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কামৰূপ িজলা পথ সৰু া সিমিতৰ সভা 

  কামৰপূ, আিমনগাঁও ২৩ মাচঃ কামৰূপ িজলা পথ সুৰ া সিমিতৰ চিলত বষৰ থমখন সভা আিজ 
অনুি ত কৰা হয়৷ িজলা উপায়ু ৰ কাযালয় সভাক ত পিৰবহন, আৰ ী, ৰা ীয় ঘাইপথ, া , িশ া, লাক 
িনমাণ, খাদ -অসামিৰক যাগান, তথ  আৰু জনসংেযাগ আিদ িবভাগৰ িতিনিধসকলৰ উপি িতত অনিু ত 
এই সভাত সভাপিত  কেৰ িজলাখনৰ অিতিৰ  উপায়ু  ণৱ দ  গা ামীেয়৷  

 িজলা পিৰবহন িবষয়া তথা িজলা পথ সুৰ া সিমিতৰ সদস  সিচব ৰপূেজ ািত কিলতাই তওঁৰ 
আদৰিণ ভাষণত পথ সুৰ া সিমিতৰ সভাখনৰ উে শ  ব াখ া কিৰ িজলাখনত যাৱা দটুা মাহত হাৱা 
দঘুটনা স কত যাৱা বছৰৰ তথ  উপ াপেনেৰ তুলনামূলক তথ  দািঙ ধেৰ৷ তওঁ কয় য যাৱা বছৰৰ 
জানুৱাৰী-েফ ৱাৰী মাহৰ তুলনাত চিলত বষত যাৱা দমুাহত পথ দঘুটনাৰ সংখ া াস পাইেছ৷ যাৱা 
বছৰ িজলাখনত উে িখত সময়ত ১৩৪টা পথ দঘুটনা সংঘ ত হিছল৷ এই দঘুটনাসমূহত মৃতু  আৰু 
আঘাত া ৰ সংখ া আিছল েম ৫২ আৰু ৯৪৷ আনহােত চিলত বষত যাৱা দমুাহত িজলাখনত দঘুটনাৰ 
সংখ া ৯০টাৈল াস পাৱাৰ উপিৰ এই দঘুটনাত মৃতু  হাৱা আৰু আঘাত া  লাকৰ সংখ াও েম ৩৫ 
আৰু ৭৬ ল াস পায়৷ চিলত বষত যােত দঘুটনাৰ এই িন গামী ধাৰা অটুট ৰািখ িজলাখনত দঘুটনাৰ 
সংখ া অভূতপূবভােৱ কমাব পািৰ তাৰ বােব তওঁ সংি  সকেলােৰ সি য় সহেযািগতা কামনা কেৰ৷ 

 সভাত চাংসািৰত থকা ভাৰতীয় খাদ  িনগমৰ দাম ঘৰৰ পািকং সমস া সমাধানৰ বােব িজলা 
খাদ  আৰ ুঅসামিৰক যাগান িবভাগৰ দািয় ত থকা অিতিৰ  উপায়ু ৰ উপি িতত িনগমৰ ৱ ক,  াক 
স াৰ সভাপিত-স াদক আৰু পািকং াপন কিৰবৈল আগবািঢ় অহা আ হী লাকৰ সেত তৎকালীনভােৱ 
বঠক অনুি ত কিৰ িবষয়েটা স ভত এক ায়ী সমাধান উিলয়াবৈল অিতিৰ  উপায়ু  গা ামীেয় িনেদশ 
িদেয়৷  

 আনহােত আিমনগাঁও উৰণীয়া সতু পাৰ হ চাংসািৰৰ ফােল আগবািঢ় যাৱা পথত ৰাইজৰ সুিবধােথ 
পথ পাৰ হ’ব পৰা (Road crossing)ৰ ব ৱ া কিৰব পািৰ নিক সই িবষেয় অধ য়ণ কিৰ ১৫ এি লৰ 
আগেত জনাবৈল ৰা ীয় ঘাইপথ কতৃপ ক িনেদশনা িদয়া হয়৷ তদপুিৰ বাইহাটা চািৰআিলৈলেক এই সম  
পথেছাৱা পিৰ াৰ কৰাৰ ব ৱ া ল’বৈলও আ ান জেনাৱা হয়৷   

 দঘুটনা অনুস ানৰ অেথ উ ৰ আৰু দি ণ কামৰূপৰ বােব গ ত কিম  দখুনক দঘুটনা স কত 
িনয়মীয়াভােৱ িতেবদন দািখল কিৰবৈলও এই সভা যােগ িনেদশনা িদয়া হয়৷  

 আনহােত িজলাখনৰ ৰা ীয় ঘাইপথ আৰু ৰািজ ক ঘাইপথৰ দাঁিত-কাষৰীয়া িবদ ালয়-
মহািবদ ালয়সমূহৰ ওচৰত পথ িচ  আঁিৰবৰ বােব িশ া িত ানৰ তািলকা এখন জমা িদবৈল িজলা 
িবদ ালয় পিৰদশকক িনেদশনা িদয়া হয়৷  

 ইয়াৰ উপিৰ ভাৰত চৰকাৰৰ পথ পিৰবহন আৰু ৰা ীয় ঘাইপথ ম ালেয় দঘুটনা হাৱাৰ লেগ 
লেগ সহায় আগবেঢ়াৱা ব ি ক পুৰ ৃ ত কৰাৰ অেথ ৱতন কৰা Good Samaritan Cash Incentive 

Award ৰ বােব ব ি  বাচিন কিৰবৈল এই সভােত িজলা সিমিতখন গঠন কৰা হয়৷            
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