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अग्ननशमन कमकचाऱयांच्या 
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मान्यता 

अपुऱया कमकचाऱयांच्या समस्येिर तोडगा : शासनाकडहेी 
करणार पाठपरुािा 

नागपूर, ता. २५ :  नागऩूर मषानगरऩालऱकेतीऱ अग्ननऴमन वळभागात 
अऩुऱ्या कममचारी ळगाममुले अनेक अडचणी येतात. कममचारी भरतीचा वळवय 
मषत्तत्तळाचा अशून ऴाशनाकड ेकायमस्ळरूऩी भरतीकररता ऩाठऩुराळा शुरू 
आषे. मात्र ऴषरातीऱ आठ स्थानकाांमध्ये ककमान आळश्यकतेनुशार 
भरतीशाठी शेळाप्रळेऴ ननयमाप्रमाणे शभागषृातून मांजुरी घेण्यात 
येईऱ. तशा प्रस्ताळ अग्ननऴमन वळभागाने शामान्य प्रऴाशन वळभागाच्या 
माध्यमातून शभागषृाकड ेऩाठळाळा, अशे ननदेऴ अग्ननऴमन ळ वळद्युत 
शलमतीचे शभाऩती ॲड. शांजयकुमार बाऱऩाांड ेयाांनी ददऱे. 



अग्ननऴमन ळ वळद्युत वळऴेव शलमतीची बैठक गुरुळारी (ता. २५) मनऩा 
मुख्याऱयातीऱ डॉ. ऩांजाबराळ देऴमुख स्मतृी शभागषृात शभाऩती 
ॲड. शांजयकुमार बाऱऩाांड ेयाांच्या अध्यसतखेाऱी आयोग्जत करण्यात 
आऱी षोती. बैठकीऱा उऩशभाऩती ननऴाांत गाांधी, शदस्य भारती 
बुांदे, शषायक आयुक्त मषेऴ धामेचा, ननगम अधीसक मदन शुभेदार, मुख्य 
अग्ननऴमन अधधकारी राजेंद्र उचके, उऩमुख्य अग्ननऴमन अधधकारी 
भीमराळ चांदनखेडे, वळद्युत वळभागाचे कायमकारी अलभयांता 
ए.एश.. मानकर, कायमकारी अलभयांता अमीन अख्तर याांच्याशष शळम 
स्थानकाचे स्थानाधधकारी उऩग्स्थत षोते. 
बैठकीत कममचारी भरतीच्या मुद्याळर शाांगोऩाांग चचाम झाऱी. कममचारी ळगम 
अऩुरा अशल्यामुले आऩत्ततीच्या शमयी मोठी अडचण येऊ ऴकते. कममचारी 
भरतीचा प्रस्ताळ ऴाशनाकड ेआषे. त्तयाचा तातडीने ऩाठऩुराळा करणे 
आळश्यक अशल्याचे मुख्य अग्ननऴमन अधधकारी राजेंद्र उचके याांनी 
शाांधगतऱे. याळर त्तया प्रस्ताळाचा ऩाठऩुराळा करु. शोबतच तातडीने भरती 
करण्याशाठी ठराळ क्र. १५५ आणण शेळाप्रळेऴ ननयमाळऱीच्या अधीन राषून 
शभागषृाची मांजुरी घेण्यात येईऱ, त्तयाशाठी प्रस्ताळ तातडीने ऩाठवळण्याचे 
ननदेऴ शभाऩती ॲड. बाऱऩाांड ेयाांनी ददऱे. 

याळेली वळवळध वळवयाांळरषी चचाम करण्यात आऱी. गणळेऴ ननयमाळऱीमध्ये 
शुधारणा करण्याळरषी याळेली चचाम करण्यात आऱी. ऴाशनाने ठरळून 
ददल्याप्रमाणे शुधारणा कराळी, अशे ननदेऴ शभाऩतीांनी ददऱे. त्रत्रमूतीनगर 
अग्ननऴमन स्थानकाचे काम ऱाांबऱे आषे. १५ ऑगस्ट रोजी त्तया 
स्थानकाचे उद् घाटन षोईऱ, यादृष्टीने तातडीने शळम कायमळाषी ऩूणम 
करण्याचे ननदेऴ शभाऩती ॲड. शांजयकुमार बाऱऩाांड ेयाांनी ददऱे. ऱकडगांज 
आणण ळाठोडा अग्ननऴमन स्थानकाच्या प्रस्तावळत बाांधकामाच्या 



प्राकऱनाबाबत याळेली चचाम करण्यात आऱी. या स्थानकाशांदभामतीऱ 
कायमळाषीचा ळेग ळाढवळण्याचे ननदेऴ याळेली शभाऩतीांनी ददऱे. रखडऱेल्या 
प्रकल्ऩाांबाबत ऱळकरच स्थाऩत्तय ळ प्रकल्ऩ शलमतीच्या शभाऩतीांशोबत 
शांयुक्त बैठक घेण्यात येईऱ, अशेषी शभाऩती ॲड. बाऱऩाांड ेयाांनी 
शाांधगतऱे. 

वळद्युत वळभागाचे कायमकारी अलभयांता ए.एश. मानकर याांनी याळेली शोऱर 
ळॉटर दषटर आणण इतर योजनाांबाबतची मादषती शभाऩतीांना 
ददऱी. योजनेअांतगमत आताऩयतं ३१०३ शोऱर ळॉटर दषटर ळाटऩ करण्यात 
आऱे अशून ३४७ ळॉटर दषटर देणे बाकी आषे. योजनाचा काऱाळधी 
शांऩुष्टात आऱा अशून अन्य शोऱर ळॉटर दषटर ऱळकरच ळाटऩ करण्यात 
येईऱ, अऴी मादषती त्तयाांनी ददऱी. एऱ.ई.डी. ळाटऩाशांदभामतीऱषी मादषती 
याळेली श्री. मानकर याांनी ददऱी. 
बैठकीऱा अग्ननऴमन वळभागाचे अधधकारी, कममचारी, वळद्युत वळभागाचे 
झोन उऩअलभयांता ळ प्रकल्ऩ वळभागाचे अधधकारी उऩग्स्थत षोते. 
 


