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प्रलसद्धी पत्रक                                           ता.  १५ नोव्हेंबर २०१९ 

अग्ननशमन विभागाच्या 
नोटीसकड ेदऱुकऺ  करणा-यांिर 

फौजदारी कारिाई करा! 

अग्ननशमन ि विद्युत विशषे सलमती सभापती ॲड.सजंय 
बाऱपांड ेयाचें ननदेश 

  

नागपूर, ता. १५ : ळशयातीर नागरयकाांच्मा वुयषेच्मा दृष्टीने प्रत्मेक भोठ्मा 
इभायती, वदनीका, ळाऱा, भशावलद्मारमे, दलाखाने, शॉटेल्व, व्माऩायी 
प्रततष्ठान आदी ठठकाणी अग्ननळभन वुवलधा अवणे आलश्मक आशे. अळा 
ठठकाणची ऩाशणी करुन ज्मा ठठकाणी अग्ननळभन वुयषा व्मलस्था नाशी 
अळा इभायती ल आदीांना भनऩाच्मा अग्ननळभन वलबागाद्लाये लेऱोलेऱी 
नोटीव देण्मात मेते. भात्र अनेकदा नोटीव देउनशी त्मालय इभायत 
भारकाांकडून कोणततशी कामयलाशी केरी जात नाशी. माची गाांबीमायने दखर 
घेत भशायाष्र आग प्रततफांधन जील वांयषण उऩाम मोजना अधधतनमभ 



२००६ नुवाय भनऩाच्मा अग्ननळभन वलबागाच्मा नोटीवकड ेदरुयष कयणा-
माांलय पौजदाय कायलाई कयण्माचे तनदेळ अग्ननळभन ल वलद्मुत वलळेऴ 
वमभतीचे वबाऩती ॲड.वांजम फारऩाांड ेमाांनी ठदरे. 
  

ळुक्रलायी (ता.१५) भनऩा भुख्मारमातीर डॉ.ऩांजाफयाल देळभुख स्भतृी 
स्थामी वमभती वबागशृाभध्मे अग्ननळभन ल वलद्मुत वलळेऴ वमभतीची 
फैठक आमोग्जत कयण्मात आरी शोती. फैठकीत वबाऩती ॲड.वांजम 
फारऩाांड ेमाांच्मावश उऩवबाऩती तनळाांत गाांधी, वदस्म बायती फुांडे, 
रकडगांज झोन वबाऩती याजकुभाय वाशु, वतयांजीऩुया झोन वबाऩती 
अमबरूची याजधगये, शनुभाननगय झोन वबाऩती भाधुयी ठाकये, आवीनगय 
झोन वबाऩती वलयांका मबलगड,े धांतोरी झोन वबाऩती रता काडगामे, 

उऩामुक्त डॉ.यांजना राड,े कामयकायी अमबमांता ए.एव.भानकय, कामयकायी 
अमबमांता वोनारी चव् शाण, प्रभुख अग्ननळभन अधधकायी याजेंद्र उचके, वलधी 
अधधकायी व्मांकटेळ कऩरे, उऩअमबमांता कल्ऩना भेश्राभ माांच्मावश 
अग्ननळभन वलबागाचे अधधकायी उऩग्स्थत शोत.े 
  

फैठकीत भशायाष्र आग प्रततफांधन जील वांयषण उऩाम मोजना अधधतनमभ 
२००६ नुवाय केरेल्मा कामयलाशीफाफत चचाय, ळशय वलकाव आयाखड्मात 
अग्ननळभन स्थानाकरयता आयक्षषत झझांगाफाई टाकऱी, अांफाझयी, धच ांचबलन, 

