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 नागऩूय, ता. १९ : प्ऱास्टिक फंदीचे उल्ऱंघन करून प्ऱास्टिक वळक्री ळ 
ळाऩर करणा-यांळर कारळाईऱा ळेग आऱा आषे. मनऩा उऩद्रळ ऴोध ऩथक 
ळ झोनटतराळरीऱ ननयुक्त चमूकडून आताऩयतं १२९८ जणांळर कारळाई 
करण्यात आऱी आषे. वळऴेव म्षणजे आताऩयतंच्या कारळाईमध्ये 
ऱक्ष्मीनगरमधीऱ एका दकुानदाराळर पौजदारी कारळाईषी करण्यात आऱी 
आषे.  

उऩद्रळ ऴोध ऩथकाचे टकॉड लऱडर वळरशेन तांफे यांच्या नेततृ्ळात 
ऩथकाद्ळारे शंऩूणण ऴषरात प्ऱास्टिक फंदीफाफत कारळाई शुरू आषे. नागऩूर 



मषानगरऩालऱकेतपे उऩद्रळ ऴोध ऩथक तैनात करण्यात आऱे आषे. झोन 
टतराळर ऩथकाची नेमणूक करण्यात आऱी अशून ऩथकामध्ये ८७ जणांचा 
शमाळेऴ आषे. 

उऩद्रळ ऴोध ऩथक ळ झोनटतराळरीऱ चमूकडून २३ जून २०१८ त े१५ 
नोव्षेंफर २०१९ या काऱाळधीमध्ये दषाषी झोनमध्ये १२९८ जणांळर 
कारळाई करून ६६ ऱाख ९० षजार ३०० रुऩये दंड ळशूऱ करण्यात आऱा 
आषे. या कारळाईमध्ये ९४ जणांना नोिीश फजाळण्यात आऱे आषे तर 
शंऩूणण कारळाईमधून २३९१०.२२० ककऱोगॅ्रम प्ऱास्टिक जप्त करण्यात 
आऱे आषे. 

  

आसीनगय झोनभध्मे सिाकगधक कायिाई 

मनऩा उऩद्रळ ऴोध ऩथक ळ झोनटतराळरीऱ ऩथकाकडून आऱेल्या 
कारळाईमध्ये दषाषी झोनमध्ये शळाणधधक कारळाई आशीनगर झोनमध्ये 
करण्यात आऱी आषे. आशीनगर झोनमध्ये शळाणधधक २१८ जणांळर 
कारळाई करून यामधीऱ २१ जणांना नोिीश फजाळण्यात 
आऱे. कारळाईमधून आशीनगर झोनमधून ८१५.०७० ककऱोगॅ्रम प्ऱास्टिक 
जप्त करण्यात आऱे ळ १२ ऱाख १०षजार रुऩये दंड ळशूऱ करण्यात 
आऱा आषे. याऩाठोऩाठ धरमऩेठ झोनमध्ये १९१ जणांळर कारळाई करुन ९ 
ऱाख ९६ षजार रुऩये दंड ठोठाळण्यात आऱा आषे. या कारळाईमध्ये ९ 
जणांना नोिीश फजाळण्यात आऱे अशून १५४६.४०० ककऱोगॅ्रम प्ऱास्टिक 
जप्त करण्यात आऱा आषे. प्ऱास्टिक कारळाईमध्ये नतश-या क्रमांकाळर 
मंगलळारी झोनमध्ये कारळाई करण्यात आऱी आषे. मंगलळारी झोनमधीऱ 



१५१ जणांळर करण्यात आऱेल्या कारळाईमधून ७ ऱाख ५२ षजार रुऩये 
दंड ळशूऱ करण्यात आऱा. तर १६ जणांना नोिीश फजाळण्यात 
आऱे. मंगलळारी झोनमधून २०४१.२५५ ककऱोगॅ्रम प्ऱास्टिक जप्तीची 
कारळाई करण्यात आऱी आषे. 
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