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THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF THANE
ाीक बं दी कारवाई अं तग त 3.55 लाख पये दं ड वसुली तर १३ टन ा!क ज#; 1,235 दु कानांवर
महापािलके+ा ,दू षण िनयं0ण मंडळाची कारवाई

ठाणे(०४): ा ीक बंदी कारवाई अंतगत जू न 2018 ते स!" बर 2018 या कालावधीत ठाणे महानगरपािलके*ावतीने
कर+ात आले-ा कारवाईम.े १३.७७ टन

ा4 क ज5 कर+ात आले तर ३.५५ लाख 8पये दं ड वसूल कर+ात

आला. महापािलके*ा :दू षण िनयं<ण मं डळाने ही कारवाई केली. दर>ान कारवाई कर+ाबरोबरच नागAरकां म.े
जनजागृती कर+ा*ा सूचना महापािलका आयुD संजीव जयEाल यां नी िद-ा आहे त.
या कारवाईतंगत मानपाडा :भाग सिमतीमधून एकूण ३०००० Hपये दं ड व ८३ िकलो
सिमती एकूण ३५००० Hपये दं ड व १२० िकलो

ा ीक तर नौपाडा :भाग

ा ीक ज5 कर+ात आले आहे . या मोिहमे ची :भावीपणे अंमलबजावणी

Lावी यासाठी एकूण 80 कमचारी कायरत आहे त.
महाराMN शासना*ा आदे शानु सार एPटं डेड :ोडयुसर रे Qॉ4Sबीली (Extended Producer) अंतगत िबसलेरी
इं टरनॅ शनल :ा.िल (Bisleri International Pvt.) ही संhथा पािलका jे <ात महापािलके*ा माkतेने "िबसले री बॉटल फॉर
च"ज :ोnामर" (Bisleri Bottle for Change programmer) हा उपvम राबिवत आहे . याम.े या संhथे ने 5 िठकाणी
ा ीक पा+ा*ा बाट-ा संकलन क"x उभारले असून Eत:चे वाहन वापHन ते बाट-ा संकलन करत आहे त.संकिलत
बाट-ा

ते

माkता:ा5

पुनचvीकरण

क"xात

पाठव-ा

जातात.

सदर बीS मां सुदा तलाव, उपवन तलाव, िट एम टी बस hथानक, सॅटीस, िड माट , घोडबंदर रोड व बेडेकर महािव{ालय
ठाणे येथे उभार+ात आले आहे त. सदरची संhथा |ी मुDी कचरा वेचक संhथे *ा सम}याने काम करीत असून ऑग
2018 म.े एकूण 1487 िकलो
दर>ान

ा ीक पा+ा*ा बाट-ां चे संकलन कर+ात आले आहे .

4 क बंदी :करणी नागAरकां म.े जनजागृती कर+ासाठी एचडीएफसी बॅके*ा सहकाया ने महापािलकेने

सव :भाग सिमती काया लयाम.े शासन िनणयादारे , बंदी असले ले व वापर+ास माkता असले -ा
वूं चे जनजागृतीपर फलक उभारले आहे त.

ा ीक ,थमा कोल

