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प्रलसद्धी ऩत्रक                                                   ता. ८ ऑगस्ट २०१९ 

महाऩौरांसह ऩदाधधका-यांनी भरऱे 
स्िच्छता शुल्क 

ऩहहल्याच हदिशी ४४ हजार रुऩये शुल्क िसऱु 

  

नागऩरू, ता. ८ : नागऩयू भहानगयऩालरकेच्मा आयोग्म वलबागाच्मा लतीने स्लच्छता 
ळकु्र लसरुीफाफत सरुू कयण्मात आरेल्मा भोहहभेरा उत्सस्पुतत प्रततसाद लभऱत आहे. 
गुरूलायी (ता.८) भहाऩौय नंदा जजचकाय मांनी स्लच्छता ळलु्क बरून भोहहभेची 
सरुूलात केरी. मा भोहहभेरा प्रततसाद देत स्थामी सलभती सबाऩती प्रदीऩ ऩोहाणे, 

सत्सताऩऺ नेत ेसंदीऩ जोळी, आयोग्म सलभती सबाऩती लीयेंद्र कुकयेजा, जरप्रदाम 
सलभती सबाऩती वलजम (वऩटूं) झरके, रक्ष्भीनगय झोन सबाऩती प्रकाळ बोमय, 

नगयसेवलका रयता भऱेु मांच्मासह अन्म ऩदाधधकायी ल नगयसेलकानंीही स्लच्छता 
ळलु्क बरून भनऩाच्मा उऩक्रभारा साथ हदरी. 

भहायाष्ट्र ळासनाच्मा अधधसचूनेनसुाय नागऩयू भहानगयऩालरका आयोग्म वलबागाद्लाये 
घयाघयातून कचया उचरण्माकरयता दय भहहन्मारा प्रतत घय ६० रुऩमे ळलु्क लसरु 
कयण्मात मेत आहे. माफाफत प्रत्समेक झोनभध्मे भोहहभ याफवलण्मात मेत असनू 
माअंतगतत ऩहहल्माच हदलळी ४४ हजाय ९३० रुऩमे ळलु्क लसरु कयण्मात आरे आहे. 



स्लच्छता ळकु्र लसरुीसाठी आयोग्म वलबागाच्मा लतीने दहाही झोनभधनू प्रत्समेक 
झोनस्तयालय कभतचा-मांची तनलड कयण्मात आरी आहे. हे कभतचा-माकंडून प्रत्समेक 
घयी जाउन ६० रूऩमे स्लच्छता ळकु्र लसरु केरे जाते ल त्समाची ऩालती देण्मात मेत 
आहे. नागऩयू भहानगयऩालरकेच्मालतीने स्लच्छता ळलु्क आकायणी सरुू झारी असनू 
नागरयकांनी ळलु्क जभा कयाल ल त्समाची ऩालती घ्माली. घयोघयी मेउन कचया 
संकरन कयणा-मा गाडमांभध्मे कचया टाकताना नागरयकांनी आधीच ओरा ल सकुा 
कचया वलरग कयाला ल त्समाप्रभाणेच कचया गाडीभध्मे टाकाला, असे आलाहन भनऩा 
अततरयक्त आमकु्त याभ जोळी मांनी केरे आहे. 
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३ ळोरुभ 
(उऩकयणे/पतनतचय/ऑटोभोफाईर/इरेक्रॉतनक्स इ.) 

१६० १२० 

४ गोदाभे १६० १२० 

५ उऩहायगहेृ ल हॉटेर १६० १२० 
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