
नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर 

(जनसंऩकक  विभाग) 

प्रलसद्धी ऩत्रक                                      ता.  ११ ऑक्टोबर २०१९ 

सािकजननक ठिकाणी थ ंकणे ि 
उघड्यािर ऱघिी करणा-या 
२३८४ जणांिर कारिाई 

मनऩा उऩद्रि शोध ऩथकाची कामगगरी : मनऩा 
म ख्याऱय ऩररसरातही ११० जणांकडून दंड िसूऱ 

 नागऩरू, ता. ११ : नागऩयू भशानगयऩालरकेच्मा उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये वालवजननक 
ठिकाणी थ ुंकणे ल उघड्मालय रघली कयणा-मा २३८४ जणाुंलय कायलाई कयण्मात 
आरी आशे. दशाशी झोनभधीर ऩथकाद्लाये ११ डिवेंफय २०१७ त े१० ऑक्टोफय २०१९ 
दयम्मान शी कायलाई कयण्मात आरी आशे. वलळेऴ म्शणजे, लवव् शीर राईस व मेथीर 
भनऩा भ ख्मारम ऩरयवयातशी उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये उघड्मालय रघली ल थ ुंकणा-
मा ११० जणाुंलय कायलाई करुन दुंि लवरू कयण्मात आरा आशे. 

भनऩा आम क्त अलबजीत फाुंगय, अनतरयक्त आम क्त याभ जोळी माुंच्मा भागवदळवनात 
उऩद्रल ळोध ऩथकाच ेस्कॉि लरिय वलयवेन ताुंफे माुंच्मा नेततृ्लात ऩथकाद्लाये 
कायलाई व रू आशे. ननमभाुंच ेउल्रुंघन करुन ळशय वलद्र ऩ कयणा-माुंलय कायलाई 
कयण्मावािी नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे उऩद्रल ळोध ऩथक तैनात कयण्मात आरे 



आशे. झोन स्तयालय ऩथकाची नेभणूक कयण्मात आरी अवनू ऩथकाभध्मे ८७ 
जणाुंचा वभालेळ आशे. 

उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये ११ डिवेंफय २०१७ ते १० ऑक्टोफय २०१९ मा कारालधीत 
वालवजननक ठिकाणी थ ुंकणा-मा १०५२ जणाुंलय कायलाई करुन ९५ शजाय ८०० रुऩमे 
दुंि लवरू केरा तय उघड्मालय रघली कयणा-मा १३३२ जणाुंकिून २ राख ९ शजाय 
७०० रुऩमे दुंि लवरू कयण्मात आरा आशे. दोस शी कायलाईभध्मे एकूण २३८४ 
जणाुंकिून ३ राख ५ शजाय ५०० रुऩमे दुंि लवरू कयण्मात आरा आशे. 

हन मान नगर, ऱक्ष्मीनगर ि गांधीबाग झोनमध्ये सिाकगधक कारिाई 

उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये वालवजननक ठिकाणी थ ुंकण्माफाफत वलावधधक कायलाई 
शन भान नगय झोनभध्मे तय उघड्मालय रघली कयण्माफाफत रक्ष्भीनगय ल गाुंधीफाग 
झोनभध्मे वलावधधक कायलाई कयण्मात आरी आशे. शन भान नगय झोनभध्मे 
वालवजननक ठिकाणी थ ुंकणा-मा वलावधधक २८९ जणाुंलय कायलाई कयण्मात आरी 
आशे. माऩािोऩाि रक्ष्भीनगय झोनभध्मे १५९, गाुंधीफाग झोनभध्मे ११७, धयभऩेि 
झोनभधीर ११५, आवीनगय झोनभध्मे ९५, रकिगुंज झोनभधीर ९१, धुंतोरी 
झोनभध्मे ८७, भुंगऱलायी झोनभधीर ६२, नेशरु नगय झोनभधीर २७ ल वतयुंजीऩ या 
झोनभधीर १० जणाुंलय कायलाई कयण्मात आरी आशे. 

रक्ष्भीनगय ल गाुंधीफाग झोनभध्मे उघड्मालय रघली कयणा-मा प्रत्मेकी २५५ जणाुंलय 
कायलाई कयण्मात आरी आशे. मा ऩािोऩाि धुंतोरी झोनभध्मे २१०, भुंगऱलायी 
झोनभध्मे १४९, धयभऩेि ल रकिगुंज झोनभध्मे प्रत्मेकी ११४, आवीनगय झोनभध्मे 
१०८, शन भान नगय झोनभध्मे ७१, नेशरू नगय झोनभध्मे ४५ ल वतयुंजीऩ या 
झोनभध्मे ११ जणाुंलय कायलाई कयण्मात आरी आशे. झोनस्तयालय तैनात उऩद्रल 
ळोध ऩथकाकिून शी कायलाई कयण्मात आरी आशे. 

नागररकांनी सहकायक करण्याच ेआिाहन 

नागऩयू ळशय वुंऩणूव देळात व ुंदय ळशय म्शणनू ख्मातीप्राप्त शोत आशे. आऩरे ळशय 
ठशयल,े व ुंदय आणण स्लच्छ िेलण्मात नागरयकाुंची बलूभका भशत्त्लाची आशे. त्माभ ऱे 



आऩल्माकिून क िराशी उऩद्रल शोऊ नमे, माची काऱजी नागरयकाुंनी घ्माली आणण अवे 
काशी आढऱल्माव त्लरयत भशानगयऩालरकेच्मा उऩद्रल ळोध ऩथक ककुं ला स्लच्छता 
वलबागाकि ेभाठशती द्माली, अवे आलाशन आम क्त अलबजीत फाुंगय माुंनी केरे आशे.  

  

 


