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ता. १९ नोव्हें बर २०१९

कचरा संकऱनाची नळी यंत्रणा
हलूहलू होतेय सुरलीत
आयुक्त घेताहे त दररोज आढाळा : ओऱा आणण सक
ु ा
कचऱ्याचे स्ळतंत्र संकऱन,

नागपूर,ता. १९ : नागऩूय भहानगयऩालरकेने कचया संकरनासाठी दोन
एजंसी नेभून १५ नोव्हें फयऩासून नव्मा ऩद्धतीने कामय सुरू केरे आहे .

मानस
ु ाय, नागऩयू कयांना घयातन
ू च ओरा आणण सक
ु ा कचया दोन स्लतंत्र

कचया ऩेटमांभधून स्लच्छतादत
ू ारा दे ण्माचे आलाहन केरे होते. त्मानुसाय
नागऩूयकयांनी आता ओरा आणण सुका कचया स्लतंत्र कचऱ्माऩेटमांतून

दे णे सरू
ु केरे असून त्मानुसायच नव्मा कचयागाडमांभधून तो स्लतंत्रऩणे
नेरा जात आहे . नव्मा मंत्रणेने कामय हाती घेतरे असरे तयी आता
हऱूहऱू कचया संकरनाचे कामय ननमलभत होणे सुरू झारे आहे .

नागऩयू ळहयात दोन ऩाच-ऩाच झोनभध्मे अनक्र
ु भे ए.जी. एन्वव्हामयो आणण
फीव्हीजी मा एजन्वसी कचया संकरनाचे कामय कयीत आहे . अत्माधनु नक

ऩद्धतीच्मा गाडमांच्मा भाध्मभातून ओरा आणण सुका कचया स्लतंत्रऩणे मा
गाडमांच्मा भाध्मभातून उचररा जात आहे . दोन्वही एजंसीजचे कामय सुरू
होण्माऩल
ू ी नागऩयू भहानगयऩालरकेतपे नागरयकांना ननलभयतीस्थऱालयच
कचया वलरग करून दे ण्माचे आलाहन कयण्मात आरे होते. त्मासाठी

वलवलध भाध्मभातून जनजागत
ृ ीचे कामय आजही सुरू आहे . मासोफतच

यस्त्मालय कचया संकरन केंद्र फंद करून २५ ट्रान्वसपय स्टे ळनची ननलभयती
केरी. त्माभऱ
ु े घयाघयांतून एकत्रत्रत केरेरा कचया संकरन केंद्रालयीर

कंटे नयभध्मे न टाकता सयऱ भोठ्मा लाहनांभध्मे टाकरे जाते. ज्मातून हा
कचया सयऱ प्रक्रक्रमेसाठी बांडल
े ाडी डम्ऩंग माडयलय नेण्मात मेतो. कचया

ननलभयतीस्थऱालरूनच वलरग होत असल्माने कचऱ्मालयीर ऩढ
ु ीर प्रक्रक्रमा
कयणे आता सोऩे झारे आहे . कचया संकरन केंद्रच संऩुष्टात आल्माने
त्मा ठठकाणी कचया पेकणेही आता फंद झारे आहे . अळा केंद्रालयीर
कंटे नयही हटवलण्मात आरे आहे .
ळहयातीर फाजायांभधीर व्माऩाऱ्मांनाही यस्त्मालय कचया पेकू नमे, तो
वलरग स्लरूऩात कचयाऩेटमांतन
ू च दे ण्माचे आलाहनही नागऩयू

भहानगयऩालरकेतपे कयण्मात आरे होते. त्मानस
ु ाय व्माऩायीही आता
कचया स्लतंत्र कचऱ्माऩेटमांभध्मे वलरग करून ठे लत आहे त. ऩूली

फाजायातीर कचया सकाऱी उचररा जामचा. आता भात्र यात्र ऩाऱीतूनही
कचया उचरण्माचे कामय सरू
ु असल्माने सकाऱी क्रपयणाऱ्मा व्मकतींना

‘स्लच्छ नागऩूय’चा अनुबल मेत आहे . हॉटे रभधीर लळऱे अन्वन ल अन्वम

कचयाही वलरग स्लरूऩातच लभऱत असल्माने त्माची वलल्हे लाट रालणे
सोऩे झारे आहे .
आयक्
ु तांचा आढाळा, अधिकाऱ्यांचे पाहणी दौरे
नली मंत्रणा ऩूणऩ
य णे सुयऱीत होईस्तोलय उऩामुकत, सहामक आमुकत आणण
आयोग्म वलबगाच्मा अधधकायी आणण कभयचाऱ्मांनी स्लत: मंत्रणेकडून होत
असरेल्मा कामायलय जातीने रऺ ठे लाले, ऩूणऩ
य णे कचऱ्माची उचर व्हाली

माची काऱजी घेण्माचे ननदे ळ आमुकत अलबजीत फांगय मांनी ठदरे आहे त.
आमक
ु त स्लत: दययोज सकाऱी झोनननहाम दौया कयीत असन
ू मंत्रणेचा

आढाला घेत आहे त. आमक
ु त अलबजीत फांगय मांनी भंगऱलायी (ता. १९)
भंगऱलायी झोनचा दौया केरा. व्मलस्थेची आणण कामायची ऩाहणी केरी.
आमुकत स्लत: दययोज आढाला घेत असून एका एजंसीकडून दस
ु ऱ्मा
एजंसीरा कामय सोऩवलल्माभऱ
ु े ते ननमलभत व्हामरा काही ठदलस

रागतीर. ऩयं तु आता हऱूहऱू सलय सुयऱीत होत असल्माचे त्मांनी
सांधगतरे.

मनपा मानऱे नागपूरकरांचे आभार
नागऩयू ळहय स्लच्छ ल संद
ु य याहाले मासाठी नागऩयू भहानगयऩालरकेची

मंत्रणा ठदलसयात्र प्रमत्नयत आहे . मासाठी नागऩूयकयांनी आऩरी जफाफदायी
ओऱखून मंत्रणेरा सहकामय कयाले, असे आलाहन नागऩूय

भहानगयऩालरकेतपे लायं लाय कयण्मात मेत.े भनऩाच्मा आलाहनारा
नागऩूयकय सकायात्भक प्रनतसाद दे त असून त्मासाठी नागऩूय

भहानगयऩालरकेने नागऩूयकयांचे आबाय भानरे आहे . असाच रोकसहबाग
याठहरा तय मेत्मा काही ठदलसात नागऩूय ळहय स्लच्छतेच्मा फाफतीत

आणण कचऱ्मालयीर प्रक्रक्रमेच्मा फाफतीत अव्लर स्थानालय असेर, असा
वलश्लास प्रळासनाने व्मकत केरा.
टोऱ-फ्री क्रमांकाळर करा कॉऱ

ळहयात कुठे ही कचया आढऱत असेर क्रकंला घयातून कचया उचररा गेरा

नसेर तय नागरयकांना टोर-फ्री क्रभांकालय कॉर कयता मेईर. झोन क्रभांक
१ ते ५ (रक्ष्भीनगय, धयभऩेठ, हनुभाननगय, धंतोरी,

नेहरूनगय)साठी १८००२६७७९६६ हा तय झोन क्रभांक ६ ते १० (गांधीफाग,
सतयं जीऩुया, रकडगंज, आसीनगय, भंगऱलायी)साठी १८६०२६६२९९० हा टोरफ्री क्रभांकसद्ध
ु ा आज नागऩयू भहानगयऩालरकेने जायी केरा आहे .

