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१२ मीटर ऩेऺा मोठे रस्ते
अततक्रमणमुक्त व्हािेत

अततक्रमण तनमऱ
ं ी गठीत सलमती सदस्यांचा
ूक नासंबध
एकमताने तनणकय

नागऩूर, ता. २ : वॊऩूणण ळशयात अततक्रभणाची भोठी वभस्मा आशे . पुटऩाथ

आणण यस््मालयीर लाढते अततक्रभण शी गॊबीय फाफ आशे . यस््मालयीर लाढ्मा
अततक्रभणाभऱ
ु े अऩघाताचेशी प्रभाण लाढत आशे . अळात अततक्रभणावॊफॊधी
कठोय तनणणम घेणे आलश्मक अवन
ू १२ भीटय ऩेषा भोठ्मा यस््माॊलयीर

अततक्रभण ऩण
ण : काढरे जाले ल माफाफत भनऩा आणण ऩोलरव वलबागाकडून
ू त

वॊमुक्तरय्मा कायलाई कयण्मात माली, अवा एकभताने तनणणम वोभलायी (ता.२)
घेण्मात आरा.

ळशयातीर अततक्रभणाच्मा वभस्मेवद
ॊ बाणत धोयणा्भक तनणणम घेउन अशलार
तमाय कयण्मावॊदबाणत भशाऩौय वॊदीऩ जोळी माॊनी ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळॊकय
ततलायी माॊच्मा अध्मषतेत वलभती गठीत केरी. वोभलायी (ता.२) छत्रऩती
लळलाजी भशायाज प्रळावकीम इभायतीतीर आमक्
ु त वबागशृ ात झारेल्मा

वलभतीच्मा फैठकीत वदय तनणणम घेण्मात आरा. फैठकीत आमुक्त अलबजीत
फाॊगय, लाशतक
ू ऩोलरव उऩामक्
ु त चचन्भम ऩॊडीत, वलभती अध्मष दमाळॊकय
ततलायी, वदस्म वलणश्री वलयोधी ऩषनेते तानाजी लनले, याष्रलादी काॉग्रेवचे

गटनेते दन
ु ेश्लय ऩेठे, वदस्मा आबा ऩाॊड,े एवीऩी (लाशतूक) जमेळ बाॊडायकय,

वशामक आमक्
ु त वलणश्री अळोक ऩाटीर, भशे ळ धाभेचा, वलधी अचधकायी व्मॊकटे ळ
कऩरे, वलळेऴ आभॊत्रत्रत वदस्म ज्मेष्ठ नगयवेलक प्रलीण दटके, अग्ननळभन ल
वलद्मुत वलळेऴ वलभती वबाऩती ॲड.वॊजम फारऩाॊड,े अततरयक्त आमुक्त याभ
जोळी, उऩामक्
ु त डॉ.यॊ जना राडे, वशामक आमक्
ु त वलजम शुभने, उऩअलबमॊता
(लाशतूक) ळकीर तनमाजी आदी उऩग्स्थत शोते.

मालेऱी अततक्रभण तनभर
ूण नावॊदबाणत धोयण कयण्मावलऴमी वलवलध वलऴमाॊलय

चचाण कयण्मात आरी. ळशयातन
ण : अततक्रभण तनभर
ू ऩण
ू त
ूण नावाठी झोनतनशाम
ऩथक गठीत कयणे, झोनतनशाम अचधका-माॊची जफाफदायी तनश्चीत करून

कायलाई कयण्मात तनष्काऱजीऩणा फाऱगणा-मा अचधका-माॊलयशी कायलाई
कयण्माफाफत चचाण कयण्मात आरी. ऩक्के फाॊधकाभ करून दक
ु ान चारवलणा-मा
दक
ु ानदायाॊकडून दक
ु ानावभोय केरे जाणा-मा अततक्रभणावॊदबाणतशी कठोय

बलू भका घेणे आलश्मक आशे . ऩक्क्मा फाॊधकाभाऩुढे अततक्रभण कयणा-माॊच्मा

दॊ डाभध्मे लाढ कयणे, दक
ु ानाॊच्मा ऩढ
ु े वलस्ताय करून अततक्रभण कयणा-माॊकडून
जप्त कयण्मात मेणाये वाभान ऩयत द्मामचे अथला नाशी, माफद्दरशी फैठकीत
चचाण कयण्मात आरी.
मनऩा ऩरिानाधारकांिरही व्हािी कारिाई
भशानगयऩालरकेकडून ऩयलाना घेउन व्मलवाम कयणा-माॊकडून शोणा-मा
अततक्रभणाफाफतशी कठोय तनणणम घेणे आलश्मक अवन
ू अळा

अततक्रभणधायकाॊकडून अचधक लाढील दॊ ड लवर
ू कयण्माचे प्रालधान कयणे

तवेच लायॊ लाय अततक्रभण शोत अवल्माव ऩयलाना यद्द कयण्मावॊदबाणत फैठकीत
चचाण कयण्मात आरी. ळशयात अनेक ठठकाणी यवललायी वॊघठटतरय्मा नलीन
फाजाय तनभाणण शोत आशे त. यस््मालय अततक्रभण करून लाशतूक जाभ कयणामा अळा फाजायाॊलय कायलाई कयण्मावाठी स्लतॊत्र ऩथक गठीत कयणे लळलाम

ठदलवबय ककॊला वामॊकाऱी व्मलवाम केल्मानॊतय पुटऩाथलय ठे लरे जाणाये ठे रे,

शातगाड्माफाफत यात्रकारीन ऩथकाकडून कायलाई व्शाली, माफाफतशी मालेऱी चचाण
कयण्मात आरी.

बांधकाम साहहत्य रस्त्यािर ठे िल्यास ततप्ऩट दं ड
फाॊधकाभ वाठश्माची वलक्री कयणा-मा व्मालवामीकाॊकडून यस््मालय वाठश्म

ठे लरे जाते. यस््मालय फाॊधकाभ वाठश्म आढऱल्माव अळा व्मालवामीकाॊकडून
वाभान्म दॊ डाच्मा यक्कभेच्मा ततप्ऩट जास्त यक्कभ दॊ ड म्शणन
ू लवर
ू

कयण्माफाफतशी फैठकीत चचाण कयण्मात आरी. पुटऩाथ, यस््मालय ठे लण्मात

मेणा-मा लाशनाॊलय लाशतूक ऩोलरव वलबागाकडून कायलाई कयण्मात माली, मा

कायलाईरा भशानगयऩालरकेतपे वशकामण करून जप्त कयण्मात आरेरे लाशन
ठे लण्मावाठी भनऩातपे भैदान उऩरब्ध करून दे ण्माफाफत वलाांनी एकभत
दळणवलरे. माऩुढे अततक्रभण कायलाईभध्मे भनऩा ऩथकावश ऩोलरव

वलबागाकडूनशी वभाॊतय दॊ ड लवर
ू कयण्मात माले. ्माभऱ
ु े अततक्रभणधायकाॊना
एकाच कायलाईत दप्ु ऩट दॊ ड बयाला रागल्माव अततक्रभणाफाफत लबती तनभाणण
शोईर, मा वॊदबाणतशी चचाण झारी.

वलवलध वलऴमाॊच्मा अनुऴॊगाने कयण्मात आरेल्मा वॊऩूणण चचेतून धोयण
तनधाणरयत केरे जाणाय आशे . मोनम तनणणमावाठी मा धोयणाचा अशलार
भशाऩौयाॊकडे वादय कयण्मात मेणाय आशे .

