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मनपातीऱ १२ कमकचा-यांना
ननऱंबनाचे नोटीस
स्िच्छतेबाबत आयक्
ु तांनी घेतऱी गांभीयाकने दखऱ
: मख्
ु याऱय पररसरात थंक
ु णा-या कमकचा-यांिर
कारिाई

नागपरू , ता. १५ : ळहयात सलवत्र स्लच्छता याहाली, सालवजननक ठिकाणी घाण होउ नमे
मासािी भनऩाच्मा उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये ळहयातीर वलवलध बागाांभध्मे दे खये ख

िे लरी जात आहे . माभध्मे सालवजननक ठिकाणी घाण करुन ळहय वलद्रऩ
ु कयणा-मा
व्मकतीांलय दां डात्भक कायलाईही केरी जात आहे . भात्र केलऱ ळहयातच नव्हे तय
ससव्हीर राईस स मेथीर भनऩा भया
ु मारम ऩसयसयातही भनऩाच्मा उऩद्रल ळोध

ऩथकाने थांक
ु णा-माांलय कायलाई केरी. मा प्रकयणाची आमक
ु त असबजीत फाांगय माांनी

गाांबीमावने दखर घेत १२ कभवचा-माांना सळस्तबांगाची कायलाई करुन ननरांिफत का करु
नमे माफाफत कायणे दाखला नोटीस फजालरे.
भनऩाच्मा साभास म प्रळासन वलबागातीर कभवचायी लाहन चारक ळेखय

ळांखदयफाय, सळऺण वलबागातीर सहामक अधीऺक अननर कयाडे, स्थाननक सांस्था कय

वलबागाचे ससभती वलबागात कामवयत भोहयीय बऩ
ु ें द्र नतलायी, आयोग्म वलबागाचे

भागासलगव कऺात कामवयत सपाई भजदयु अवलनाळ फस सोड, आयोग्म वलबागातीर
जभादाय स्लप्नीर भोटघये , एस.आय.ए. वलबागातीर चऩयाळी बगलानठदन

ऩटे र, स्थाननक सांस्था कय वलबागाचे ऩीफीएकस मेथे कामवयत भोहयीय वलकास

गालांड,े कय ल कय आकायणी वलबागातीर कय सांग्राहक सन
ु ीर भोहोड, कय ल कय
आकायणी वलबागातीर वलत्त वलबागात कामवयत ज्मेष्ि श्रेणी सरऩीक प्रभोद

कोल्हे , अग्ग्नळभन वलबागातीर हॅ ड्रस ट कुरी यलीांद्र सतबैमा, साभास म प्रळासन

वलबागातीर भजदयु ळैरेळ ढगे, कय ल कय आकायणी वलबागातीर वलबागातीर

कननष्ि ननयीऺक प्रभोद भोगये मा १२ कभवचा-माांलय आमक
ु त असबजीत फाांगय माांनी
सळस्तबांगाची कायलाई कयीत ननरांफनाचे नोटीस ठदरे.

ननमभाांचे उल्रांघन करुन ळहय वलद्रऩ
ु कयणा-माांलय कायलाई कयण्मासािी नागऩयू

भहानगयऩासरकेतपे उऩद्रल ळोध ऩथक तैनात कयण्मात आरे आहे . झोन स्तयालय

ऩथकाची नेभणक
ू कयण्मात आरी असन
ू ऩथकाभध्मे ८७ जणाांचा सभालेळ आहे . ११
सप्टें फय ते ९ ऑकटोफय मा कारालधीभध्मे भनऩा. भया
ु मारमात एकुण १०५

नागसयकाांना सालवजननक ठिकाणी थक
ांु णे ल उघड्मालय रघली कयण्मासािी दां ड

आकायण्मात आरा आहे . माभध्मे उघड्मालय रघली कयणा-मा १५ प्रकयणात ३०००

रुऩमे, ९० प्रकयणात ९००० रुऩमे दां ड माप्रभाणे १०५ प्रकयणात एकूण १२ हजाय रुऩमे
दां ड लसर
ू कयण्मात आरे आहे . कायलाई कयण्मात आरेल्मा १०५ जणाांभध्मे

भनऩाच्मा वलवलध वलबागात कामवयत १२ अधधकायी, कभवचा-माांचा सभालेळ आहे .
कुठे ही घाण करू नका, अन्यथा कारिाई

आऩरे घय, ऩसयसय, ळहय स्लच्छ िे लणे ही आऩल्मा प्रत्मेकाची जफाफदायी आहे . भात्र

मासळलाम आऩण ग्जथे काभ कयतो त्मा कामावरमाचा ऩसयसय स्लच्छ याहाली ही सद्ध
ु ा
आऩरीच जफाफदायी आहे . त्माभऱ
ु े सलव नागसयकाांनी कुिे ही घाण करु नमे. घाण

करुन आऩरे ऩसयसय, ळहय वलद्रऩ
ु कयणाये ननदळवनास आल्मास भनऩाच्मा उऩद्रल
ळोध ऩथकाद्लाये कायलाई कयण्मात मेईर, असा इळाया आमक
ु त असबजीत फाांगय
माांनी ठदरा आहे .

