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अग्ननशमन स्थानकाची जागा 
ताब्यात घेण्याबाबतचा अहिाऱ ३१ 

ऑगस्टऩयतं सादर करा! 

अग्ननशमन सलमती सभाऩती ॲड. सजंय बाऱऩांड े
यांचे ननदेश   

  

नागऩूर, ता. ५ : ऴषराच्या शुरसेच्या दृष्टीने नळीन अग्ननऴमन स्थानकाांची आळश्यकता आषे. 
झ ांगाबाई टाकली, अांबा री, चचांचभळन, ऩरशोडी ळ शोमऱळाडा येथे नळीन अग्ननऴमन स्थानक 
बाांधण्याबाबत ऴषर वळकाश आराखड्यात जागा आरक्षसत करण्यात आल्या आषेत. मात्र अनेक ळवष 
ऱोटूनषी या जागा ताब्यात घेण्याबाबत शांबांचधत वळभागाकडून कोणततषी कायषळाषी करण्यात आऱी 
नाषी. त्यामुले शांबांचधत वळभागाने वळवयाशांदभाषत गाांभीयष दाखळून येत्या ३१ ऑगस्टऩयतं या 
शांबांधी अषळाऱ शादर कराळा, अशे तनदेऴ अग्ननऴमन शममती शभाऩती ॲड. शांजय बाऱऩाांड ेयाांनी 
ददऱे. 

अग्ननऴमन वळभागाच्या वळवळध वळवयाच्या अनुवांगाने शोमळारी (ता.५) मनऩा मुख्याऱयातीऱ डॉ. 
ऩांजाबराळ देऴमुख स्मतृी स्थायी शममती शभागषृात बैठक आयोग्जत करण्यात आऱी षोती. 
बैठकीत अग्ननऴमन शममती शभाऩती ॲड. शांजय बाऱऩाांड ेयाांच्याशष स्थाऩत्य शममती शभाऩती 
अभय गोटेकर, अग्ननऴमन शममतीच ेउऩशभाऩती तनऴाांत गाांधी, शदस्य शांदीऩ गळई, शषायक 



शांचाऱक नगर रचना प्रमोद गाळांड,े प्रमुख अग्ननऴमन अचधकारी राजेंद्र उचके, उऩमुख्य अचधकारी 
बी.ऩी. चांदनखेड,े शषायक कें द्र अचधकारी केऴळ कोठे, शुनीऱ राउत याांच्याशष मनऩाच्या शळष 
अग्ननऴमन स्थानकाांच ेस्थानाचधकारी प्रामुख्याने उऩग्स्थत षोते. 

याळेली अग्ननऴमन शममती शभाऩती ॲड. शांजय बाऱऩाांड ेम्षणाऱे, नागऩूर ऴषरात २५ अग्ननऴमन 
स्थानकाांची आळश्यकता अशून अद्याऩ केळल आठ स्थानक कायषरत आषेत. स्थानकाांची शांख्या 
ळाढवळण्याशाठी ऴषर वळकाश आराखड्यात काषी दठकाणी जागाषी आरक्षसत करण्यात आल्या 
आषेत. झ ांगाबाई टाकली, अांबा री, चचांचभळन, ऩरशोडी ळ शोमऱळाडा येथे अग्ननऴमन 
स्थानकाकररता २००१ शाऱी ऴषर वळकाश आराखड्यात आरसण मांजुर करण्यात आऱे. मात्र एळढे 
ळवष ऱोटूनषी जागा ताब्यात घेण्याबाबत स्थाळर वळभागाकडून कोणततषी कायषळाषी करण्यात आऱी 
नाषी, याबाबत अग्ननऴमन शममती शभाऩतीांनी नाराजी दऴषवळऱी. 

ऴषराच्या दृष्टीने नळीन स्थानकाांची तनममषती आळश्यक अशून नळीन स्थानकाांशाठी आरक्षसत जागा 
मनऩाच्या ताब्यात घेण्याबाबत वळऴवे प्रयत्न करण्यात याळेत. यामऴळाय यामध्ये येणारे अडथले 
दरु करून आरसणाची मुदत शांऩण्याबाआधी तातडीने आळश्यक ती कायषळाषी करणे ळ याबाबतचा 
अषळाऱ ३१ ऑगस्टऩयतं शममतीकड ेशादर करण्याच ेतनदेऴ याळेली अग्ननऴमन शममती शभाऩती 
ॲड. शांजय बाऱऩाांड ेयाांनी ददऱी. 

यामऴळाय बैठकीमध्ये नव्याने बाांधण्यात आऱेल्या त्रत्रमूती नगर अग्ननऴमन स्थानकाच ेउद्घाटन 
करण्याची तारीख तनश्चीत करणे, अग्ननऴमन वळभागातीऱ जुने स्थानक ऱकडगांज, गांजीऩेठ, न्यू 
कॉटन माकेट ळ ऩाचऩाळऱी या स्थानकाांच ेऩूनबांधकाम करणे, राठोड ऱे-आउट येथीऱ अग्ननऴमन 
स्थानकाकररता अशऱेऱी जागा ताब्यात घेणे, ळाठोडा अग्ननऴमन स्थानकाचे बाांधकाम करणे, 

नागऩूर ऴषरामध्ये नळीन ११६ षॅन्रटची तनममषती करणे आदी वळवयाळरषी चचाष करण्यात आऱी. 

स्थािर विभागाच्या अधधका-यांना कारणे दाखिा नोटीस 

अग्ननऴमन शममती षी मषानगरऩामऱकेतीऱ शांवळधातनक शममती आषे. बैठकीमध्ये स्थाळर 
वळभागाऴी तनगडीत मषत्ळाच्या वळवयाळर चचाष करण्यात आऱी. मात्र एळढ्या गांभीर वळवयाळर 
चचाष अशताना स्थाळर वळभागातीऱ कोणतेषी अचधकारी अथळा वळभागाच ेप्रतततनधी कुणीषी 
बैठकीऱा उऩग्स्थत नव्षते. याळर अग्ननऴमन शममती शभाऩती ॲड. शांजय बाऱऩाांड ेयाांनी नाराजी 
दऴषवळत स्थाळर वळभागाच्या अनुऩग्स्थत अचधका-याांना कारणे दाखळा नोटीश बजाळून ऩुढीऱ 
बैठकीत तनयमीत उऩग्स्थत राषण्याच ेतनदेऴ ददऱे. 

 


