नागऩूय भहानगयऩालरका, नागऩूय
(जनसंऩकक विबाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक
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भनऩातपे सहा टन प्रास्टटक
जप्त

गांधीफाग झोनअंतगकत कायिाई
नागऩयू , ता. २४ : भशायाष्ट्रात प्रास्टिकलय फंदी अवतानाशी भोठ्मा

प्रभाणात वाठा करून चिल्रय दक
ु ानदायांना ऩुयवलणाऱ्मा गांजाखेत

मेथीर एका व्माऩाऱ्माच्मा गोदाभालय गांधीफाग झोनअंतगगत उऩद्रल

ळोध ऩथकाने कायलाई केरी. मा कायलाईत वुभाये वशा िन प्रास्टिक
जप्त केरे अवून ऩाि राखांच्मा घयात त्मािी ककंभत आशे .

प्राप्त भाहशतीनुवाय, गोऱीफाय िौकारगत अवरेल्मा गांजाखेत मेथीर

गरु
ु नानक टिोअवगच्मा गोदाभात भोठ्मा प्रभाणात प्रास्टिकच्मा लटतू
वाठलन
ू ठे लण्मात आल्मा अवल्मािी भाहशती उऩद्रल ळोध ऩथकारा

मभऱारी. भाहशतीच्मा आधाये ऩथकाने वंफंचधत दक
ु ानाच्मा गोदाभालय
छाऩा भायरा. मात ऩथकारा वुभाये ५९५२ ककरोच्मा प्रास्टिकच्मा

लटतूंिा वाठा आढऱरा. दक
ु ानािे भारक ओभप्रकाळ लाधलानी शे

गोदाभातून चिल्रय व्माऩाऱ्मांना शा भार ऩयु वलत अवल्मािी भाहशती

ऩथकारा मभऱारी. ळावनािी फंदी अवतानाशी अनचधकृतयीत्मा वाठा

आढऱल्माभऱ
ु े ळावन ननमभानव
ु ाय दं डात्भक कायलाई कयण्मात आरी
आशे . नागऩयू भशानगयऩामरकेने केरेल्मा मा भोठ्मा कायलाईभुऱे
खऱफऱ उडारी आशे . माऩल
ू ीशी मा ऩरयवयातन
ू तीन राख रुऩमे
ककंभतीिा भार जप्त कयण्मात आरा शोता.

नागऩूय भशानगयऩामरकेतपे प्रास्टिकभुक्त ळशयिे आलाशन कयण्मात
आरेरे आशे . प्रास्टिकभुऱे शोणाऱ्मा प्रदऴ
ु णारा आऱा घारण्मावाठी
भशायाष्ट्र ळावनाने प्रास्टिकलय फंदी घारण्मािा ननणगम घेतरा. मा

ननणगमािी नागऩयू भशानगयऩामरका शद्दीत कडक अंभरफजालणी वुरू
अवून भनऩा आयोग्म वलबाग(टलच्छता) आणण उऩद्रल ळोध

ऩथकाच्मा भाध्मभातन
ू ननममभत कायलाई कयण्मात मेत.े दशाशी

झोनअंतगगत वुभाये ८७ जणांिे ऩथक झोनननशाम कामगयत आशे .

नागऩूय ळशयात आताऩमंत उऩद्रल ळोध ऩथकाने ८७६ प्रकयणातून

वुभाये ४४ राखांच्मा लय रुऩमांिी दं डात्भक कायलाई केरी आशे . काशी
हदलवांऩूली फडी ऩरयवयातशी उऩद्रल ळोध ऩथकाने भोठी कायलाई
कयीत प्रास्टिकिा भोठा वाठा जप्त केरा शोता. वदय कायलाई
टलच्छ बायत अमबमानिे नोडर अचधकायी डॉ. प्रदीऩ दावयलाय,
गांधीफाग झोनिे वशामक आमक्
ु त अळोक ऩािीर, उऩद्रल ळोध

ऩथकािे प्रभुख लीयवेन तांफे मांच्मा नेतत्ृ लात ऩथकाच्मा वदटमांनी
केरी.

प्रास्टटकफंदीसाठी नागरयकांनी ऩढ
ु ाकाय घ्मािा : आमुक्त

प्रास्टिक फंदी ननमभांतगगत नागऩूय भशानगयऩामरकेतपे कायलाईिा
लेग लाढवलण्मात आरा अवून नागरयकांनी मावाठी टलत: ऩुढाकाय

घेण्मािे आलाशन आमुक्त अमबजीत फांगय मांनी केरे आशे . नागऩूय
ळशयातीर भोठे व्मालवानमक अथला चिल्रय दक
ु ानदाय जे ननमभांिे

उल्रंघन कयीत अवेर त्मािी भाहशती भनऩा अचधकायी ककंला उऩद्रल

ळोध ऩथकारा द्माली. अळा व्मालवानमकांलय कठोय कायलाई कयण्मात
मेईर, अवेशी आमक्
ु त फांगय मांनी वांचगतरे.

