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प्रलसद्धी ऩत्रक                                                                                                      ता. ७ जानेळारी २०२० 

जैळ ळैद्यकीय कचरा जालणा-या हॉस्ऩीटऱळर उऩद्रळ ऴोध 
ऩथकाद्ळारे कारळाई 

इंदो-यातीऱ श्रीमती ननबंुनाबाई नतरऩुडे हॉस्ऩीटऱ : आसीनगर झोन ऩथकाची कामगगरी 
  

नागऩरू, ता. ७: शॉस्ऩीटरभधीर धोकादाम जलै लदै्मकीम कचया जभा करून ल त्माची 
जाऱऩोऱ करून उऩद्रल ऩवयवलणा-मा शॉस्ऩीटरलय भनऩाच्मा उऩद्रल ळोध 
ऩथकाद्लाये कायलाई कयण्मात आरी. आवीनगय झोन अॊतगगत काभी  यो  इॊदोया 
मेथीर श्रीभती ननॊफनुाफाई नतयऩ ु े शॉस्ऩीटर अॉ  रयवचग वेंटयलय शी कायलाई 
कयण्मात आरी. 
          भनऩा आमकु्त अभबजीत फाॊगय, अनतरयक्त आमकु्त याभ जोळी माॊच्मा 
ननदेळानवुाय आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता)  ॉ.प्रदीऩ दावयलाय, उऩद्रल ळोध ऩथक 
प्रभखु लीयवेन ताॊफे माॊच्मा भागगदळगनात वॊऩणूग ळशयात ऩथकाद्लाये कायलाई वरुू 
आशे. मा अॊतगगत आवीनगय झोनच े झोनर अधधकायी श्री. यॊगायी, झोनच े उऩद्रल 
ळोध ऩथक प्रभखु वॊजम वोनलने ल ऩथकाद्लाये शी कायलाई कयण्मात आरी. 

          वलळऴे म्शणजे, वदय शॉस्ऩीटरलय नयामाने ननमकु्त उऩद्रल ळोध ऩथकातीर 
कभगचा-माॊभापग त काशी ददलव ऩाऱत ीेलण्मात आरी. शॉस्ऩीटरभधीर घातक कचया 
अलधैरयत्मा ल धोकादामकरयत्मा नष्ट कयण्मात मेत अवल्माच े स्ऩष्ट झाल्मानॊतय 
झोन ऩथकाद्लाये छाऩा टाकून तऩावणी कयण्मात आरी. तऩावणीभध्मे 
शॉस्ऩीटरच्मा भागीर जागेभध्मे जैल लदै्मकीम कचया जभा कयण्मात मेत शोता ल 
काशी कचया जाऱण्मात आल्माच ेददवनू आरे. वदय शॉस्ऩीटरलय कायलाई कयीत ५० 
शजाय रुऩमे दॊ  लवरू कयण्मात आरे. 
  

३५०च्या ळर प्ऱॉस्स्टक ऩतंग जप्त 



          नॉमरॉन भाॊजा ल प्रॉस्स्टक ऩतॊगफाफतशी भनऩा उऩद्रल ळोध ऩथकाद्लाये 
भागीर आीलड्माऩावनू कायलाई वरुू झारी आशे. ळशयातीर लेगलेगळ्मा झोनभधीर 
ऩतॊग दकुानाॊलय कायलाई करून ५ नॉमरॉन भाॊजा चक्री ल ३५०च्मा लय प्रॉस्स्टक 
ऩतॊग जप्त कयण्मात आल्मा आशेत. ३ त े६ जानेलायीदयम्मान शी कायलाई कयण्मात 
आरी आशे. 
ऩथकाद्लाये ३ जानेलायी २०२०रा वतयॊजीऩयुा झोनभधीर ९८ दकुानाॊची तऩावणी 
करून याणी दगुागलती चौकातीर वरीभ खान ऩतॊगलारा मा दकुानातीर  नॉमरॉन 
भाॊजाच े५ चक्र ल ५० प्रॉस्स्टकच्मा ऩतॊग जप्त कयण्मात आल्मा. 

          ४ जानेलायीरा धॊतोरी झोन ऩथकाद्लाये १२ प्रॉस्स्टक ऩतॊग, नेशरूनगय 
झोनभधीर २०, गाॊधीफाग झोनभधीर ५०, वतयॊजीऩयुा झोनभधीर ३०, आवीनगय 
झोनभधीर ३० अवे वलग झोनभधीर एकूण १४२ प्रॉस्स्टक ऩतॊग जप्त करून ५ 
शजाय रुऩमे दॊ  लवरू कयण्मात आरे.   

          ६ जानेलायीरा धॊतोरी झोन ऩथकाद्लाये कायलाई करून ५५, वतयॊजीऩयुा 
झोनद्लाये १२० ल रक गॊज झोन ऩथकाद्लाये ५ ककरो प्रॉस्स्टक ऩतॊग जप्त 
कयण्मात आरे. नतन्शी झोनभध्मे ९१ दकुानाॊची तऩावणी करून १४७ प्रॉस्स्टक 
ऩतॊगाॊवश ५ ककरोगॅ्रभ लजनाच े प्रॉस्स्टक ऩतॊग जप्त कयीत ६ शजाय रूऩमे दॊ  
लवरू कयण्मात आरे. 
  

ऩषु्ऩगुच्छाळरीऱ प्ऱॉस्स्टक संदभाकतही कारळाई 

          प्रॉस्स्टक ऩतॊग ल नॉमरॉन भाॊजाच्मा कायलाईवाी  भनऩाच े उऩद्रल ळोध 
ऩथक रष ीेलनू आशे. ऩथकाद्लाये दययोज लेगलेगळ्मा दकुानाॊभध्मे तऩावणी केरी 
जात अवनू कायलाई कयण्मात मेत आशे. भकयवॊक्राॊतीनॊतयशी शी कायलाई वरुूच 
याशणाय आशे. माभळलाम ऩषु्ऩगुच्छाॊना रालण्मात मेणा-मा भवॊगर मजू प्रॉस्स्टकलयशी 
कायलाई वरुू अवनू अनेक दकुानाॊभध्मे तऩावणी कयण्मात आरी अवनू ऩढेुशी ती 
वरुूच याशणाय आशे. ज्मा ऩषु्ऩगुच्छ वलके्रत्माॊक ून प्रॉस्स्टकचा लाऩय शोत अवल्माच े
आढऱल्माव त्मालय दॊ ात्भक कायलाई कयण्मात मेणाय अवल्माच े उऩद्रल ळोध 
ऩथकाद्लाये वाॊगण्मात आर ेआशे. 

 


