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प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ६ डिसेंबर २०१९

झाऴी राणी चौकात २९
उऩद्रळींळर कारळाई
धरमऩेठ, धंतोऱी ळ मंगलळारी झोनच्या उऩद्रळ ऴोध
ऩथकाची संयुक्त कामगगरी

नागऩूर, ता. ६ : ळहयातीर झाळी याणी चौक सीताफडी मेथे अस्लच्छता ऩसयलून
ळहय वलद्रऩ
ु कयणा-मा २९ उऩद्रलीींलय ळुक्रलायी (ता.६) भनऩा उऩद्रल ळोध

ऩथकाने कायलाई केरी. धयभऩेठ, धींतोरी ल भींगऱलायी झोनच्मा उऩद्रल ळोध
ऩथकाद्लाये ळक्र
ु लायी (ता.६) सीताफडी मेथीर झाळी याणी चौक, भोयबलन फस
स्थानक मेथे थक
ुीं णाये ल कचया टाकणा-माींलय दीं डात्भक कायलाई कयण्मात
आरी आहे .

भनऩा आमक्
ु त अभबजीत फाींगय, अततरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी माींच्मा

तनदे ळानुसाय स्लच्छ बायतचे नोडर अधधकायी डॉ.प्रदीऩ दासयलाय, उऩद्रल ळोध
ऩथक प्रभख
ु लीयसेन ताींफे माींच्मा भागगदळगनात धयभऩेठ, धींतोरी ल भींगऱलायी
झोनच्मा ऩथकाकडून सींमक्
ु तरयत्मा सीताफडी ऩरयसयात उऩद्रलीींवलयोधात

कायलाईची धडक भोहहभ याफवलण्मात आरी. ततन्ही झोनच्मा ऩथकातीर ४

कभगचायी असे एकूण १२ कभगचा-माींनी ऩरयसयात वलवलध बागात उऩद्रल करून
ळहय वलद्रऩ
ु कयणा-माींलय दीं ड थोठालरा.

झाळी याणी चौक, भोयबलन ऩरयसय तसेच भसग्नरलय थक
ींु णा-मा १६ जणाींलय

कायलाई कयीत उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये ३२०० रुऩमे दीं ड लसर
ू कयण्मात आरे.
तय खयाग खाउन ऩॉभरधथन टाकून अस्लच्छता ऩसयवलणा-मा १३ जणाींलय

कायलाई कयीत १३०० रुऩमे असे एकूण २९ जणाींलय कायलाई करून ४५०० रुऩमे
दीं ड लसर
ू कयण्मात आरे आहे .

ऩुष्ऩगुच््ांसाठी प्ऱॉस्टिकचा ळाऩर करणा-यांना तंबी

पुर वलक्रेत्माींकडून तमाय कयण्मात मेणा-मा ऩुष्ऩगुच्छाींना प्रॉस्स्टकचे आलयण
रालरे जाते. प्रॉस्स्टक तनभर
ूग न अभबमाना अींतगगत भसींगर मूज प्रॉस्स्टकचा
लाऩय प्रततफींधीत असल्माने ऩष्ु ऩगच्
ु छाींसाठी रालण्मात मेणाये प्रॉस्स्टकही

प्रततफींधीत आहे . त्माभऱ
ु े ऩुष्ऩगुच्छारा माऩुढे प्रॉस्स्टक रालण्मात मेउ नमे.
माऩुढे ऩुष्ऩगुच्छाींसाठी प्रॉस्स्टकचा लाऩय तनदळगनास आल्मास दीं डात्भक

कायलाई कयण्मात मेईर, अळी सक्त ताकदद पुर तसेच ऩष्ु ऩगच्
ु छ वलक्रेत्माींना
उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये दे ण्मात आरी आहे .

ळहयातीर सालगजतनक हठकाणी थुींकणे, कचया कयणे हे सलग आऩल्मा सलमीचा

बाग झारेरे आहे . त्माभऱ
ु े आऩल्मा सलमी फदरणे गयजेचे आहे . आऩरे ळहय
स्लच्छ, सद
ुीं य होताना आऩरी भानभसकता फदरन
ू चाींगरी भळस्त रागणे

आलश्मक आहे . त्मादृष्टीने भनऩाचे उऩद्रल ळोध ऩथक कामग कयीत आहे .
नागरयकाींनी आऩरे ळहय स्लच्छ, सद
ुीं य ठे लणे हे आऩरे कतगव्म आहे , ही फाफ

रऺात ठे लन
ू आऩल्माभऱ
ु े कुठे ही ळहयात अस्लच्छता ऩसरू नमे माची काऱजी
घ्माली, असे आलाहन नागऩूय भहानगयऩाभरकेतपे कयण्मात मेत आहे .

