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(On-site Wet Waste Processing Competition)



�� भारत अ�भयान अंतग�त
खालील�माणे ओ�ा कच�यावर जागीच �ि�येबाबत �ध�

ओ�ा कच�ाचे वग�करण

�ध��नहाय पुर�ार

१. वैय��क घरगुती

�थम पुर�ार – १० हजार �पये व �माणप�

��तीय पुर�ार – ५ हजार �पये व �माणप�

तृतीय पुर�ार – ३ हजार �पये व �माणप�

२. �नवासी क�ाण संघटना / सोसायटी
�थम पुर�ार – १० हजार �पये व �माणप�

��तीय पुर�ार – ५ हजार �पये व �माणप�

तृतीय पुर�ार – ३ हजार �पये व �माणप�

३. हॉटेल / इ���ूशन

(िटप – �ेणी १ मधील सव��ृ� ५० �धक� �ना �माणप� �दान क�न स�ा�नत कर�ात येईल)

�थम पुर�ार – १० हजार �पये व �माणप�

��तीय पुर�ार – ५ हजार �पये व �माणप�

तृतीय पुर�ार – ३ हजार �पये व �माणप�
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१.                                                          

२.                                        

३.                                                       

�ेणीअ.�. �ेणी �र

१.                                                          

२.                                        

३.                                                       

वैय��क घरगुती (Home Composting)

�नवासी क�ाण संघटना/सोसायटी 
(Residential Welfare Association/Societies)

हॉटेल/इ���ूशन (Hotels /Institutions level)

नागपूर महानगरपा�लका, नागपूर



१. सदर �ध� नागपूर शहरापुरतीच मय��दत आहे.

२. इ�ूक �धक� �नी २५ एि�ल २०२२ पय�त काय�लयीन वेळेत सकाळ� ९.४५ ते सायंकाळ� ६.१५ 

    वाजेपय�त �� भारत अ�भयान क�, पाचवा माळा, बी �वगं, छ�पती �शवाजी महाराज �शासक�य 

    इमारत, नागपूर महानगरपा�लका, �स��ल लाई�, नागपूर – ४४०००१ येथे िकंवा संबं�धत 

    महानगरपा�लके�ा झोन काय�लयामधील घनकचरा �व�ापन �वभागात अथवा ऑनलाईन 

    मा�मातून  या �लकंवर जमा करावे.https://forms.gle/y3HPtponhCHAxaK78

३. �दले�ा कालावधीनंतर येणारे अज� �ा� धरले जाणार नाही.

४. एक �धक�  वर�लपैक� िकतीही �ध�त भाग घेऊ शकतो.

५. आपले अज� जमा करताना संपूण� मा�हती अचूक भरली आहे याची खा�ी क�न �ावी.

६. सदर �ध�क�रता �वेश �न:शु� आहे.

७. कोण�ाही �कारचा बनाव के�ाचे �नदश�नास आ�ास �धक� ास �ध�तून ता�ाळ अपा� कर�ात येईल. 

     याबाबत मा. आयु�, नागपूर महानगरपा�लका य�चा �नण�य अं�तम राहील.

८. कोण�ाही �ध�त भाग घेत असताना मा�, सॅ�नटायजर व सुर��त अंतराचे पालन करणे बंधनकारक रा�हल.

९. �ध�चे �नकाल सुयो� �दवशी साव�ज�नक ��पात www.nmcnagpur.gov.in या संकेत�ळावर 

    जा�हर कर�ात येईल.

१०. कुठ�ाही अ�धक मा�हती क�रता nmcsbmcitizenengagement@gmail.com 

    या ई-मेलवर संपक�  साधावा.

       

(िटप – �ेणी १ मधील सव��ृ� ५० �धक� �ना �माणप� �दान क�न स�ा�नत कर�ात येईल)
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उपायु� तथा संचालक

(घनकचरा �व�ापन �वभाग)
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सूचना

नागपूर महानगरपा�लका, नागपूर
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