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नवरा ो सवाकर ता शहर पोल स स ज.

कणपुरा
धा थान.

येथील

कण

नवरा"ो$सव

दे वी

दर&यान

अव या
केवळ

औरं गाबाद
शहरातूनच

शहराचेच
न*हे

तर

मराठवा-यातून लाखो भा0वक दे वी1या दशनाला औरं गाबाद शहरात येत
असतात. $याचबरोबर शहरात 0व0वध 2ठकाणी दांडीयाचे आयोजन होत
आहे . नवरा" महो$सवासाठ6

शांतता व सरु 7ा कायम राहावी &हणून

शहर पो8लस स9ज आहे त.
शहरामधील मह$वा1या दां:डया

थळी पोल;स ग त घालणार

आहे त. $यामळ
ु े नाग=रकां1या सरु >7ततेसाठ6 रा9य राखीव पोल;स

दलाची एक तुकडी मागव@यात आलेल; आहे . नवरा" महो$सवाला
सA
ु वात झालेल; असन
ू कणपरु ा या"ेत भा0वकांची उसळणार; गदD मोठ6
असEयाने मोबाईल चोर;, म2हलांचे दाHगने, पाकIट चोर@या1या घटना
सतत घडत असतात . यावर आळा घाल@यासाठ6 पो8लसांकडून कणपुरा
या"ेत नाग=रकां1या सरु >7ततेसाठ6 मोठा फौजफाटा तैनात कर@यात
आलेला आहे . नवरा" उ$सवाक=रता औरं गाबाद शहरामNये 35 पोल;स
Pनर;7क, 96 सहा. पोल;स Pनर;7क/पोउपPन., 1503 पोल;स कमचार;
व 224 म2हला पोल;स कमचार; एवढा तगडा बंदोब त नेमलेला आहे .
या*यPत=रXत

वतः पोल;स आयX
ु त सह, सव पोल;स उपायX
ु त व

सहाZयक पोल;स आयुXत बंदोब तावर दे खरे ख कर;त आहे त.
शहरामNये [मख
पाच ते सहा 2ठकाणी दांडीयाचे आयोजन
ु
कर@यात आलेले आहे . $यामळ
ु े या भागात व सहा म\
ु य र $यावर
]फXस पॉ_ट लाव@यात आलेले आहे त. गणेश 0वसजनासाठ6 `ोन
कॅमेbया1या Pनगराणीत झाEयानंतर आता नवरा"ो$सवसाठ6 यांचा वापर
होऊ शकतो असे पोल;स [शासनाकडून सांग@यात आले.
कॅमेbया

सोबतच

नाग=रकां1या

सरु >7ततेसाठ6

Hचल; `ोन

सीसीट;*ह;

कॅमेरे

बस0व@यात येणार आहे त. बंदोब ताक=रता नेमलेEया पो8लसांसह 0वशेष
पोल;स अHधकार; दे खील बंदोब तात मदतीस आहे .
कणपरु ा या"ेPन8मe भा0वकांची गदD वाहनां1या लागणाbया रांगा,
$यातून होणार; वाहतूक कfडी टाळ@यासाठ6 वाहतुकIत बदल कर@यात
आले आहे त. $यामळ
ु े दर&यान1या काळात लोखंडी पूल ते पंचवट; चौक
जाणारा व येणारा माग, महावीर चौक ते पंचवट;कडे उ-डाण पल
ु ाखालन
ू
जाणारा-येणारा माग, कोकणवाडी चौक ते पंचवट;कडे जाणारा माग हे
र ते वाहतुकIस बंद राहतील. $याऐवजी वाहने रे Eवे थानकाकडून
काPतकI मNयवत बस थानककडे येणार; व जाणार; वाहने महावीर चौक
येथील उ-डाणपल
ु ावiन मागjमण करतील. ना8शक-धळ
ु े कडून येणार; व

जालना-बीडकडे जाणार; जड वाहने नगरनाका – ए एस Xलब 8लंकरोड
महानुभव आ मचौक – बीड बायपास रोडने जातील.
ना8शक धुळेकडून येणार; व पैठणकडे जाणार; जड वाहने
नगरनाका- ए एस Xलब 8लंकरोड महानभ
ु व आ म चौका मागl पैठणकडे
जातील. पुणे-नगरकडून येणार; व जालना बीडकडे जाणार; जड वाहने ए
एस Xलब

8लंकरोड महानुभव आ म चौका मागl जातील. जालना-

बीडकडून येणार; जड वाहने बीडबायपास रोड महानुभव आ म चौक8लंक रोड ए एस Xलबमागl जातील. $यामळ
ु े नाग=रकांना mा]फक मNये
अडकEयाची वेळ येणार नाह;. असे सहाZयक पोल;स आयX
ु त (वाहतक
ू )
ी. शेवगण यांनी कळ0वले आहे . सण, उ$सव या दर&यान [$येक वेळी
वाहतुकI1या बाबतीत व नाग=रकां1या बाबतीत सरु 7े1या pqट;कोनातून
पोल;स [शासन नेहमी सजग असते व [$येक सण उ$सव पोल;स
[शासनाने केलेEया योrय Pनयोजनामळ
ु े कोणतेह; वाईट घटना न घडता
सरु ळीत

पार

पडतो.

$यामळ
ु े

sया

नवरा"ो$सवाची

सरु >7तते1या

pqट;कोनातून पोल;स [शासनाने केलेल; तयार; Pनिuचतच कौतुका पद
आहे .
वा7र;त/-
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