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ननयमांची अंमऱबजाळणी करा
अन्यथा कारळाई
मनपा आयक्
ु त तक
ु ाराम मंढ
ु े रस्त्याळर उतरऱे :
अनेक दक
ु ानदारांळर केऱी कारळाई

नागपूर, ता. २० : रॉकडाऊनभध्मे शळथथरता ददरी माचा अथथ ननमभ
ऩाऱामचे नाशी अवा शोत नाशी. ळावनाच्मा ददळाननदे ळाांचे ऩारन
कया. ननमभ ऩाऱा. अन्मथा भोठी कायलाई कयण्मात मेईर, अवा
इळाया दे त भनऩा आमुक्त तुकायाभ भुांढे वोभलायी (ता. २०)

यस्त्मालय उतयरे. ळशयातीर भुख्म फाजायऩेठाांभध्मे स्तलत: जाऊन

ननमभाांचे उल्रांघन कयणाऱ्मा दक
ु ानदायाांलय कायलाई कयण्माचे ननदे ळ
ददरे.

भनऩा आमक्
ु त तुकायाभ भांढ
ु े माांनी आज फाजायऩेठाांचा आकस्स्तभक
दौया केरा. झाांळी याणी चौक ते आनांद टॉकीज दयम्मानच्मा

यस्त्मालयीर फाजायाभध्मे ननमभाांचे ऩारन शोत आशे अथला नाशी,
माची ्माांनी ळशाननळा केरी. ननमभ भोडणाऱ्मा दक
ु ानाांभध्मे स्तलत:

जाऊन दक
ु ानदायाांची कानउघाडणी केरी. ज्मा दक
ु ानाांतीर कभथचायी
अथला मेणाया ग्राशक भास्तकचा लाऩय कयताना आढऱरा नाशी,

्माांच्मालयशी दां ड आकायण्माचे ननदे ळ ददरे. भनऩाच्मा अथधकाऱ्माांनी
अळा ननमभ भोडणाऱ्मा दक
ु ानदायाांलय ता्काऱ दां डा्भक कायलाई
केरी.

मानांतय फडी, कॉटन भाकेट ऩरयवय, वुबाऴ योड, थचटणलीव ऩाकथ,
शळलाजी ऩुतऱा ते गाांधीवागयदयम्मानच्मा भागाथलयीर फाजायात

फपरून ननमभ भोडणाऱ्माांलय कायलाई कयण्माचे आदे ळ ददरे. मा
भागाथलय भोठ्मा प्रभाणात शॉकवथ पुटऩाथलय फवरेरे आढऱरे.

शॉकवथरा वध्मा दक
ु ान थाटण्माची ऩयलानगी नवतानाशी ते कवे
काम दक
ु ान थाटून फवरे, माफाफत ्माांनी अथधकाऱ्माांना जाफ
वलचायरा. अळा शॉकवथलयशी मालेऱी कायलाई कयण्मात आरी.
ळाहनचाऱकांळरही कारळाई
‘शभळन बफगीन अगेन’ अांतगथत दच
ु ाकी आणण चाय चाकीवाठीशी

ननमभ आशे त. दच
ु ाकीलय एक आणण चाय चाकीभध्मे चारकावशीत

नतघाांना ऩयलानगी आशे . मा ननमभाांचे ज्मा लाशनचारकाांनी उल्रांघन
केरेरे आढऱरे, अळा लाशनचारकाांलयशी कायलाई कयण्माचे ननदे ळ
ऩोशरवाांना ददरे. ऩोशरवाांनी अळा लाशनचारकाांलय ता्काऱ कायलाई
केरी.
ननयम पाला अन्यथा कारळाई : आयक्
ु त तुकाराम मंुढे

‘शभळन बफगीन अगेन’ अांतगथत रॉकडाऊनभध्मे ददरेरी शळथथरता शी
नागरयकाांच्मा बल्मावाठी आणण दै नांददन व्मलशाय वुयऱीत वुरू

याशाले, मावाठी आशे . भात्र, शे कयताना ळावनाच्मा ददळाननदे ळाांचे
ऩारन कयणेशी आलश्मक आशे . तवे शोत नवल्माचे लाढ्मा
रुग्णवांख्मेलरून रषात मेत आशे . नागरयकाांनी वलथ ननमभाांचे ऩारन
कयाले अन्मथा ननमभ भोडणाऱ्माांलय कडक कायलाई कयण्मात मेईर,
अवा इळाया भनऩा आमक्
ु त तुकायाभ भांढ
ु े माांनी ददरा.

