नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. २० सप्टें बर २०१९

उऩद्रि शोध ऩथकाने दोन िर्ाांत
केऱी २३९७० जणांिर कारिाई
सिाकधधक कारिाई विना ऩरिानगी बांधकाम साहहत्य
ठे िणाऱयांिर
नागऩरू , ता. २० : नागरयकाांनी ननमभाांचे ऩारन कयाले आणण आऩरे ळशय
स्लच्छ ल वांदय ठे लाले. रोकवशबागातून ळशयाचे वौंदमय लाढलाले, अवे

आलाशन नागऩूय भशानगयऩालरका वतत कयीत अवते. भात्र, तयीशी काशी
व्मकतीांकडून ननमभाांचे उल्रांघन केरे जाते. ळशय वलद्रऩ
ू कयण्मात काशी
रोकां अग्रेवय अवतात. अळा रोकाांच्मा लाईट वलमीांलय ननफंध

घारण्मावाठी तीन लऴांऩूली नागऩूय भशानगयऩालरकेतपे स्लच्छता

वलबागाांतगयत उऩद्रल ळोध ऩथकाची ननमकती कयण्मात आरी. मा ऩथकाने
भागीर तीन लऴांत अळा २३ शजाय ९७० व्मकतीांलय कायलाई केरी
आशे . मा कायलाईद्लाये वभाये अडीच कोटी रुऩमे दां ड लवूर कयण्मात आरा
आशे .

उऩद्रल ळोध ऩथकाांतगयत ११ डडवेंफय २०१७ योजी ४१ भाजी वैननकाांची
ननमकती कयण्मात आरी. १६ वप्टें फय योजी ऩन्शा ४६ भाजी वैननकाांची
नव्माने ननमकती कयण्मात आरी. एक ऩथक प्रभख, १० झोन स्कलॉड
रीडय आणण ७६ लवकमरयटी अलवस्टां ट अवे ८७ जणाांचे उऩद्रल ळोध ऩथक
ळशय स्लच्छ याशाले आणण ळशय वलद्रऩ
ू शोऊ नमे, माची वतत काऱजी घेत
अवतात. जजथे ननमभाांचे उल्रांघन शोते तेथे ऩोशोचून वांफांधधताांना नोटीव

जायी केरी जाते. ददरेल्मा लेऱेच्मा आत वांफांधधत व्मकतीने कामयलाशी केरी
नाशी तय त्मा व्मकतीलय दां ड आकायण्मात मेतो. उऩद्रल ळोध ऩथक
ननलभयतीच्मा लेऱी ठयवलण्मात आरेरी दां डाची यककभ ३ एवप्रर २०१८
ऩावून दप्ऩट कयण्मात आरी आशे . माभऱे ळशयातीर नागरयकाांना लळस्त
रागण्मात भदत शोत अवल्माचे ददवून मेते.

मोकळ्या जागांिर बांधकाम साहहत्य ठे िणाऱयांकडून आकारऱा सिाकधधक
दं ड

नागऩूय भशानगयऩालरकेच्मा भशावबेने ठयवलल्मानवाय वलवलध २१

उऩद्रलावाठी उऩद्रल ळोध ऩथकाकडून दां ड आकायण्मात मेतो. माऩैकी

वालयजननक यस्ता, पटऩाथ, भोकऱी जागा इत्मादी दठकाणी वलनाऩयलानगी
फाांधकाभ वादशत्म वाठवलणाऱमाांकडून नोटीव ददल्मालयशी ४८ तावाांत ते न
शटवलल्माप्रकयणी आताऩमंत एक कोटी १८ राख ७८ शजाय इतका दां ड

आकायण्मात आरा आशे . त्माखारोखार मादीत नवरेल्मा इतय उऩद्रलाऩोटी
२३ राख ३२ शजाय ७०० रुऩमाांचा दां ड आकायण्मात आरा
आशे . माव्मनतरयकत वालयजननक दठकाणी थांकणाऱमाांकडून ७८ शजाय ५००

रुऩमे, वालयजननक दठकाणी, उघड्मालय रघली कयणाऱमाांकडून एक राख ९४
शजाय ३००, शातगाड्मा, स्टॉल्वलाल्माांकडून ऩरयवयात अस्लच्छता

कयणाऱमाांकडून नऊ राख ६३ शजाय ९०० रुऩमे, यस्ता, पटऩाथ, भोकळ्मा
जागाांलय कचया टाकणाऱमाांकडून ३९ शजाय रुऩमे, पटऩाथ, भोकळ्मा

जागाांलय कचया टाकणाऱमा दकानदायाांकडून ऩाच राख ३२ शजाय ६००

रुऩमे, यस्ता, भोकळ्मा जागाांलय कचया टाकणाऱमा ळैषणणक वांस्थाांनाकडून
ऩाच राख ६० शजाय रुऩमे, दलाखाने, इजस्ऩतऱाांकडून एक राख ९१
शजाय, भॉर, उऩशायगश
ृ े , रॉजीांग, फोडडंग शॉटे ल्व, धथएटय, भांगर

कामायरमे, कॅटयवय माांच्माकडून नऊ राख ८८ शजाय रुऩमे, वलनाऩयलानगी

ळशयात जादशयात परक रालणाऱमाांकडून ३६ शजाय ५०० रुऩमे, यस्त्मालय
भांडऩ टाकणाऱमाांकडून वशा राख ६५ शजाय ३०० रुऩमे, वालयजननक

दठकाणी जनालये फाांधणाऱमाांकडून एक राख ४१ शजाय रुऩमे, कचया

भोकळ्मा जागाांलय टाकणाऱमा धचकन, भटन वेंटयकडून एक राख ३८
शजाय ५०० रुऩमे, कचऱमा फामोभेडडकर लेस्ट टाकणाऱमा लैद्मकीम
व्मालवानमकाांकडून एक राख ६९ शजाय रुऩमे, लकयळॉऩ, गॅयेज

व्मालवानमकाांकडून वशा राख ९१ शजाय अवा एकूण दोन कोटी ६६ राख
२४ शजाय २०० रुऩमाांचा दां ड लवूर कयण्मात आरा आशे . वलळेऴ म्शणजे

प्राजस्टक जप्तीऩोटी ळावन ननमभानवाय आकायरेल्मा दां डाची यककभ ४४
राख एक शजाय ५०० रुऩमे इतकी आशे .
नागररकांनी सहकायक करण्याचे आिाहन
नागऩयू ळशय वांऩण
ू य दे ळात वांदय ळशय म्शणन
ू ख्मातीप्राप्त शोत

आशे . आऩरे ळशय दशयले, वांदय आणण स्लच्छ ठे लण्मात नागरयकाांची बूलभका
भशत्त्लाची आशे . त्माभऱे आऩल्माकडून कठराशी उऩद्रल शोऊ नमे, माची
काऱजी नागरयकाांनी घ्माली आणण अवे काशी आढऱल्माव त्लरयत

भशानगयऩालरकेच्मा उऩद्रल ळोध ऩथक ककांला स्लच्छता वलबागाकडे

भादशती द्माली, अवे आलाशन भशाऩौय नांदा जजचकाय ल आमकत अलबजीत
फाांगय माांनी केरे आशे .

