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दि १२/०४/२०१८.

¯ÖÏÃê Ö ®ÖÖê™ü
“डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती” निमित्त वाहतक
ु ीत बदल.
दि.१२/०४/२०१८- १४ एप्रिल रोजी डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर जयंती उत्सव साजरा करण्यात
येणार आहे . त्याअनुषंगाने औरं गाबाि शहरात वेगवेगळ्या दिकाणाहून मोठ्या िमाणावर ममरवणूक
ननघणार आहे . ममरवणुकी मध्ये सकाळी १०.०० वाजेपासून क्ांतीचौक, शहागंज, औरं गपुरा, टीव्ही
सेंटर येथन
े कर ममरवणुकीच्या
ू मोठ्या िमाणावर ममरवणूका ननघणार आहे . डॉ. बाबासाहे ब आंबड
दिवशी वरील नमूि दिकाणी ननघणाऱ्या ममरवणूका पाहण्यासािी औरं गाबाि शहर व पररसरातून

मोठ्या संख्येने नागररक उपस्थथत राहतात. त्यामुळे ममरवणुकीच्या मागाावर नागररकांची व

वाहनांची मोठ्या िमाणात विा ळ ननमााण होवून जनतेस अडथळा, धोका, गैरसोय होणार आहे.
िि
ु े वाने एखाद्या अपघात होवून कायिा व सुव्यवथथेचा िश्न ननमााण होण्याची शक्यता आहे .
त्यामुळे रथत्यावर वाहतक
ु ीचे ननयमन करणे आवश्यक आहे .

दद.१४/०४/२०१८ रोजी सकाळी १०.०० वा पासूि ते रात्री २४.०० वाजेपयंत पुढील प्रिाणे िार्ग

सवग प्रकारच्या वाहतुकीसाठी बंद राहील.

१) क्ांतीचौक- मसल्लेखाना-पैिण गेट-गुलमंडी-मसटीचौक-जुना बाजार-भडकलगेट पयंत.
२) शहागंज-गांधीपुतळा-सराफा- मसटीचौक

३) औरं गपुरा –पोलीस चौकी ते बारभाई तास्जया.

४) एन १२ नसारी – गोिावरी पस्ललक थकूल- टीव्ही सेंटर- एन ९ –अयोध्यानगर- मशवनेरी

कॉलोनी- एन ७ शॉप्रपंग सेंटर या मागाावरील वाहतूक ममरवणूक सुरु असेपयंत एकेरी मागाावरून
वळप्रवण्यात येईल.

ििद
ू कालावधीत पढ
ु ीलप्रिाणे पयागयी िार्ागचा वापर करण्यात यावा.

१) सतीश मोटसा, सावरकर चौक, ननरालाबाजार, औरं गपरु ा या मागााचा वापर करावा.
२) चेलीपरु ा, कामाक्षी लॉज, महानगरपामलका कायाालय या मागााचा वापर करावा.
३) जळगाव

कडून येणारी सवा वाहने दह हसल
ूा टी, जळगाव टी, क्ांतीचौक

उड्डाणपल
ु ावरून मध्यवती बस थथानकाकडे येतील व ममलकॉनार येथन
ू वळून पन्
ु हा
बाबा पेट्रोल पंप, क्ांतीचौक उड्डाणपल
ु ावरून, मोंढानाका, जळगाव टी या

मागे

जातील.

४) नगरकडून येणारी वाहने बाबा पेट्रोल पंप, क्ांतीचौक उड्डाणपल
ु ावरून जळगाव टी,
हसल
ूा टी या

मागे जातील.

तसेच ही अधधसूचना बंिोबथतावरील पोलीस अधधकारी/कमाचारी, अस्ननशामक िल,

रुनणवादहका, आरोनयसेवा, िं डाधधकारी, अत्यावश्यक सेवा यांच्या वाहनास लागू राहणार नाही
असे सहा.पोलीस आयुक्त (वाहतूक) सी.डी.शेवगण यांनी कळप्रवले आहे .

Sd/-
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