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प्रलसद्धी ऩत्रक                                                 ता.  ०५ नोव्हेंफय २०१९ 

सालकजननक ठिकाणी कचया टाकणा-मा 
१६०७ ळैऺणणक संस्था, दलाखाने, भॉर, 

उऩहायगहेृ आद ंलय कायलाई 

भनऩा उऩद्रल ळोध ऩथकाची काभगगय  

 नागऩयू, ता. ५ : नागऩयू भहानगयऩालरकेच्मा उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये यस्ते, पुटऩाथ, 

भोकळ्मा जागा अळा सालवजननक ठिकाणी कचया टाकणा-मा १६०७ ळैऺ णणक संस्था, 
कोचचगं क्रासेस, दलाखान,े इस्स्ऩतऱे, ऩॅथरॅफ, भॉर, उऩहायगहेृ, रॉस्जंग, फोर्डिंग हॉटेल्स, 

लसनेभाहॉर, भंगर कामावरमे, कॅटयसव सर्व्हीस, प्रोर्व् हामडय ीदवंलय कायलाक कययमात 
ीरव. ११ र्डसेंफय २०१७ त े३१ ऑक्टोफय २०१९ दयम्मान हव कायलाक कययमात ीरव 
ीहे. 

उऩद्रल ळोध ऩथकाच ेस्कॉड लरडय वलयसेन तांफे मांच्मा नेततृ्लात ऩथकाद्लाये 
कायलाक सरुू ीहे. ननमभांच ेउल्रंघन करुन ळहय वलद्रऩु कयणा-मांलय कायलाक 
कययमासािी नागऩयू भहानगयऩालरकेतपे उऩद्रल ळोध ऩथक तैनात कययमात ीर े
ीहे. झोन स्तयालय ऩथकाची नेभणूक कययमात ीरव असनू ऩथकाभध्मे ८७ 
जणांचा सभालेळ ीहे. 

उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये ११ र्डसेंफय २०१७ ते ३१ ऑक्टोफय २०१९ मा 
कारालधीत ळैऺ णणक संस्था, कोचचगं क्रासेस ीदवंभापव त यस्ता, पुटऩाथ, भोकळ्मा 



जागेत कचया टाकणा-मा ७७७ उऩद्रलींलय कायलाक करुन ५ राख ८७ हजाय रुऩमे दंड 
लसरू कययमात ीरा. मालळलाम दलाखाने, इस्स्ऩतऱे, ऩॅथरॅफ ीदवंभापव त कचया 
टाकून यस्ता, पुटऩाथ, भोकळ्मा जागांसह सालवजननक ठिकाणे वलद्रऩु कयणा-मा १२० 
जणांलय कायलाक कयवत १ राख ९७ हजायाचंा दंड लसरू कययमात ीरा ीहे. भॉर, 

उऩहायगहेृ, रॉस्जंग, फोर्डिंग हॉटेल्स, लसनेभाहॉर, भंगर कामावरमे, कॅटयसव सर्व्हीस, 

प्रोर्व् हामडय ीदवंभापव त यस्ता, पुटऩाथ, भोकळ्मा जागेत कचया टाकणा-मा ७१० 
उऩद्रलींलय १३ राख १० हजायांचा दंड थोिालयमात ीरा ीहे. नतन्हव कायलामांभधनू 
एकूण २० राख ९४ हजाय रुऩमांचा दंड लसरू कययमात ीरा असल्माची भाठहती 
उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये देयमात ीरव ीहे. 

भंगऱलाय , नेहरूनगय ल रक्ष्भीनगय झोनभध्मे सलाकगधक कायलाई 

उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये ळैऺ णणक संस्था, कोचचगं क्रासेस, दलाखान,े इस्स्ऩतऱे, 

ऩॅथरॅफ, भॉर, उऩहायगहेृ, रॉस्जंग, फोर्डिंग हॉटेल्स, लसनेभाहॉर, भंगर कामावरमे, कॅटयसव 
सर्व्हीस, प्रोर्व् हामडय ीदवंच्मा सालवजननक ठिकाणी कचया टाकयमाफाफत भंगऱलायव, 
नेहरूनगय ल रक्ष्भीनगय झोनभध्मे सलावचधक कायलाक कययमात ीरव ीहे. यस्त,े 

पुटऩाथ, भोकळ्मा जागा अळा सालवजननक ठिकाणी कचया टाकणा-मा ळैऺ णणक 
संस्था ल कोचचगं क्रासेसलय कययमात ीरेल्मा कायलाकभध्मे भंगऱलायव झोनभध्मे 
सलावचधक कायलाक करुन दंड लसरू कययमात ीरा ीहे. भंगऱलायव झोनभध्मे २०७ 
मा ळैऺ णणक संस्था ल कोचचगं क्रासेसलय कायलाक कययमात ीरव ीहे. 

तय दलाखान,े इस्स्ऩतऱे ल ऩॅथरॅफलय कययमात ीरेल्मा कायलाकभध्मे नेहरूनगय 
झोनभध्मे सलावचधक ४८ दलाखान,े इस्स्ऩतऱे, ऩॅथरॅफकडून दंड लसरू कययमात ीरा 
ीहे. तसेच भॉर, उऩहायगहेृ, रॉस्जंग, फोर्डिंग हॉटेल्स, लसनेभाहॉर, भंगर कामावरमे, 

कॅटयसव सर्व्हीस, प्रोर्व् हामडय ीदवंलयवर कायलाकभध्मे रक्ष्भीनगय झोन अर्व्लर 
स्थानालय ीहे. रक्ष्भीनगय झोनभधीर २०४ कायलामांभधनू दंड लसरू कययमात 
ीरा ीहे. 

उऩद्रलींची भाठहती भनऩारा द्मा 



नागऩयू ळहय संऩणूव देळात सुंदय ळहय म्हणनू ख्मातीप्राप्त होत ीहे. ीऩरे ळहय 
ठहयल,े सुंदय ीणण स्लच्छ िेलयमात नागरयकांची बलूभका भहत्त्लाची ीहे. त्माभऱेु 
ीऩल्माकडून कुिराहव उऩद्रल होऊ नमे, माची काऱजी नागरयकांनी घ्माली ीणण असे 
काहव ीढऱल्मास त्लरयत भहानगयऩालरकेच्मा उऩद्रल ळोध ऩथक ककंला स्लच्छता 
वलबागाकड ेभाठहती द्माली, असे ीलाहन नागऩयू भहानगयऩालरकेच्मा लतीन े
कययमात ीर ेीहे.  
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