नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २ पेब्रि
ु ारी २०१८

३६३ झाडांिरीऱ जाहहरातींचे
पऱक काढऱे
मनऩा-ग्रीन व्हहजीऱची मोहीम : १८० जणांना हिऱे
नोटीस
नागऩरू , ता. २ : नागऩयू

भहानगयऩालरकेने

हाती

घेतरेल्मा ळहयातीर

झाडाांलय रागरेल्मा जाहहयातीांचे परक काढण्माच्मा कायलाईने चाांगराच
लेग ऩकडरा आहे . ऩमाालयण ऺेत्रात कामा कयणाऱ्मा ग्रीन व्हहजीरने
भनऩारा मा उऩक्रभाभध्मे भोराची साथ दे त आताऩमंत ३६३ झाडाांलयीर
जाहहयातीांचे परक काढरे असून १८० जणाांना नोटीस फजालरी आहे .

लसल ्हीर राईन्स मेथीर भनऩा भुख्मारम ते वलदबा क्रक्रकेट असोलसएळन

स्टे डडमभ आणण आकाळलाणी चौक ते भनऩा भुख्मारम भागाालयीर
ऩरयसयात ही कायलाई कयण्मात आरी. उद्मान वलबागातीर भागादळाक

सध
ु ीय भाटे

माांच्मा नेतत्ृ लात ही भोहीभ याफवलण्मात आरी. नागऩयू

भहानगयऩालरकेचा उद्मान वलबाग आणण ग्रीन व्हहजीर पाऊांडेळनने

सांमुक्तऩणे ही भोहीभ याफवलण्मात मेत आहे . धयभऩेठ झोनऩासून सुरू
झारेरी ही भोहहभ सांऩूणा ळहयात सुरू असून आताऩमंत धयभऩेठसह

रक्ष्भी नगय, गाांधीफाग, हनभ
ु ान नगय ल आसी नगय झोनभधीर झाडाांलय
रागरेरे जाहहयात परक काढण्मात आरे ल जाहहयातदायाांना नोटीस
फजालण्मात आरी.
झाडाांना णिऱे ठोकल्माभुऱे झाडाांभधून अन्न आणण ऩाणी प्रलाहहत होणामा बागारा नक
ु सान ऩोहोचरे जाते. ऩमाालयणाचा सभतोर हटकवलण्मासाठी

झाडाांची बूलभका भहत्लाची आहे . त्माभुऱे ळहयलासीमाांनी कताहम बालनेतून
झाडाांना परकभुक्त कयाले, असे आलाहन ग्रीन व्हहजीरचे सांस्थाऩक

कौस्तब चॅ टजी माांनी मालेऱी केरे. मा भोहहभेत उद्मान वलबागाचे
भागादळाक

पाऊांडेळनचे

सुधीय

भाटे , प्रेभचांद

सांस्थाऩक

ततभाने, झेड. भोहाडीकय, ग्रीन

कौस्तब

चॅ टजी, सुयबी

व्हहजीर

जैस्लार, भेहुर

कोसुयकय, कल्माणी लैद्म, बफष्णुदेल मादल, आदी उऩव्स्थत होते.
धरमऩेठ झोनमध्ये सिाकधधक १७६ पऱक काढऱे

झाडाांलय आऩल्मा उत्ऩादनाच्मा, सांस्थेच्मा जाहहयातीांचे रालरेरे ३६३ परक
काढण्मात आरे ल झाडाांलय परक ठोकून ळहय वलद्रऩ
ु कयणाऱ्मा १८०
जणाांना

भनऩाच्मा

उद्मान

वलबागातपे

नोटीस

फजालण्मात

आरी

आहे . माभध्मे सलााधधक १७६ परक धयभऩेठ झोनभधीर काढण्मात आरे
असून

माच

झोनभध्मे

७५

जणाांना

नोटीस

फजालण्मात

आरी. ११

डडसेंफयरा धयभऩेठ झोनभध्मे ऩहहरी कायलाई कयण्मात आरी. माभध्मे ८५

परक काढण्मात आरे तय ४२ नोटीस फजालण्मात आरे. मानांतय २२
डडसेंफयरा झोनभधीर ६४ परक काढून २५ नोटीस फजालण्माची कायलाई

कयण्मात आरी. ३१ डडसेंफयरा कयण्मात आरेल्मा कायलाईभध्मे २७ परक
काढून ८ जणाांना नोटीस फजालण्मात आरे. मालळलाम रक्ष्भी नगय

झोनभधीर ९२ परक काढून ४४ नोटीस, गाांधीफाग झोनभध्मे ३१ परक
काढून

१७

नोटीस, धांतोरी

झोनभधीर

२९

परक

काढून

२१

नोटीस, हनुभान नगय झोनभधीर २२ परक काढून १४ नोटीस ल

आसीनगय झोनभधीर १९ परक काढून ९ जणाांना नोटीस फजालण्मात
आरी आहे .

झाडाांलय जाहहयाती रालणे हे भहायाष्र प्रोटे क्ळन ॲण्ड वप्रझहहे ळन ऑप
री ॲक्ट १९७५ नुसाय गुन्हा आहे . त्माभुऱे भनऩाने उघडरेल्मा मा

भोहहभेत नागरयकाांनी सहबागी हहाले. स्लत: झाडाांलय जाहहयात परक रालू
नमे ल इतयाांना ऩयालत्ृ त कयाले, असे आलाहन उद्मान वलबागाचे भागादळाक
सुधीय भाटे माांनी केरे आहे .

