नागऩूर महानगरऩालऱका, नागऩूर
(जनसंऩकक विभाग)
प्रलसद्धी ऩत्रक

ता. ३१ जानेिारी २०१९

गांधीबागमध्ये हायड्रोलऱक कचरा
टबाचे उदघाटन
स्िच्छ नागऩूरच्या दिशेने नागऩरू ची िाटचाऱ : ज्येष्ठ
नगरसेिक ियाशंकर ततिारी यांच्या प्रयतनांना यश

नागऩरू ,ता.३१ : स्लच्छ नागऩयू च्मा ददळेने नागऩयू ळशयाने लाटचार केरी आशे .

यस््मालय आता कुठे शी कचया टाकता मेणाय नाशी, मावाठी नागऩयू भशानगयऩालरकेने
आधनु नक शामड्रोलरक कचया टफाची ननलभिती केरी आशे . शा कचया टफ गाांधीफाग
उद्मानाजलऱीर कचया घयाजलऱ वरू
ु कयण्मात आरा.
शामड्रोलरक

कचया

टफाचे

उद्घाटन

ळक्र
ु लायी

(ता.३१) उऩभशाऩौय

दीऩयाज

ऩाडीकय, आमक्
ु त अलबजजत फाांगय आणण ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळांकय नतलायी माांच्मा
शस्ते कयण्मात आरे. मालेऱी लैद्मकीम वेला ल आयोग्म वलभती वबाऩती भनोज
चाऩरे, गाांधीफाग

झोन

वबाऩती

लांदना

मांगटलाय, नगयवेवलका

वलद्मा

कन्शे ये, अनतरयक्त आमक्
ु त याभ जोळी, झोन वशामक आमक्
ु त अळोक ऩाटीर, झोनर
अधधकायी वयु े ळ खये , उऩअलबमांता यलीांद्र फांद
ु ाडे, वयु ें द्र दध
ु े प्राभख्
ु माने उऩजस्थत शोते.

ळशयात वलित्र यस््मालय कचया जभा केरा जात आशे . माभऱ
ु े ्मा बागात

अस्लच्छतेचे लातालयण ननभािण शोत अवते. ळशयाचे वलद्रऩ
ु ीकयणशी शोत अवते.
माभऱ
ु े मा कचया टफाची ननलभिती कयण्मात आरी आशे . ज्मेष्ठ नगयवेलक दमाळांकय

नतलायी माांच्मा ऩढ
ु ाकायाने मा प्रबागात ळशयातीर ऩदशरा अ्माधनु नक शामड्रोलरक
कचया टफ तमाय कयण्मात आरा आशे . दमाळांकय नतलायी माांनी स्थामी वलभतीच्मा

ननधीतन
ू मा कचया टफची ननलभिती केरी आशे . शा ऩरयवय व्माऩारयक अवल्माभऱ
ु े

वपाई कभिचायी कचया वांकरन करून एका दठकाणी एकत्र कयीत शोते. ्मा दठकाणी
यस््मालय कचया ददवत शोता. आता शामड्रोलरक टफच्मा उदघाटन झाल्माभऱ
ु े मा

टफभध्मे जलऱऩाव ५० क्मबु फक भीटय कचया अथाित ् १० गाडी कचया एका लेऱी

वांकलरत कयता मेईर. म्शणून आता ्मा दठकाणी यस््मालय कचया याशणाय नाशी.
कचया भोठ्मा टफभध्मे शामड्रोलरक लरफ्टच्मा वाशाय्माने ्मा टफभध्मे टाकरा
जाणाय आशे .

मालेऱी फोरताना आमक्
ु ताांनी मा अलबनल वांकल्ऩनेची प्रळांवा केरी आशे . माचे
दे खबार ल दरू
ु स्ती ननमलभत कयण्मात माली. दययोज कचया शा उचररा गेरा

ऩादशजे, अळी वच
ू नाशी झोनर अधधकाऱमाांना केरी. भदशन्मातून ककभान एकदा मा
टफरा यां गयां गोटीशी कयाली, अवेशी आमक्
ु त अलबजीत फाांगय माांनी वाांधगतरे. स्लच्छ

नागऩयू वांकल्ऩना प्र्मषात अांभरात आणण्मावाठी शी वांकल्ऩना उऩमोगाची आशे .
ळशयात

अन्म दठकाणीशी

मालेऱी

अळोक

अळा

प्रकायच्मा

कचया

टफचे ननभािण

भशाऩालरका प्रम्नयत आशे , अवेशी ते मालेऱी फोरताना म्शणारे.
गौय, अळोक

नामक, अवलनाळ

ळक्
ु रा, कभरेळ

जमस्लार, वतीळ

फगरे, वलनम

ळाशू, याजेळ
नामक, भनोज
बाके, जमांत

उभाठे , भारती फदढमे, वलजम वायडा उऩजस्थत शोते.

कयण्मावाठी

कन्शे ये, फज
ू ण
ृ बऴ

ळक्
ु रा, याजेळ

भोटघये , वलळार

गौय, ववलता

प्रजाऩती, अभोर

कोल्शे , गड्
ु डू

