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अलिशमन सेिेतीि िीर
शहीदांना केिे नमन
अलिशमन सेिा सप्ताहाचा
शुभारं भ : नागपूरकरांनी अनुभििे थरारक
प्रात्यलिक
नागपू र, ता. १४ : अग्निशमन सेवेत कतत व्यावर असताना शहीद झाले ल्या कमतचाऱयाां ना
श्रद्ाां जली आग्नि अग्नभवादन करण्यासाठी तसेच याग्ननग्नमत्ताने नागररकाां त जनजागृती
करण्यासाठी आयोग्नजत अग्निशमन सेवा सप्ताहाचा शु भारां भ महापौर नांदा ग्नजचकार याां च्या
हस्ते झाला. याग्ननग्नमत्त शहीदाां च्या स्मृग्नतफलकासमोर पुष्पचहृ अपति करून श्रद्ाां जली
वाहण्यात आली. थरारक प्रात्यग्निक सादर करून वीर शहीदाां ना नमन करण्यात आले .
नागपूर महानगरपाग्नलकेच्या अग्निशमन व आग्निबािी सेवा ग्नवभागाच्या वतीने ग्नसव्हील लाईन
येथील मनपा मुख्यालय पररसरात आयोग्नजत कायतहृमाच्या अध्यिस्थानी महापौर नांदा
ग्नजचकार होत्या. उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, स्थायी सग्नमती सभापती प्रदीप
पोहािे , ग्नवरोधी पि नेते तानाजी वनवे , अग्निशमन सेवा सग्नमतीचे सभापती लहुकुमार
बेहते, अग्नतररक्त आयुक्त रवीांद्र ठाकरे , अग्निशमन सेवा सग्नमतीचे सदस्य ग्ननशाां त
गाां धी, उपायुक्त
र्डॉ. रां जना
लार्डे , सहायक
आयुक्त (सामान्य
प्रशासन) महे श
धामेचा, सहायक आयुक्त (जाग्नहरात) ग्नवजय हुमने, धरमपेठ झोनचे सहायक आयुक्त महेश
मोरोिे , मुख्य अग्निशमन अग्नधकारी राजें द्र उचके मांचावर उपस्स्थत होते .
प्रारां भी महापौर नांदा ग्नजचकार याां च्यासह मान्यवराां नी शहीदाां च्या स्मृग्नतफलकासमोर
पुष्पचहृ अपति करून श्रद्ाजली वाग्नहली व मानवांदना ग्नदली. यानांतर अग्निशमन जवानाां च्या
परे र्डचे ग्ननरीिक केले आग्नि त्यानांतर परे र्डकर्डून मानवांदना स्वीकारली. मुख्य कायतहृमात

मुख्य अग्निशमन अग्नधकारी राजें द्र उचके याां नी अहवाल वाचन करीत अग्निशमन सेवा ग्नदवस
आग्नि सप्ताहाची माग्नहती ग्नदली. १४ एग्नप्रल १९४४ रोजी लांर्डनहून कराचीमागे मुांबई गोदीत
दाखल झाले ल्या ‘एस.एस. फोर्त स्िकीांग’ या जहाजाचा स्फोर् होऊन भीषि आग
लागली. या आगीशी झांुज दे ताना अग्निशमन दलाच्या ६६ जवानाां ना हौतात्म्य प्राप्त झाले
होते . शहीदाां च्या कतत व्याची जािीव व प्रेरिा दे िाऱया सवत हौतात्म्याांना या ग्नदवशी सांपूित
भारतात श्रद्ाांजली अपति करण्यात येते. आगीच्या धोक्यासांदभात त जनते मध्ये जागृती ग्ननमात ि
करण्याच्या उद्दे शाने दरवषी १४ एग्नप्रल ते २० एग्नप्रल या कालावधीत अग्निशमन सेवा सप्ताह
साजरा करण्यात येिार असल्याचे त्याां नी यावेळी साां ग्नगतले . कायतहृमाचे सांचालन अरुिा
भोांर्डे याां नी केले. आभार सी.बी. ग्नतवारी याां नी मानले .
िीरपत्नीचा सत्कार
२८ जू न २००५ रोजी ग्रेर् नाग रोर्ड येथील इमारतीला लागलेल्या आगीदरम्यान कतत व्यावर
असलेले फायरमन रमेश ठाकरे शहीद झाले. त्याां ची पत्नी शाां ताबाई ठाकरे याां चा यावेळी
महापौर नांदा ग्नजचकार याां च्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. मचंर् नेव्ही वेलफेअर
असोग्नशएशनचे अध्यि सांजय म्है सने याां चाही यावेळी गौरव करण्यात आला. अग्निशमन
ग्नवभागातफे घेण्यात आले ल्या ग्नवग्नवध स्पधां चे यावेळी पाररतोग्नषक ग्नवतरि करण्यात आले .
‘प्रॅक्टीकल ग्नमर्डले र्डरील’मध्ये ग्नसव्हील लाईन अग्निशमन केंद्र,नरें द्र नगर अग्निशमन केंद्र
आग्नि लकर्डगांज अग्निशमन केंद्राला अनुहृमे प्रथम, ग्नितीय, तृतीय पुरस्कार दे ऊन
गौरग्नवण्यात आले. ‘वैयस्क्तक लॅ र्डर र्डरील’ स्पधेत सांजय शें बेकर (प्रथम), सुरेश
आत्राम (ग्नितीय), राजीव पवार (तृ तीय) याां ना सन्माग्ननत करण्यात आले .
थरारक प्रात्यलिकांचा लचत्तथरारक अनुभि
यावेळी अग्निशमन ग्नवभागाअांतगतत येिाऱया ग्नवग्नवध केंद्राां च्या चमूने थरारक प्रात्यग्निक सादर
केलेत. आग लागल्यानांतर अग्निशमन ग्नवभागातफे कशा पद्तीने आग ग्नवझग्नवण्यात
येते. ग्नवग्नवध प्रकारच्या आगीवर कसे ग्ननयांत्रि ग्नमळवावे , आदीांचे प्रात्यग्निक सादर करीत
उपस्स्थताां च्या र्डोळ्ाां चे पारिे फेर्डले . यावेळी प्रात्यग्निकाां च्या माध्यमातू नही एका ग्नवग्नशष्ट
प्रकारे शहीद जवानाां ना श्रद्ाां जली अपति करण्यात आली.

