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प्रलसद्धी पत्रक

ता. ४ सप्टें बर २०१९

अग्ननशमन संदभाकतीऱ
प्रऱंबबत
कामांना गती द्या : संजय
बाऱपांडे
अग्ननशमन ि विद्युत विशेष सलमतीच्या बैठकीत प्रशासनाऱा
ननदे श

नागपरू ,ता.४: ळशयात वलवलध ठिकाणी अग्ननळभन ववु लधाांच्मा ननर्भितीची आलश्मकता
आशे . भात्र अनेक ठदलवाांऩावन
ू शी काभे प्ररांबफत अवन
ू मा काभाांभध्मे मेणाये

अडथऱे दयु करून वांफांधधत काभाांना गती द्मा, अवे ननदे ळ अग्ननळभन ल वलद्मत
ु
वलळेऴ वर्भतीचे वबाऩती वांजम फारऩाांडे माांनी ठदरे.

फध
ु लायी (ता.४)

अग्ननळभन

ल

वलद्मत
ु

वलळेऴ

वर्भतीच्मा

वांदबाित भनऩा

भख्
स्भत
ु मारमातीर डॉ. ऩांजाफयाल दे ळभख
ु
ृ ी स्थामी वर्भती वबागश
ृ ाभध्मे फैिक
आमोग्जत

कयण्मात

आरी

शोती. फैिकीत अग्ननळभन

ल

वलद्मत
ु

वलळेऴ

वर्भतीचे वबाऩती वांजम फारऩाांडे माांच्मावश उऩवबाऩती ननळाांत गाांधी, वदस्मा लांदना
बयु े , वदस्म वांदीऩ गलई, अनतरयक्त आमक्
ु त अझीझ ळेख, वशामक वांचारक

नगययचना प्रभोद गालांड,े भख्
ु म अग्ननळभन अधधकायी याजेंद्र उचके माांच्मावश
वांफांधधत वलबागाांचे अधधकायी प्राभख्
ु माने उऩग्स्थत शोते.

फैिकीत नागऩयू ळशयाभध्मे नलीन ११६ शॅ न्ड्रेटची ननर्भिती कयणे, ळशय वलकाव
आयाखड्माभध्मे अग्ननळभन स्थानकाकरयता आयक्षषत अवरेल्मा झझांगाफाई टाकऱी,

अांफाझयी, धचांचबलन, ऩयवोडी ल वोभरलाडा मा जागा ताब्मात घेणे, नव्माने फाांधण्मात
आरेल्मा बत्रभत
ू ीनगय अग्ननळभन स्थानकाचे उद्घाटन, अग्ननळभन वलबागातीर जुने
स्थानक रकडगांज, गांजीऩेि, न्ड्मू कॉटन भाकेट ऩाचऩालरी वलबागातीर जुने स्थानक
ऩन
ु फाांधकाभ कयणे, यािोड रेआउट मेथीर अग्ननळभन स्थानकाकरयता अवरेल्मा

जागा ताब्मात घेणे, लािोडा अग्ननळभन स्थानकाचे फाांधकाभ कयणे, ऩथठदव्माांच्मा

दरू
ु स्तीकयीता ल वग्ु स्थतीकयीता ननमक्
ु त एजन्ड्वीची काभधगयी, एरएडी वलद्मत
ु ठदले

रालल्मानांतय भनऩारा शोणाया पामदा, वलि प्रबाग अांतगित फांद अवरेरे वलद्मत
ु ठदले
आदी वलऴमाांलय चचाि कयण्मात आरी.

नागऩयू ळशयाभध्मे नलीन ११६ शॅ न्ड्रेटची ननर्भिती कयण्माचे कामि अनेक ठदलवाांऩावन
ू
वरू
ु आशे . नागरयकाांची वयु षा आझण ववु लधेच्मादृष्टीने मा काभारा रलकयात रलकय
गती दे ण्माचे ननदे ळ अग्ननळभन ल वलद्मत
ु वलळेऴ वर्भती वबाऩतीांनी मालेऱी ठदरे.

मार्ळलाम ळशय वलकाव आयाखड्माभध्मे अग्ननळभन स्थानाकरयता झझांगाफाई टाकऱी,
अांफाझयी, धचांचबलन, ऩयवोडी ल वोभरलाडा मेथीर जागा आयक्षषत कयण्मात आरेल्मा

आशे त. माफाफत वांफांधधताांवोफत वभन्ड्लम वाधन
ू जागा त्लयीत ताब्मात घेणे तवेच
यािोड रेआउट मेथीर अग्ननळभन केंद्राकयीता अवरेल्मा जागाशी त्लयीत ताब्मात
घेण्माफाफत त्माांनी प्रळावनारा ननदे ळ ठदरे.

अग्ननळभन

वलबागातीर

रकडगांज, गांजीऩेि, न्ड्मू

कॉटन

भाकेट

ऩाचऩालरी

वलबागातीर स्थानक जलऱऩाव ळांबय लऴि जुने आशे त. त्माभऱ
ु े स्थानकाांच्मा
इभायती जीणि झारेल्मा आशे त. मा स्थानकाांच्मा ऩन
ु फाांधकाभाचे काभ अनेक

लऴाांऩावन
प्ररांबफत अवन
माफाफत आलश्मक ऩािऩयु ाला करुन कामि रलकयात
ू
ू
रलकय वरू
ु कयाले, अवेशी ननदे ळ अग्ननळभन ल वलद्मत
ु वलळेऴ वर्भती वबाऩती
वांजम फारऩाांडे माांनी ठदरे.

