
नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर 

(जनसंऩकक  विभाग) 

प्रलसद्धी ऩत्रक                                              ता.  १६ ऑक्टोबर २०१९ 

विना ऩरिानगी सािकजननक 
ठिकाणी बांधकाम साठहत्य 

िेिणा-या ७०५९ जणांिर कारिाई 

मनऩा उऩद्रि शोध ऩथकाची कामगगरी : सिाकगधक 
प्रकरण आसीनगर झोनमध्ये 

नागऩरू, ता. १६ : सालवजननक यस्ता, पुटऩाथ, भोकऱी जागा इत्मादी ठिकाणी वलना 
ऩयलानगी फाांधकाभ साठित्म िेलणे ल प्रथभ ४८ तासात िटवलण्माची नोटीस देउनिी 
न िटवलल्माने भनऩाच्मा उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये ७०५९ जणाांलय कायलाई कयण्मात 
आरी आिे. ११ डिसेंफय २०१७ ते १० ऑक्टोफय २०१९ मा कारालधीभध्मे दिािी 
झोनभधीर ऩथकाद्लाये सालवजननक यस्ता, पुटऩाथ, भोकऱी जागा इत्मादी ठिकाणी 
वलना ऩयलानगी फाांधकाभ साठित्म िेलणे ल प्रथभ ४८ तासात िटवलण्माची नोटीस 
देउनिी न िटवलणा-मा ६९३० व्मक्तीांलय ल १२९ बफल्िसवलय अळा एकूण ७०५९ 
जणाांलय कायलाई कयण्मात आरी. 

भनऩा आमकु्त अभबजीत फाांगय, अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी माांच्मा भागवदळवनात 
उऩद्रल ळोध ऩथकाच ेस्कॉि भरिय वलयसेन ताांफे माांच्मा नेततृ्लात ऩथकाद्लाये 



कायलाई सरुू आिे. ननमभाांच ेउल्रांघन करुन स्लच्छ, सुांदय ळिय सांकल्ऩनेभध्मे अिसय 
ननभावण कयणा-माांना अांकुळ रालण्मासािी नागऩयू भिानगयऩाभरकेच ेउऩद्रल ळोध 
ऩथक कामव कयीत आिे. 

उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये ११ डिसेंफय २०१७ ते १० ऑक्टोफय २०१९ मा 
कारालधीत सालवजननक यस्ता, पुटऩाथ, भोकऱी जागा इत्मादी ठिकाणी वलना 
ऩयलानगी फाांधकाभ साठित्म िेलणे ल प्रथभ ४८ तासात िटवलण्माची नोटीस देउनिी 
न िटवलणा-मा ६९३० व्मक्तीांलय कायलाई करुन १ कोटी १७ राख ४२ िजाय रुऩमे 
तय १२९ बफल्िसवलय कायलाई करुन ८ राख २९ िजाय रुऩमे असे एकूण १ कोटी २५ 
राख ७१ िजाय रुऩमे दांि लसरू कयण्मात आरे. 
  

झोनननहाय कारिाई 

उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये दिािी झोनभध्मे आसीनगय झोनभध्मे सलावधधक १११९ 
जणाांलय कायलाई कयण्मात आरी आिे. माभध्मे सालवजननक यस्ता, पुटऩाथ, भोकऱी 
जागा इत्मादी ठिकाणी वलना ऩयलानगी फाांधकाभ साठित्म िेलणे ल प्रथभ ४८ तासात 
िटवलण्माची नोटीस देउनिी न िटवलणाये १११४ व्मक्ती ल ५ बफल्िसवचा सभालेळ 
आिे. 
  

झोन व्यक्ती बबल्डसक एकूण 

रक्ष्भीनगय ६२४ ३७ ६६१ 

धयभऩेि ८७४ ११ ८८५ 

िनभुाननगय ५७४ ८ ५८२ 

धांतोरी ५५९ २६ ५८५ 

नेिरूनगय ७५८ ३ ७६१ 

गाांधीफाग ३०० १ ३०१ 

सतयांजीऩयुा ९६१ ६ ९६७ 



रकिगांज ६३८ ५ ६४३ 

आसीनगय १११४ ५ १११९ 

भांगऱलायी ५२८ २७ ५५५ 

एकूण ६९३० १२९ ७०५९ 

  

नागररकांनी सहकायक करण्याच ेआिाहन 

नागऩयू ळिय सांऩणूव देळात सुांदय ळिय म्िणनू ख्मातीप्राप्त िोत आिे. आऩरे ळिय 
ठियल,े सुांदय आणण स्लच्छ िेलण्मात नागरयकाांची बभूभका भित्त्लाची आिे. त्माभऱेु 
आऩल्माकिून कुिरािी उऩद्रल िोऊ नमे, माची काऱजी नागरयकाांनी घ्माली आणण असे 
कािी आढऱल्मास त्लरयत भिानगयऩाभरकेच्मा उऩद्रल ळोध ऩथक ककां ला स्लच्छता 
वलबागाकि ेभाठिती द्माली, असे आलािन आमकु्त अभबजीत फाांगय माांनी केरे आिे.  

  

 


