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मुंबई. िदनांक 11 जुलै 2019 अन्वये �िसध्द उपिवधी
उपरोक्त संदभर् �.01 अन्वये �कािशत Solid Waste Management Rules 2016 अन्वये नमूद
4 (1) ( a) नूसार Every generator shall

Segregate and store the waste generated by them in three separate streams namely
bio-degradable, non-biodegradable and domestic hazardous waste in suitable bins and
handover segregated waste to authorized waste pickers or waste collector as per the
direction or notification by the local authorities from time to time.
सबब, सदरहू जािहर �कटना�ारे नािशक महानगरपािलका ह�ीतील सवर् कचरा उत्पादकांना व
नागरीकांना सुिचत करणेत येते िक, आपल्या िठकाणी िनम�ण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे जागीच ओला (Wet

Waste) व सुका (Dry Waste) व घरगुती धोकादायक (Domestic Hazardous Waste) असे तीन
�कारात वग�करण करणेत यावे.
1. ओला कचरा (Wet Waste) म्हणजे स्वंयपाक घरात िनम�ण होणारा घनकचरा जसे िक, भाजीपाला,
चहा पावडर, अंडयाचे टरफल, केळीचे व फळांचे साल इत्यादी.
2. सुका कचरा (Dry Waste) म्हणजे, पुनर्वापर करता येऊ शकणारा कचरा जसे िक, वृ�प�े, कागद,
पुष्ठा, दुधाची िपशवी इत्यादी

3. घरगुती धोकादायक (Domestic Hazardous Waste) म्हणजे, नष्ट केलेले रंगाचे डब्बे,
िकटकनाशक डब्बे, सी एफ एल बल्ब, टयुबलाईट, मुदतबाहय औषधे, तुटलेली थम�मीटर, घरगुती
वापर झालेल्या बॅटरी, संसग�त कापूस बोळे, घरगुती वापरलेल्या सुया इत्यादी.
तरी, सवर् कचरा उत्पादकांनी व नागरीकांनी वरील�माणे जागीच कचऱ्याचे वग�करण (Source

Segregation) करावे.
नािशक महानगरपािलकेने कचराकुंडी मुक्त शहर (Binless City) धोरण अवलंबिवले असून घरोघरी
कचरा संकलन करणेकामी घंटागाडी सुिवधा उपलब्ध क�न िदलेली आहे. िम� स्व�पात घंटागाडी कचरा
�स्वकारला जाणार नाही तसेच ओला कचरा (िहरवी कचरादाणी) व सुका कचरा (िनळी कचरादाणी) तसेच
घरगुती धोकेदायक कचरा (िपवळी कचरादाणी) स्वतं�पणे घंटागाडीमध्ये संकिलत केला जाईल याची नोंद सवर्
नागरीक व व्यावसाियकांनी घ्यावी व दंडात्मक कारवाई टाळावी.
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उपरोक्त संद�भयान्वये Solid Waste Management Rules 2016 अन्वये �कािशत करण्यात
आलेले असून यामध्ये मु�ा �मांक 04 Duties of Waste generators अंतगर्त नमूद केलेनूसार
कलम 4 (6) अन्वये All Resident Welfare Associaction & Market Shall Ensure that the

Bio-degradable Waste shall be processed, treated & disposed off through composting or

bio methanation within the primises.
कलम 4 (7) अन्वये All Gated Communities & Institutions with more than 5000 Sq.Mt

area shall insurance that the Bio-degradable Waste shall be processed, treated & disposed

off through composting or bio methanation within the primises.
कलम 4 (8) अन्वये All Hotels & Restaurantes shall insurance that the Bio-degradable

Waste shall be processed, treated & disposed off through composting or bio methanation
within the primises.
सबब, उपरोक्त तरतूदी अन्वये नािशक महानगरपािलका कायर्क्षे�ातील सवर् सोसायटी, अपाट�मेंट,
व्यापारी संस्था, हॉटेल व्यावसाियक यांना सुिचत करण्यात येते िक, आपल्या िठकाणी िनम�ण होणाऱ्या ओल्या
कचऱ्यावर जागीच �ि�या करण्याकरीता व्यवस्था काय�न्वीत करावी व सुका कचरा महानगरपािलकेकडे
हस्तांतरीत करावा.
उपरोक्त �माणे जे नागरीक, व्यावसाियक, संस्था अवलंब करतात त्यांनी महानगरपािलकेस अवगत
करावे व जे नागरीक अंमलबजावणी करणार नाहीत त्यांच्यावर शासन िनणर्यानूसार दंडात्मक कारवाई
करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
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