ऩयवोडी ल वोभरलाडा मा जागा ताब्मात घेणे, अग्ननळभन वलबागातीर 
जुने स्थानक रकडगांज, गांजीऩेठ ल न्मू कॉटन भाकेट ऩाचऩालरी 
वलबागातीर जुने स्थानक ऩुनफाांधकाभ कयणे, याठोड रेआउट मेथीर 
अग्ननळभन स्थानकाकरयता अवरेरी जागा ताब्मात घेणे, लाठोडा 
अग्ननळभन स्थानकाचे फाांधकाभ कयणे, ऩथठदव्माांच्मा दरुूस्ती ल 



वुग्स्थतीकरयता तनमुक्त एजन्वीची काभधगयी ल वलय प्रबाग अांतगयत फांद 
अवरेल्मा वलद्मुत ठदव्माांफाफत चचाय कयण्मात आरी. 
  

भशायाष्र आग प्रततफांधन जील वांयषण उऩाम मोजना अधधतनमभ २००६ 
नुवाय अग्ननळभन तनमभाांचे ऩारन न कयणा-माांलय कायलाईची तयतुद 
आशे. मा कामद्मान्लमे अग्ननळभन वलबागाकडून ज्माांना नोटीव देण्मात 
आरे आशे. अळाांनी १५ ठदलवाच्मा आत नोटीवची ऩूतयता करुन 
अग्ननळभन वुयषा व्मलस्था कयाली अन्मथा भनऩातपे पौजदायी कायलाई 
कयण्मात मेईर, अवेशी तनदेळ वबाऩती ॲड.वांजम फारऩाांड ेमाांनी ठदरे. 
अग्ननळभन स्थानकाकरयता आयक्षषत जागाांच्मा वांदबायत उच्च 
न्मामारमाने ठदरेल्मा तनणयमाचा अभ्माव करून त्मालय आलश्मक ती 
कामयलाशी कयण्माचेशी तनदेळ त्माांनी ठदरे. भनऩा अग्ननळभन वलबागाचा 
उदे्दळ वांफांधधताांलय कायलाई कयण्माचा नवून ग्जलीत ल वलत्त शानी टाऱणे 
शा अवून जय वांफांधधत प्रततष्ठान ककां ला व्मक्ती आलश्मक उऩाममोजना 
कयीत नवतीर तय त्माांच्मालय कायलाई कयणे आलश्मक आशे, मा भागीर 
शेतू आशे, अवेशी त्माांनी मालेऱी स्ऩष्ट केरे. 
  

  

विद्युत ददव्यांबाबत तातडीने कायकिाही करा 
मालेऱी अग्ननळभन ल वलद्मुत वलळेऴ वमभतीचे वबाऩती ॲड.वांजम 
फारऩाांड ेमाांनी झोनतनशाम ऩथठदव्माांची दरुूस्ती ल वुग्स्थतीवाठी तनमुक्त 
एजन्वीच्मा काभधगयीचा आढाला घेतरा. झोनभध्मे अनेक ठठकाणी 
ऩथठदले फांद अवून फयेच ठदलव त ेदरुूस्त केरे जात नवल्माची तक्राय 
मालेऱी झोन वबाऩतीांभापय त कयण्मात आरी. मा तक्रायीलय गाांबीमायने 



दखर घेत तातडीने झोन वबाऩतीांच्मा वलय तक्रायीांचे तनयाकयण कयण्माचे 
तनदेळ वबाऩती ॲड.वांजम फारऩाांड ेमाांनी ठदरे. 
  

तक्रारींसाठी टोऱ फ्री क्रमांकाची व्यिस्था करा 
ऩथठदले फांद अवल्माफाफत नागरयकाांच्मा अनेक तक्रायी मेतात. मा 
तक्रायीांलय प्रळावनाकडून मोनम कामयलाशी शोणे आलश्मक आशे. मावाठी 
नागरयकाांची वुयषा आझण वुवलधेच्मा दृष्टीने तक्रायीांवाठी टोर फ्री 
क्रभाांकाची व्मलस्था कयण्माचे तनदेळशी मालेऱी ॲड.वांजम फारऩाांड ेमाांनी 
ठदरे. 
 


