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स
े नोट
‘पीएमपीएमएल’ या पुणे टेशन ई-बस डेपोचा उदघाटन समारंभ व ९० ई-बस चा लोकापण सोहळा मा.
ना. ी. एकनाथजी शदे, मु यमं ी यां या अ य तेखाली, मा. ी. मह नाथ पांड,े क ीय अवजड उ ोग
मं ी, भारत सरकार यां या शुभह ते व मा. ना. ी. देव जी फडणवीस, उपमु यमं ी यां या मुख
उपि थतीत शु वार दनांक २ स टबर २०२२ रोजी होणार
क शासना या फे म-२ योजनेअंतगत

ा

झाले या १५० ई-बसेस पैक ९० ई-बसेसचा लोकापण सोहळा व पुणे

महानगर प रवहन महामंडळा या पुणे टेशन ई-बस डेपोचा उदघाटन समारं भ मा. ना. ी. एकनाथजी शदे, मु यमं ी
महारा रा य यां या अ य तेखाली, मा. ी. मह नाथ पांड,े क ीय अवजड उ ोग मं ी, भारत सरकार यां या शुभह ते व
मा. ना. ी. देव जी फडणवीस, उपमु यमं ी यां या मुख उपि थतीत शु वार, द. २ स टबर २०२२ रोजी दु. ०२.०० वा.
पुणे टेशन डेपो येथे संप होणार आहे.
क शासना या फे म-२ योजनअंतगत ा

होणा या १५० ई-बसेससाठी ित बस ५५ लाख

पये माणे सबिसडी

क सरकारने दलेली असून या ई-बसेस जीसीसी त वावर चालिव या जाणार आहेत. बी.आर.टी. लेन मधून धावणा या या ईबसची मह वपूण वैिश े १२ मी. लांबी, आसन मता ३३, संपूण वातानुकुिलत, द ांगांसाठी खास सुिवधा,
आयटीएमएस, मोबाईल चा जग सुिवधा अशी आहेत.
पुणे टेशन ई-बस डेपोतून १५ िविवध मागाचे ९० शे

ूल दारे िनयोजन कर यात आले आहे. सदर या ई-बसेस

हजवडी माण फे ज ३, गोखलेनगर, आळं दी, िव ांतवाडी, लोहगाव, मांजरी बु., रांजणगाव/कारे गाव, खराडी, िवमाननगर,
क ढवा खुद, साळुं के िवहार, चचवड गाव, शेवाळे वाडी या मागावर धावणार आहेत. पुणे टेशन डेपोम ये बसेस या
चा जगसाठी ४५ AC/DC चाजर बसिवलेले आहेत. तसेच ित दन ित बस २२५ क.मी. माणे बस संचलनाचे िनयोजन
आहे.
क सरकारने पुणे व पपरी चचवड महानगरपािलका तसेच पीएमआरडीए प रसरातील दूषण कमी कर यासाठी
ई-बसेसना ाधा य दलेले असून नागरीकांना वातानुकुिलत आरामदायी, वनी िवरहीत, कफायतशीर बस सेवा दे यासाठी
पुणे महानगर प रवहन महामंडळास सबिसडी मंजूर के ली आहे. यामुळे पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल. नागरीकांना
दजदार सेवा दे यासाठी कटीब द आहे.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

द. ३०/०८/२०२२
मा. संपादक,
दैिनक ..........
यांजकडेस...
महोदय,
वरील ेसनोट नाग रकां या मािहतीसाठी आप या लोकि य दैिनकात िस
मा. स. कळावे.

होणेिवषयी िवनंती आहे.

sd/कामगार व जनता संपक अिधकारी
पुणे महानगर प रवहन महामंडळ िल.

