नयबषक टी-१ लाघघणीरा ठाय भायण्माची कामयलाशी घनमभानुवायच - लनभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय

भुंफई, दद. 5 : ऩांढयकलडा लनषेत्रातीर नयबषक ठयरेल्मा टी-1 लाघघणीरा जलऱऩाव 2 भदशनमांऩावून जेयफंद कयण्माचे वलय प्रमत्न करुनशी ती
लाघीण जेयफंद झारी नाशी. याष्ट्रीम व्माघ्र वंलधयन प्राधधकयणाच्मा (एनटीवीए) भागयदळयक तत्त्लानव
ु ाय मा नयबषक लाघघणीरा जेयफंद कयण्माच्मा
ककं ला प्रमत्न करुनशी जेयफंद न झाल्माव ठाय कयण्माचे आदे ळ प्रधान भुख्म लनवंयषक (ऩीवीवीएप) तथा भुख्म लनमजील यषक मांनी ददरे.
त्माभुऱे नयबषक

लाघघणीरा ठाय कयण्माची वलय कामयलाशी घनमभानुवायच झारी आशे , अळी भादशती लनभंत्री वुधीय भुनगंटीलाय मांनी आज

भंत्रारमात झारेल्मा ऩत्रकाय ऩरयऴदे त ददरी.
नयबषक टी-1 लाघघणीच्मा भत्ृ मव
ू ंदबायत आज भंत्रारमात श्री. भन
ु गंटीलाय मांनी ऩत्रकाय ऩरयऴद घेऊन भादशती ददरी. मालेऱी ते ऩढ
ु े
म्शणारे, लनमजीलांच्मा वंयषण ल वंलधयनावाठी

त्माचफयोफय भानली जीलनारा धोका घनभायण कयणाऱ्मा लनमजीलांचा फंदोफस्त कयण्मावाठी

उऩाममोजना वुचवलण्माकरयता उऩ लनवंयषक (प्रादे शळक) मांच्मा अध्मषतेखारी तांत्रत्रक वल्रागाय आणण वंघनमंत्रण वशभतीच्मा नेभणुका केरेल्मा
आशे त. मा वशभतीभध्मे एनटीवीएचे प्रघतघनधी, तज्ज्स, लनमजील षेत्राभध्मे काभ कयणाऱ्मा अळावकीम वंस्थांचे प्रघतघनधी, स्थाघनक स्लयाज्ज्म वंस्थेचे
प्रघतघनधी, ऩळुलैद्मक आदींचा वभालेळ अवतो.
टी-1 मा लाघघणीने ऩांढयकलडा लनषेत्रात भानलांलय शल्रे करुन 13 जणांचा फऱी घेतरा. शी लस्तुस्स्थती रषात घेऊन मा वशभतीच्मा
शळपायळीनुवाय भुख्म लनवंयषक (प्रादे शळक) मलतभाऱ मांनी नयबषक लाघघणीव ठाय भायण्माफाफतचा अशलार नागऩूय मेथीर ऩीवीवीएप मांना
ऩाठवलरा. त्मालय त्मांच्माकडून टी-1 लाघघणीव जेयफंद कयणे ककं ला ळक्म न झाल्माव ठाय भायण्माचे आदे ळ मालऴी जानेलायीभध्मे ददरे. त्मानंतयशी
ऑगस्ट 2018 भध्मे मा लाघघणीच्मा शल्ल्मात 3 भानली स्जलीतशानीच्मा घटना घडल्मा. त्माभुऱे लनवलबागाने वलय ऩुयाव्मांवश लनमजील वंयषण
अधधघनमभातीर तयतुदीनुवाय लाघघणीव ठाय भायण्माचा प्रस्ताल नागऩूय मेथीर प्रधान भुख्म लनवंयषक (लनमजील) मांना वादय केरा. त्मानुवाय
त्मांनी टी-1 लाघघणीव जेयफंद कयणे ककं ला ळक्म न झाल्माव ठाय भायणे आणण घतच्मा दोन फछडमांना जेयफंद करुन ये स्क्मू वेंटयरा ऩाठवलण्माचे
आदे ळ ददरे. उच्च

नमामारम तवेच वलोच्च नमामारम मांनीशी शे आदे ळ कामभ केरे.

मा लाघघणीव फेळुद्ध करुन (रॉस्नक्लराईझ) जेयफंद कयण्मावाठी लनवलबागाचे वुभाये 200 अधधकायी गेरे 2 भदशने यात्रंददलव कामययत
शोते. लाघघणीचा ळोध घेण्मावाठी प्रशळक्षषत शत्ींचा लाऩय, रॅ ऩ कॅभेये, इटाशरमन प्रशळक्षषत श्लानांचा लाऩय, ऩॅयाग्रामडय, ड्रोनचा लाऩय आदी वलय प्रमत्न
केरे. मा भोदशभेभध्मे लनवलबागाच्मा कभयचाऱ्मांवभलेत ळाऩयळट
ू य म्शणन
ू नलाफ ळपात अरी खान ल त्मांच्मा ऩथकावश अवगय अरी खान मांचा
वभालेळ शोता.
दद. 2 नोव्शें फय 2018 योजी भध्मयात्रीच्मा वुभायाव नयबषक टी-1 लाघीण फोयाटी- लरुड- याऱे गांल यस्त्माच्मा कडेरा गस्त घारणाऱ्मा
लनवलबागाच्मा गस्ती ऩथकारा ददवून आरी. मा ऩथकातीर श्री. ळेख मांनी रॉस्नक्लराईणझंग गन चा लाऩय करुन फेळुद्ध कयण्माचा प्रमत्न केरा.
भात्र, त्मानंतयशी लाघघण फेळद्
ु ध झारी नाशी ल घतने भागे कपरुन उघडमा स्जप्वीभध्मे अवरेल्मा गस्तीऩथकालय प्राणघातक शल्रा कयण्माचा प्रमत्न
केरा. त्माभुऱे गस्ती ऩथकातीर ळाऩय ळूटय श्री. अवगय मांनी स्लवंयषणाथय भायरेल्मा गोऱीने मा लाघघणीचा भत्ृ मू झारा.
मा लाघघणीच्मा वफ अडल्ट शोत अवरेल्मा फछडमांचा ळोध घेऊन त्मांना ऩकडण्माफाफत जोभाने कामयलाशी वुरु आशे . त्मांचे मोग्म
वंलधयन शोण्मावाठी ऩन
ु लयवन कयण्मात मेईर.
भशायाष्ट्र ळावनाने व्माघ्र वंलधयनवाठी अनेक भशत्त्लऩूणय उऩाममोजना केल्माभुऱे भशायाष्ट्रात लाघांच्मा वंख्मेत 20 ते 25 टक्क्मांनी लाढ
झारी आशे . लनांचे वंलधयन आणण जतन कयण्मावाठी वतत प्रमत्नळीर आशे . लनम प्राणी आणण भानलांचा वंघऴय शोणाय नाशी मा दृष्ट्टीन लन
वलबागाकडून नागरयकांभध्मे जनजागत
ृ ी आणण वलवलध भाध्मभातून भादशती दे ण्मात मेते, अवेशी लनभंत्री श्री. भुनगंटीलाय मांनी वांधगतरे. मालेऱी
लनवलबागाचे वधचल वलकाव खायगे उऩस्स्थत शोते.
0000����

