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दोन ददळसांत कचरा संकऱन
व्यळस्था सरु लीत करा : महापौर
संदीप जोऴी
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घेतऱा आढाळा

नागपूर, ता. २२ : कचया वंकरनाची नली व्मलस्था कामाान्वलत शोऊन वशा

ददलव झारे. भात्र, आजशी ळशयाच्मा यस््मालय कचया ददवतो आशे .
वंक्रभणाच्मा काऱात लेऱ रागतो, शे भावम अवरे तयी नागरयकांच्मा
वंमभाचा फांध पुटण्माअगोदय ऩुढीर दोन ददलवांत कचया वंकरनाचे कामा
वयु ऱीत कया. गाडमांची वंख्मा तातनीने लाढला. माऩढ
ु े कुेरेशी कायण
खऩलन
ू घेणाय नाशी, अवा अल्टीभेटभच नलननलााचचत भशाऩौय वंदीऩ जोळी
मांनी कचया वंकरन कयणाऱ्मा दोवशी कंऩवमांना ददरा.

भशाऩौय म्शणन
ू ननलााचचत झाल्मानंतय रगेच भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी
कचया वंकरन व्मलस्थेचा आढाला घेण्मावाेी तातनीची फैेक फोरावलरी.

फैेकीरा ्मांच्मावश उऩभशाऩौय भननऴा कोेे , व्ताऩष नेते वंदीऩ
जाधल, वलयोधी ऩष नेते तानाजी लनले, आमुक्त अभबजीत फांगय, व्ताऩष
उऩने्मा लऴाा ेाकये , भाजी भशाऩौय प्रलीण दटके, आयोग्म वबाऩती लीयें द्र
कुकये जा, प्रतोद

ददव्मा

धुयने, ज्मेष्े

नगयवेलक

दमाळंकय

नतलायी,

अनतरयक्त आमुक्त याभ जोळी, उऩामुक्त ननबाम जैन, आयोग्म अचधकायी

(स्लच्छता) नॉ. वुनीर कांफऱे , स्लच्छ बायत अभबमानाचे नोनर अचधकायी
नॉ. प्रदीऩ दावयलाय, ऩळु चचकक्वक अचधकायी नॉ. गजेंद्र भशल्रे उऩन्स्थत
शोते.

भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी मा प्रायं बी नव्माने वु झ झारेल्मा कचया
वंकरन व्मलस्थेची झोनननशाम भादशती झोनर अचधकाऱ्मांकनून घेतरी.
आजशी

काशी

देकाणी

प्रलीण

दटके

मांनी

गाडमा

कभी

अवल्माचे,जेवीफी, दटप्ऩय

मेत

नवल्माचे झोनर अचधकाऱ्मांनी ननदळानाव आणून ददरे. भाजी भशाऩौय
वध्मा

कचया

वंकरनाभध्मे

मेत

अवरेल्मा

अनचणींफाफत वांचगतरे. अनेक बागात छोट्मा गल्ल्मांभध्मे गाडमा जात
नाशीत. रोकांना वकाऱी ११ लाजताअगोदय कचया मंत्रणेकने दे ण्माची
वलम रागरी. ऩयं तु आज दऩ
ु ायी २ ऩमंतशी ्मांच्माकनून कचया घेतरा
जात नाशी. आयोग्म वलबागाचे अचधकायीशी ननमंत्रण ेे लण्मात कभी ऩनत
अवल्माचे ्मांनी वांचगतरे. ज्मेष्े नगयवेलक दमाळंकय नतलायी मांनी
गांधीफाग आणण इतलायी ऩरयवयातीर कचऱ्माचा प्रश्न गांबीमााने भांनरा.
नव्मा मंत्रणेने अद्माऩ व्माऩायी अवोभळएळनची फैेक घेतरी नाशी.
भाकेटभधीर कचया अद्माऩशी उचररा जात नाशी, माफद्दर नायाजी व्मक्त

केरी. आयोग्म वबाऩती लीयें द्र कुकये जा मांनीशी नव्मा व्मलस्थेत अवरेल्मा
त्रट्
ु मांलय प्रकाळ टाकरा.

आमुक्त अभबजीत फांगय मांनी वध्मा कंऩवमांकनून वु झ अवरेरे कामा
आणण प्रळावनातपे कयण्मात मेत अवरेरी कामालाशी माफाफत भादशती
ददरी. वध्मा अवरेल्मा गाडमांची ऩरयऩत
ा ा शोत नवल्माने तातनीने
ू त

नव्मा गाडमा दे ण्मावंदबाात कंऩवमांच्मा लरयष्े अचधकाऱ्मांना ननदे ळ
ददल्माचे ्मांनी भशाऩौयांना वांचगतरे. कंऩवमांकनून माऩुढे कुेराशी

शरगजीऩणा नको, अळी ताकीद ्मांनी उऩन्स्थत कंऩनीच्मा अचधकाऱ्मांना
ददरी.
भशाऩौय वंदीऩ जोळी मांनी झोनर अचधकाऱ्मांनी ददरेल्मा भादशतीची
गंबीय दखर दे त दोन ददलवांत आलश्मक वला ्मा वाधनांची ऩरयऩूतत
ा ा
कयण्माचे ननदे ळ प्रळावन आणण कंऩवमांना ददरे. २५ तायखेनंतय यस््मालय

आढऱल्माव दं नाची यक्कभ दप्ु ऩट कयण्माचे ननदे ळशी ्मांनी मालेऱी ददरे.
झोनर अचधकाऱ्मांनी यात्रं ददलव नव्मा मंत्रणेलय ननमंत्रण ेे लाले. कामाात

कुेराशी शरगजीऩणा चारणाय नाशी. नागरयकांच्मा आयोग्माळी खेऱ शोत
अवेर तय तो खऩलन
ू घेण्मात मेणाय नाशी, अवा इळाया ददरा.

फैेकीरा दशाशी झोनचे झोनर अचधकायी याभबाऊ नतनके, नी.ऩी. टें बये ,
ददनेळ करोते, नी.ऩी. ऩाटीर, वलेोफा याभटे के, श्री. आत्राभ, वुयेळ खये ,
याभबाऊ काशीरकय, योळन जांबुऱे, भशे ळ फोकाये ल वला प्रबागातीर
आयोग्म ननयीषक उऩन्स्थत शोते.

