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दहाही झोनमध्ये प्ऱास्टटक बंदी
बाबत जनजागत
ृ ी
विद्यार्थी ि नागररकांनी घेतऱी प्ऱास्टटक ननमऱ
ूक नाची
शपर्थ

नागपरू , ता.२७ : ‘स्लच्छता शी वेला’ अभबमानाांतर्गत भनऩाच्मा दशाशी

झोनभध्मे प्रास्स्िक फांदी फाफत जनजार्त
ृ ी कयण्मात आरी. भनऩाच्मा
ळाऱाांवश इतय ळाऱा, भशावलद्मारमाांभधीर वलद्माथी ल नार्रयकाांनी
मालेऱी प्रास्स्िक ननभमर
ग नाची ळऩथ घेतरी.
ळुक्रलायी (ता.२७) भनऩाच्मा रक्ष्भीनर्य, धयभऩेठ, शनुभाननर्य, धांतोरी,
नेशरूनर्य, र्ाांधीफार्, वतयां जीऩयु ा, रकडर्ांज, आवीनर्य ल भांर्ऱलायी मा

दशाशी झोनभधीर वलवलध ठठकाणी भनऩाच्मा ऩथकाद्लाये ‘भवांर्र ममज
प्रास्स्िक’च्मा लाऩयाचे दष्ु ऩरयणाभ ऩिलमन दे ण्मात आरे. दक
ु ाने,

व्मालवामीक प्रनतष्ठाने, औऴधाांचे दक
ु ान, फाजाय आदी ठठकाणी नार्रयकाांना
भवांर्र मज
म प्रास्स्िक’चा लाऩय न कयण्माचे आलाशन कयण्मात आरे.
तवेच मालेऱी दक
ु ानदाय, नार्रयकाांना काऩडी वऩळव्माांचे वलतयण करून

तमाांना काऩडी वऩळव्माांचा ननमभीत लाऩय कयण्माफाफतशी जनजार्त
ृ ी

कयण्मात आरी. दशाशी झोनभधीर वलवलध ळाऱा, भशावलद्मारमाांभध्मे
वलद्मार्थमाांना प्रास्स्िक फांदीफाफत भाठशती दे ण्मात आरी. मालेऱी
वलद्मार्थमाांनी प्रास्स्िक न लाऩयण्माची ळऩथ घेतरी.
ऩोभरव राईन िाकऱी मेथीर ऩोभरव तरालाच्मा ऩरयवयातीर प्रास्स्िक
उचरमन नार्रयकाांनी प्रास्स्िकभुक्तीकडे भशतलाचे ऩाउर िाकरे. कॉिन
भाकेिभध्मे नार्रयकाांना भनऩातपे काऩडी वऩळव्माांचे लािऩ कयण्मात
आरे. मालेऱी नार्रयकाांनीशी ‘भवांर्र ममज प्रास्स्िक’चा लाऩय न

कयण्माची ळऩथ घेतरी. मालेऱी भनऩा ळाऱाांच्मा वलद्मार्थमाांनी यॅ री
काढमन प्रास्स्िक ननभर
मग नाफाफत जनजार्त
ृ ी केरी.
चहासाठी मातीचे कप
‘भवांर्र ममज प्रास्स्िक’चा लाऩय िाऱण्मावाठी नार्ऩमय भशानर्यऩाभरकेने
भोठा ऩुढाकाय घेतरा आशे . ळशयातीर चशाची दक
ु ाने, कॅन्िीन मेथे
चशावाठी वयागवऩणे प्रास्स्िकचे कऩ लाऩयरे जातात. नार्ऩयम

भशानर्यऩाभरकेच्मा दीनदमार अांतमोदम मोजना याष्रीम नार्यी
उऩजीवलका अभबमाना अांतर्गत भनऩा भुख्म कामागरमावश धांतोरी, धयभऩेठ,
शनभ
ु ाननर्य, नेशरूनर्य मा झोनभध्मे फचत र्िाांद्लाये कॅन्िीन

चारवलण्मात मेत आशे त. मा कॅन्िीन वांचाभरत कयणा-मा फचत र्िाच्मा

भठशराांनीशी भनऩाच्मा प्रास्स्िक ननभमर
ग न अभबमानाभध्मे वशबार् घेतरा
आशे . कॅन्िीनभध्मे चशावाठी आता भातीचे कऩ लाऩयण्माचा भशतलाचा
ननणगम नार्ऩयम भशानर्यऩाभरकेतपे घेण्मात आरा आशे . ळक्र
ु लाय

(ता.२७)ऩावमन प्रामोगर्क तततलालय भनऩा भुख्मारमातीर ‘ऩोिोफा’ ल

नेशरूनर्य झोनभधीर फचत र्िाद्लाये वांचाभरत कॅन्िीनभध्मे भातीच्मा
कऩभध्मे चशा ठदरा जात आशे .

