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प्रलसद्धी ऩत्रक                                     ता. १७ ऑक्टोबर २०१९ 

बॉयोमेडीकऱ कचरा सिक साधारण 
कच-यात टाकल्याने २३ िदै्यकीय 

व्यािसाययकांिर कारिाई 

मनऩा उऩद्रि शोध ऩथकाची कामगगरी : २ ऱाख १९ हजार 
रुऩये दंड िसूऱ 

नागऩरू, ता. १७ : दलाखान,े रुग्णारमाांभध्मे ननभााण शोणाया फॉमोभेडीकर कचया 
लदै्मकीम व्मलवानमकाांभापा त वलावाधायण कच-माभध्मे टाकण्मात आल्माच्मा 
प्रकयणात भनऩाच्मा उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये २३ लदै्मकीम व्मालवानमकाांलय कायलाई 
कयण्मात आरी आशे. दशाशी झोनभध्मे तैनात उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये २३ लदै्मकीम 
व्मालवानमकाांकडून २ राख १९ शजाय रुऩमे दांड लवरू कयण्मात आरा आशे. वलळऴे 
म्शणजे, भांगऱलायी (ता.१५) वीताफडी मेथीर एका लदै्मकीम व्मालवानमकाभापा त 
फॉमोभेडीकर कचया वलावाधायण कच-मात टाकण्मात आल्माने तमाांच्माकडून 
धयभऩेठ झोनच्मा उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये २५ शजाय रुऩमे दांड लवरू कयण्मात 
आरा आशे. स्लच्छता ननयीषक जमांत जाधल, उऩद्रल ळोध ऩथकाच ेधयभऩेठ झोन 
टटभ लरडय आलळऴ कटये माांच्मावश झोनच्मा ऩथकाद्लाये शी कायलाई कयण्मात 
आरी. 



भनऩा आमकु्त अलबजीत फाांगय, अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी माांच्मा भागादळानात 
उऩद्रल ळोध ऩथकाच ेस्कॉड लरडय वलयवेन ताांफे माांच्मा नेततृलात ऩथकाद्लाये 
कायलाई वरुू आशे. स्लच्छ बायत अलबमानाांतगात आऩरे नागऩयू स्लच्छ, वुांदय याशाले 
तवेच मेथीर कच-माची मोग्म वलल्शेलाट रालाली मावाठी भनऩातपे कामालाशी केरी 
जात आशे. भात्र अनकेदा ननमभाांच ेउल्रांघन करुन स्लच्छ नागऩयूच्मा वांकल्ऩनेरा 
अडवय ननभााण केरा जात आशे. मावाठी नागऩयू भशानगयऩालरकेतपे झोनस्तयालय 
उऩद्रल ळोध ऩथक तनैात कयण्मात आरे आशे. ळशय स्लच्छतेभध्मे अडथऱा ननभााण 
करून अस्लच्छता ऩवयवलणा-मा व्मक्तीांलय कायलाई करुन स्लच्छतेफाफत जागरूकता 
ननभााण कयण्माच ेकाभ उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये वरुू आशे. 

उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये ११ डडवेंफय २०१७ ते १५ ऑक्टोफय २०१९ मा कारालधीभध्मे 
लदै्मकीम व्मालवानमकाांनी फॉमोभेडीकर कचया वलावाधायण कच-मात टाकणा-मा २३ 
लदै्मकीम व्मलवानमकाांलय कायलाई करून तमाांच्माकडून २ राख १९ शजाय रुऩमे दांड 
लवरू कयण्मात आरे आशे. 

ऱक्ष्मीनगर झोनमध्ये सिाकगधक कारिाई 

उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये दशाशी झोनऩकैी रक्ष्भीनगय झोनभध्मे वलााधधक कायलाई 
कयण्मात आरी आशे. दशाशी झोनभध्मे एकूण २३ प्रकयणात रक्ष्भीनगय झोनभध्मे 
७ जणाांलय कायलाई केरी आशे. माऩाठोऩाठ धांतोरी झोनभध्मे ६, भांगऱलायी 
झोनभध्मे ५, तय धयभऩेठ, शनभुाननगय, नेशरूनगय, वतयांजीऩयूा, रकडगांज झोनभध्मे 
प्रतमेकी एका लदै्मकीम व्मलवानमकालय कायलाई करुन दांड लवरू कयण्मात आरे 
आशे. गाांधीफाग ल आवीनगय झोनभध्मे अद्माऩऩमतं एकशी कायलाई झारेरी नाशी.   
 


