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ता. १६ नोव्हें बर २०१९

घरातूनच ळेगला करा ओऱा
आणि सक
ु ा कचरा!

आयुक्त अलभजीत बांगर यांचे आळाहन

: दररोज

होिार समीऺा, कनकच्या कमकचा-यांचाही करिार
समाळेऴ

नागपूर,ता. १६ : नागऩूय ळहयातीर कचया संकरन कयण्मासाठी नागऩूय

भहानगयऩालरकेद्लाये नलीन दोन मंत्रणेची ननमुक्ती कयण्मात आरी आहे .
मा दोन मंत्रणेभापफत कचया संकरन कयण्माचे काभे १५ नोव्हें फयऩासून
सरू
ु कयण्मात आरे आहे . ही मंत्रणा आऩल्मा घयातीर कचया लगीकृत

करूनच घेणाय आहे . सुरूलातीरा माफाफत नागरयकांना जागरुक कयण्मात
मेणाय आहे . २० नोव्हें फयनंतय नागरयकांनी स्लत:हून ओरा आणण सुका
कचया वलरग करुनच संफंधधत स्लच्छतादत
ू ाकडे

सोऩलाला, असे आलाहन आमक्
ु त अलबजीत फांगय मांनी केरे. लळलाम
मासंफंधात संफंधधत मंत्रणेरा ननदे ळ ददरे.

नागऩयू भहानगयऩालरका भख्
ु मारम असरेल्मा छत्रऩती लळलाजी भहायाज
प्रळासकीम इभायतीत ळननलायी (ता. १६) मंत्रणेच्मा कामाफफद्दरची सभीऺा

फैठक ऩाय ऩडरी. त्माप्रसंगी ते फोरत होते. मालेऱी सत्ताऩऺ नेते संदीऩ
जोळी, वलयोधीऩऺ नेते तानाजी लनले, आयोग्म सलभती सबाऩती लीयें द्र
कुकये जा, ज्मेष्ठ नगयसेलक प्रपुल्र गुडधे ऩाटीर, अनतरयक्त आमुक्त याभ
जोळी, उऩामुक्त ननबफम जैन, आयोग्म अधधकायी (स्लच्छता) डॉ.सुनीर

कांफऱे , स्लच्छ बायत अलबमानाचे नोडर अधधकायी डॉ.प्रदीऩ दासयलाय
प्राभख्
ु माने उऩस्स्थत होते.
ऩुढे फोरताना आमुक्त म्हणारे, मंत्रणा ही नलीन असल्माने सुरूलातीरा
काभ कयामरा थोडा त्रास जाईर. काही सजग नागरयक कचया वलरग
करून दे तीर ऩयं तु सलफच नागरयक कचया वलरग करू दे णाय नाहीत.

माफाफत मंत्रणेभापफत नागरयकांना जागरुक कयणे आलश्मक आहे . २०
तायखेऩमंत नागरयकांना माफाफत अलगत कयाले. २० तायखेनंतय कुठल्माही
घयातून कचया एकत्रत्रत घेऊ नका, असे ननदे ळ आमक्
ु तांनी कचया संकरन
कयणाऱ्मा मंत्रणेरा ददरे आहे त. जोऩमंत मंत्रणा सुयऱीत कामफ कयीत

नाही, तोऩमंत दययोज सभीऺा फैठक घेण्मात मेणाय असल्माचेही त्मांनी
सांधगतरे.
फैठकीच्मा प्रायं बी भान्मलयांनी मंत्रणेभापफत सुरू असरेल्मा कामाफचा

आढाला जाणन
ू घेतरा. माभध्मे त्मांना काही त्रट
ु ी आढऱून आल्माचे

ददसन
ू आरे. त्मा तातडीने सध
ु ायणा कयण्माचे ननदे ळ आमक्
ु तांनी मंत्रणेरा
ददरे.

आयोग्म सलभती सबाऩती लीयें द्र कुकये जा मांनी मालेऱी नलीन मंत्रणेभापफत
ददल्मा जाणाऱ्मा सुवलधांची भादहती सांधगतरी. आताऩमंत ळहयात १७०

कचया संकरन केंद्र होते. आता नलीन मंत्रणेच्मा कामफऩद्धतीनुसाय पक्त
२५ ट्ांन्सपय मुनीट असणाय आहे त. माभध्मे गाडीतून कचया भोठ्मा
गाडीत टाकल्मा जाणाय आहे . तेथन
ू च तो कचया प्रक्रीमा केंद्रालय

ऩाठवलल्मा जाणाय असल्माचेही त्मांनी सांधगतरे. कचऱ्माचा ऩुयेऩूय उऩमोग
करून त्मालय प्रक्रक्रमा कयणाय असल्माची भादहती लीयें द्र कुकये जा मांनी
ददरी.

मालेऱी जुन्मा कचया संकरन मंत्रणा कनक रयसोसफच्मा कभफचाऱ्मांचे प्रश्न
वलयोधीऩऺ नेते तानाजी लनले आणण ज्मेष्ठ नगयसेलक प्रपुल्र गड
ु धे

ऩाटीर मांनी फैठकीत भांडरा. मालय फोरताना आमुक्त मांनी कनकच्मा

सलफ कभफचाऱ्मांना नलीन मंत्रणेभध्मे सभावलष्ट कयण्मात मेणाय आहे , अळी
अट ननवलदे भध्मे सभावलष्ट केरी असल्माचे आमुक्तांनी मालेऱी सांधगतरे.
कचरा ळगीकृत करून दे ण्याचे नागररकांना आळाहन
आऩरे ळहय स्लच्छ ल सुंदय ददसाले मासाठी भहानगयऩालरका प्रय़त्नयत
आहे . नागरयकांनी भनऩाच्मा प्रमत्नांना सहकामफ कयणे आलश्मक आहे .
नागरयकांनी आऩल्मा घयातीर कचया हा ओरा सक
ु ा लगीकृत करून
द्माला, असे आलाहन आमक्
ु त अलबजीत फांगय मांनी केरे.

