाांचा लाऩय

नागरयकाांवाठी व्शाला मावाठी भशाऩौयाांनी ळक्र
ु लायी (ता.६) ळशयातीर वलव ऩेट्रोर
ऩांऩ भारकाांळी वांलाद वाधरा. माद्लाये रलकयच ऩेट्रोर ऩांऩलयीर प्रवाधनगशृ े
नागरयकाांच्मा ववु लधेवाठी उऩरब्ध शोणाय आशे त.

भशाऩौय कषाभध्मे झारेल्मा फैठकीत भशाऩौय वांदीऩ जोळी, ज्मेष्ठ नगयवेलक
वांजम फांगारे, वशामक वांचारक नगययचना प्रभोद गालांड,े प्रभख
ु अस्ननळभन
अधधकायी याजेंद्र उचके, ऩेट्रोर ऩांऩ ओनवव अवोसवएळनतपे भशें द्र बग
ु ालकय,

अभीत गुप्ता, शयजीतसवांग फनगा, वलराव वाल्ऩेकय, श्री. भथ
ु तपा, चांद्रळेखय जोळी
आदी उऩस्थथत शोते.

प्रवाधनगश
ु े ळशयातीर नागरयकाांभध्मे अवांतोऴ आशे .
ृ ाांच्मा अऩ-ु मा व्मलथथेभऱ
प्रवाधनगश
ृ ाांअबाली नागरयक वलळेऴत: भहशराांची शोणायी कुचांफणा रषात घेत

वांऩूणव भशाऩौय ननधी प्रवाधनगश
ृ ाांवाठी लाऩयण्माचा ननणवम घेण्मात आरा आशे .
प्रवाधनगश
ुां य
ृ ाांअबाली रोक उघड्मालय रघली कयतात. आऩरे ळशय थलच्छ, वद
फनवलण्मावाठी नागरयकाांकरयता प्रवाधनगशृ ाांची व्मलथथा शोणे आलश्मक आशे .
आऩल्मा ळशयाप्रती आऩरी जफाफदायी वभजून ऩेट्रोर ऩांऩलयीर प्रवाधनगशृ े

नागरयकाांवाठी खर
ु ी कयण्माचे आलाशन मालेऱी भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी वलव
ऩेट्रोर ऩांऩ भारकाांना केरे.

ऩेट्रोर ऩांऩलयीर प्रवाधनगशृ े खर
ु ी केल्माव अवाभास्जक तत्लाांकडून तेथे

नावधुव, तोडपोड केरी जाते. त्माभऱ
ु े अळी नावधुव कयणा-माांलय भनऩाद्लाये
कठोय कायलाईची भागणी मालेऱी ऩेट्रोर ऩांऩ भारकाांद्लाये कयण्मात आरी.

ऩेट्रोर ऩांऩलयीर प्रवाधनगशृ नागरयकाांच्मा ववु लधाांवाठी वरू
ु कयण्मात माले. मा
प्रवाधनगश
ु नेभण्मात मेणाय आशे .
ृ ाांच्मा वपाईवाठी भनऩातपे थलच्छतादत
मासळलाम प्रवाधनगशृ ालयशी थलच्छतादत
ु ाचे नाल सरशीरे जाईर. सळलाम
तोडपोड कयणा-मा अवाभास्जक तत्लाांलय कायलाईवाठी ऩेट्रोर ऩांऩलयीर

वीवीटीव्शीची नजय याशणाय आशे . माभध्मे कुणी उऩद्रल केरेरे आढऱून

आल्माव त्मालय भनऩातपे पौजदायी कायलाई कयण्मात मेईर, अवे मालेऱी
भशाऩौय वांदीऩ जोळी माांनी वाांधगतरे.

भशाऩौयाांच्मा मा वांकल्ऩनेलय वलव ऩेट्रोर ऩांऩ भारकाांनी वांभती दळवलून मेत्मा

काशी हदलवात नागरयकाांच्मा ववु लधेवाठी ऩेट्रोर ऩांऩलयीर प्रवाधनगश
ृ उऩरब्ध
करून दे ण्माची शभी हदरी.

