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१ डिसेंबरपासन
ू मनपा घेणार
नाही लमश्रीत कचरा : िीरें द्र
कुकरे जा
नागपूर, ता. २५ : नागऩूर ऴषरातीऱ कचरा शंकऱन व्यळस्था षलूषलू
शुरलीत षोऊ ऱागऱी आषे . नव्या दोन कंऩनीने कचरा शंकऱनाची

व्यळस्था शांभालल्यानंतर नागररकांना अनेक शमस्यांचा शामना कराळा
ऱागत षोता. मात्र आता व्यळस्थेत बरीच शुधारणा झाऱी आषे , अऴी
माहषती दे त आरोग्य शममतीचे शभाऩती ळीरें द्र कुकरे जा यांनी १

डडशेंबरऩाशून नागररकांकडून ममश्रीत कचरा स्ळीकारऱा जाणार नाषी,
अशेषी शांगगतऱे.

याशंदभाात बोऱताना आरोग्य शभाऩती ळीरें द्र कुकरे जा म्षणाऱे, नागऩूर
मषानगरऩामऱकेने १ डडशेंबरऩाशन
ू ओऱा आणण शख
ु ा कचरा ळेगळेगला

उचऱण्याचा ननणाय घेतऱा आषे . कचरा शंकऱनाशाठी येणारे स्ळच्छता
दत
ू ममश्रीत कचरा घेणार नाषी. ते म्षणाऱे, कचरा शंकऱनाशाठी
नेमण्यात आऱेल्या ए.जी. एन्वव्षायरो आणण बीव्षीजी या दोन्वषी

कंऩन्वयांकडे जुन्वया कंऩनीऩेसा अगधक प्रमाणात इन्वरास्रक्चर आषे . कनक
कंऩनीकडे केळल २१० ळाषने षोती. नव्या कंऩन्वयांकडे एकूण ४५० ळाषने
आषे त. कनकचे कमाचारी हदळशातून दोन ळेला कचरा उचऱत षोते तर
नव्या कंऩनीचे कमाचारी चार ळेला कचऱ्याची उचऱ करतात. कचरा

शंकऱन करणाऱ्या गाडयांमध्ये उत्तम ध्ळननसेऩक यंत्रणा आषे . त्याळर
एक गाणं ळाजतं. या गाण्यातन
ू नागररकांना स्ळच्छतादत
ू आल्याची

शूचना ममलते. व्याशानयक ऩररशरात रात्री कचऱ्याची उचऱ करण्यात येत

आषे . षॉटे ल्शमधून रात्री ननघणाऱ्या कचऱ्याचे शंकऱन करण्याशाठी प्रत्येक
झोनमध्ये एक गाडी उऩऱब्ध करून दे ण्यात आऱी आषे . षररत कचरा

शंकऱन करण्याशाठी प्रत्येकी दोन झोनमध्ये एक गाडी उऩऱब्ध आषे .

मत
ृ जनाळरांना उचऱण्याशाठीषी प्रत्येक झोनमध्ये एक वळऴेव गाडी आषे .
गचकन ळ मटनचा कचरा उचऱण्याशाठीशुद्धा प्रत्येक झोनऱा वळऴेव गाडी
दे ण्यात आऱी आषे . आठळडी बाजार आणण षॉकशा झोनमधीऱ कचरा
उचऱण्याचीषी वळऴेव व्यळस्था आषे .
शभाऩती ळीरें द्र कुकरे जा यांनी शांगगतऱे की मनऩा आयुक्त अमभजीत

बांगर यांच्याशष ते दररोज शकाली झोन कायााऱयात शमीसा बैठक घेत
आषे त. ऩररशराचा दौराषी करण्यात येत आषे . मनऩा आयुक्तांशोबत

शायंकाली झोनऱ स्तराळर बैठक घेतऱी जात आषे . नागऩुरात दररोज

१२०० टन कचरा ननमााण षोतो. यामध्ये घरातून शंकमऱत षोणारा कचरा
१०५० टन आषे तर १५० टन कचरा ननमााण कायाातन
ू ननघतो.

मषाऩौर शंदीऩ जोऴी, उऩमषाऩौर मननवा कोठे यांच्याशष प्रमख
ु

ऩदागधकारी, नगरशेळक आऩआऩल्या प्रभागात दौरा करून ओऱा आणण
शुखा कचरा दे ण्याशाठी नागररकांना प्रोत्शाषन दे त आषे त. जनजागत
ृ ी

करीत आषे त. ळररष्ठ अगधकाऱ्यांनाषी प्रभागांची जबाबदारी दे ण्यात आऱी
अशन
ू कचरा शंकऱन व्यळस्थेळर ते ननयंत्रण ठे ळत आषे त. येणाऱ्या

हदळशांमध्ये नागऩूर ऴषराचे नाळ दे ऴातीऱ मुख्य स्ळच्छ ऴषरांमध्ये घेतऱे
जाईऱ, अशा वळश्ळाश त्यांनी व्यक्त केऱा.

