
नागऩूय भशानगयऩालरका, नागऩूय 

(जनवंऩकक  वलबाग) 

प्रलवद्धी ऩत्रक                                             ता.  २३ ऑक्टोफय २०१९ 

नागऩुयकयांनो पटाके उडवलताना 
वालधान! 

वुयषेवाठी काऱजी घेण्माचे अग्ननळभन वलबागाचे आलाशन 

  

नागऩूय, ता. २३ : दिलाऱी शा आनंिाचा वण आशे. मा आनंिाच्मा षणी 
कोणतिशी अनुचचि घटना घडू नमे मावाठी प्रत्मेकाने वजग याशणे 
आलश्मक आशे. वलळेऴि: पटाके उडवलिाना प्रत्मेकाने वालधिा फाऱगाली, 
अवे आलाशन भनऩाच्मा अग्शळनभन वलबागाच्मा लिीने कयण्माि आरे 
आशे. 

दिलाऱी शा आनंि आणण चैिन्माचा वण अवून आशे. भात्र मा वणाि 
घडणा-मा आगीच्मा घटना, पटकमांभुऱे शोणा-मा िघुघटनाशी जास्ि 
अविाि. त्माभुऱे माफाफि वलळेऴ काऱजी घेण्माची गयज आशे. पटाके 
उडवलिाना िाट लस्िीच्मा दठकाणी उडलू नमे, यस्त्मालय पटाके उडवलिाना 
यस्िा तनभघनुष्म अवल्माची खात्री कयण्माि माली. भोठ्मा आलाजाची 
पटाके उडलू नमे, शािाि धरून पटाके उडलू नमे, पटाके उडवलिाना 



वुयक्षषि अंिय याखाले, अवे आलाशनशी अग्शनळभन वलबागािपे कयण्माि 
आरे आशे. 
  

प्रदऴुण वलयशीत ददलाऱी वाजयी करून आनंद द्लीगुणीत कया : आमुक्त 

२००९ ि े२०१८ मा िशा लऴाघभध्मे दिलाऱीियम्मान पटाकमाभुऱे ४९ 
आगीच्मा घटना घडल्माची नोंि भनऩाच्मा अग्शनळभन वलबागाकड ेआशे. 
दिलाऱीियम्मान ियलऴी ळशयाि वलवलध बागाि आगीच्मा घटना घडिाि. 
अळा घटनांलय तनफधं माले मावाठी प्रत्मेकाने काऱजी घेण्माची गयज 
आशे. पटाकमांभुऱे शोणाये प्रिऴुण आणण त्माभुऱे शोणाया त्राव रषाि 
घेिा प्रिऴुण वलयशीि पटाके उडलून दिलाऱी वाजयी कयाली ल दिलाऱीचा 
आनंि द्लीगुणीि कयाला, अवे आलाशन भनऩा आमुकि अभबजीि फांगय 
मांनी केरे. 
  

आऩात्कारीन ऩरयग्थथतीत मा क्रभांकांलय वाधा वंऩकक  

दिलाऱी वाजयी कयिाना अनऩेक्षषिऩणे घडणा-मा िघुघटनांलय आऱा 
आणण्मावाठी भनऩा अग्शनळभन वलबाग ित्ऩय आशे. दिलाऱीियम्मान 
घडणा-मा घटनांप्रवंगी भििीवाठी अग्शनळभन ऩथक वज्ज अवून 
आऩात्कारीन प्रवंगी अग्शनळभन वेलेवाठी 0712-2567777, 0712-2567101 

मा क्रभांकालय वंऩकघ  वाधाला, अवे आलाशन नागऩूय भशानगयऩाभरकेिपे 
कयण्माि आरे आशे. दिलाऱी वणाचा आनंि रशान थोयांच्मा चेश-मालय 
कामभ याशाला ल शा आनंि इियांच्मा चेश-मांलयशी खेऱि याशाला मावाठी 



प्रभुख अग्शनळभन अचधकायी याजेंद्र उचके मांच्मा भागघिळघनाि अग्शनळभन 
वलबागाची चभू अवलयि कामघ कयीि आशे. 

 २००९ त े२०१८ मा कारालधीत पटाक्माभुऱे घडरेल्मा आगीच्मा घटना 

२००९ ि े२०१८ मा १० लऴाघभध्मे ळशयािीर वलवलध दठकाणी ४९ आगीच्मा 
घटना घडल्मा आशेि. माभध्मे दिलाऱीच्मा काऱाि पटाकमाभुऱे वलाघचधक 
आगीच्मा घटना २०१२ मा लऴी घडल्मा आशेि. िय २०१० मा लऴाघि 
एकशी आगीची घटना घडरी नाशी. 

अ.क्र. लऴघ पटाकमाभुऱे 
घडरेल्मा 
आगीच्मा घटना 
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