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मनपाद्िारे शहरात १३४३०
िैयक्ततक शौचाऱयाचे ननमाकण
अनतररतत आयत
ु त राम जोशी यांची मादहती : पुढीऱ
िाटचाऱीकररता मनपाचे प्रयत्न

नागपूर,ता.२४ : नागऩूय भशानगयऩालरकेने नागऩूय ळशयात १३४३०

लैमक्ततक ळौचारमाांचे ननभााण कयीत शागणदायीभत
ु त नागऩयू च्मा ऩढ
ु ीर
लाटचारीच्मा ददळेने ऩाऊर टाकरे आशे . इततमा भोठ्मा प्रभाणात

ळौचारम ननभााण कयीत अनेक कुटुांफाांना स्लच्छता अलबमानाचे भशत्तत्तल
ऩटलून वाांगगतरे आशे . आता भशानगयऩालरका ओडीएप प्रव प्रवच्मा
भानाांकनावाठी प्रमत्तन कयणाय अवल्माची भादशती अनतरयतत आमुतत
याभ जोळी माांनी ददरी.

नागऩयू ळशयारा भशायाष्ट्र ळावनाने माऩल
ू ीच शागणदायीभत
ु त घोषऴत केरे
आशे . ळशयात स्लच्छ बायत अलबमानाअांतगात ळशयात लैमक्ततक ळौचारम
ननभााण कयण्मावाठी २४ शजाय २८४ अजा प्राप्त झारे शोते. त्तमाची छाननी

झाल्मानांतय १३४३० ऩात्र राबार्थमाांवाठी नागऩयू भशानगयऩालरकेकडून
लैमक्ततक ळौचारम ननभााण कयण्मात आरे आशे . ळशयातीर
झोऩडऩट्म
ट ाांभध्मे ९९ वाभूदशक ळौचारमाचे ननभााण

कयण्मात आरे

आशे . माव्मनतरयतत ळशयात ६८ वालाजननक ळौचारमाचे ननभााण झारे
अवन
ू ऩाच ळौचारमाचे कामा प्रगतीऩथालय आशे . लदऱीच्मा जागी शे

ळौचारमे ननभााण कयण्मात आरे आशे . माभध्मे नेताजी भाकेट, फुधलाय

फाजाय, गोकुऱऩेठ, बाजीभांडई, पुरे फाजाय, भेशाडडमा चौक मादठकाणी वुरब
ळौचारमाचे ननभााण कयण्मात आरे आशे . ळशयात वालाजननक ळौचारमाचे
ननमांत्रण शे वर
ु ब ळौचारम प्रकल्ऩाअांतगात कयण्मात मेत आशे . वाभदू शक
ळौचारमाची स्लच्छता ब्रिस्क मा कांऩनीकडे आशे .

जुन्मा ळौचारमाांचे नूतनीकयणवुद्धा कयण्मात मेणाय अवून मावाठी दोन
कोटी रुऩमाांची तयतूद कयण्मात आरी आशे .ळशय शागणदायीभुतत

ळशयाच्मा ऩलरकडे जाण्माच्मा दृष्ट्टीने नागऩूय भशानगयऩालरकेची लाटचार
करयत आशे . मा ळौचारमाच्मा ननलभातीभऱ
ु े गयीफ कुटुांफाांना ददरावा
लभऱारा आशे .

कचरा िगीकरण करूनच संकलऱत करािा
ळशयातीर कचया ओरा आणण वक
ु ा अवे लगीकयण करून नागरयकाांनी
द्माला. ऩमाालयणाचा वभतोर याखण्मावाठी नागरयकाांनीच ऩढ
ु ाकाय
घ्माला, अवे आलाशन अनतरयतत आमुतत याभ जोळी माांनी

केरे. ओल्मा कचऱ्माऩावून खतननलभाती कयणे वुरू आशे . वुका

कचऱ्मालय ऩन
ु प्राक्रिमा कयण्मात मेणाय आशे . मावाठी कचऱ्माचे लगीकयण
आलश्मक अवून ओरा आणण वुका कचया स्लतांत्र द्माला, अवे आलाशन

आयोग्म अगधकायी (स्लच्छता)डॉ. वन
ु ीर काांफऱे , स्लच्छ बायत अलबमानाचे

नोडर अगधकायी डॉ. प्रदीऩ दावयलाय माांनी केरे आशे . कचऱ्माचे लगीकयण
झारे तय, कचया डेऩोभध्मे कचऱ्माचे ढीग लाढणाय नाशी. कचया डेऩोभध्मे
कचया वाठल्माने लभथेन गॅव ननभााण तमाय शोतो. कचऱ्मारा आग रागते
ल धयू ऩवयतो. माभऱ
ु े प्रदऴ
ू ण लाढते. कचया लगीकृत केल्माने कचऱ्माची

रगेच षलल्शे लाट रागेर ल प्रदऴ
ू ण लाढणाय नाशी, अवेशी त्तमाांनी वाांगगतरे.
स्िच्छता ॲप डाऊनऱोड करण्याचे आिाहन
ळशयातीर स्लच्छतेवांदबाात कुठरीशी तिाय कयण्मावाठी कद्र  ळावनाच्मा
स्लच्छ बायत अलबमानाअांतगात

स्लच्छता ॲऩ तमाय केरेरी आशे . मा

ॲऩलय तिाय केरी तय १२ तावात तिाय वोडषलण्मात मेईर. नागरयकाांनी
शी ॲऩ जास्तीत जास्त वांख्मेने डाऊनरोड कयाली, अवे आलाशन
अनतरयतत आमत
ु त याभ जोळी माांनी केरे आशे . ‘स्लच्छ भांच’ मा ऩोटा रलय
आऩल्मा वांस्थेचे ल लैमक्ततक ऩमाालयणाळी वांफांगधत कामा ल त्तमाचे पोटो
अऩरोड करू ळकता, अवे आलाशन भनऩाद्लाये कयण्मात आरे.

