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प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २५ सप्टें बर २०१९

ताजबाग ऊसक आणि धम्मचक्र प्रितकन ददनाच्या
ननलमत्ताने

आऩत्ती व्यिस्थाऩन विभाग
सज्ज
ऩूित
क यारीच्या दृष्टीने संऩूिक विभागांना सच
ू ना जारी
नागऩरू , ता. २५ : नागऩयू ळशयातीर ताजफाग मेथे शोणाऱ्मा उवस आणण

दीषाबूभी मेथे शोणाऱ्मा धम्भचक्र प्रलतसन ददनाच्मा ननमभत्ताने ननघणाऱ्मा
वंदर आणण मभयलणुकी ल त्माननमभत्ताने एकत्र मेणायी नागरयकांची गदी
रषात घेता नागऩयू भशानगयऩामरकेचा आऩत्ती व्मलस्थाऩन वलबाग
ऩूणऩ
स णे वज्ज झारा आशे . ऩूलत
स मायीच्मा दृष्टीने भनऩाच्मा प्रत्मेक

वलबागाकडे अवणाऱ्मा जफाफदायीची ऩूलत
स मायी आणण प्रत्मष आऩत्तीच्मा
लेऱी ऩाय ऩाडालमाचे कतसव्म माफाफत वूचना जायी कयण्मात आल्मा
आशे त.

नागऩयू भशानगयऩामरकेअंतगसत अवरेल्मा प्रादे मळक आऩत्ती व्मलस्थाऩन
कषाच्मा लतीने भुख्म अग्ननळभन अधधकायी याजेंद्र उचके मांनी

मावंदबासत एक ऩत्र जायी केरे अवून वलवलध वलबागांना त्मांच्मा-त्मांच्मा
अवरेल्मा वंऩूणस जफाफदायींची भादशती ददरी आशे . मावंदबासत

ग्जल्शाधधकायी कामासरम आणण ऩोमरव उऩामक्
ु त वलळेऴ ळाखा नागऩयू

ळशय मांच्माकडून धामभसक उत्वल आणण त्माननमभत्ताने शोणाऱ्मा वलवलध

आमोजनावंदबासत प्रादे मळक आऩत्ती व्मलस्थाऩन कषारा ऩत्र प्राप्त झारे
आशे . ताजफाग मेथे शजयतफाफा ताजुद्दीन मांचा ९७ ला लावऴसक उवस उत्वल
२२ वप्टें फय ते ३१ ऑक्टोफय मा कारालधीत आमोग्जत कयण्मात आरा

आशे . २६ वप्टें फय योजी ताजुद्दीनफाफा मांची छब्फीवली अवल्माने नागऩूय

ळशयातीर वलवलध बागातून बावलकांची भोठ्मा प्रभाणात वंदर मभयलणूक
ननघते. ताजफाग मेथे बावलकांची गदी शोते. दीषाबूभी मेथे ७ ते ९

ऑक्टोफयदयम्मान ६३ व्मा धम्भचक्र प्रलतसन ददनाचे आमोजन कयण्मात

मेणाय आशे . ८ ऑक्टोफय योजी दीषाबूभी मेथे बावलकांची भोठ्मा प्रभाणात
गदी शोते.

बावलकांची भोठी गदी रषात घेता मा ऩरयवयात भनोयं जनाची, खाद्म
ऩदाथाांची ल इतय वाभान वलक्रीची दक
ु ाने रागतात. अळालेऱी

बावलकांभध्मे अपलांभऱ
ु े , अऩरयशामस कायणाभऱ
ु े आग, चें गयाचें गयी ल वलवलध
अऩघात शोऊन आऩातकारीन ऩरयग्स्थती ननभासण शोण्माची ळक्मता

नाकायता मेत नाशी. शी ळक्मता रषात घेता अळा ऩरयग्स्थतीरा वाभोये
जाण्माच्मा दृष्टीने आणण लेऱीच उऩाममोजना कयण्माच्मा दृष्टीने आऩत्ती
व्मलस्थाऩन वलबाग वज्ज ठे लण्माच्मा वूचना ऩत्रात नभूद आशे त. मा
ऩत्राच्मा अनुऴंगाने आऩत्ती व्मलस्थाऩन कषाने वूचना जायी केल्मा

अवन
ू वंऩण
ू स वलबाग वज्ज अवल्माची भादशती भख्
ु म अग्ननळभन
अधधकायी याजेंद्र उचके मांनी ददरी आशे .

