ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक 422 002
घनकचरा व्यवस्थापन �वभ
जाह�र सच
ु ना

ना�शक महानगरपा�लका �ेत्रातील वर् न
स
ाग, �व�वध बांधकाम संस्थ, खाजगी व शासक�य कामाचे

ठे केदार यांना या सुचनेव्दारे कळ�वण्यात येते , ना�शक महानगरपा�लका �ेत्रात बांधकाम करतांना व जुन
बांधकाम पाडतांना �कं वा शास�कय संस्थाची �वकास कामे करतांना �नमार्ण होणार्या बांधकाम राडारो

कचरा (Construction & Demolition Waste ) इत्याद�ंची Construction & Demolition Waste

Management Rule 2016 च्या अ�ध�नयमानुसार �वल्हेवाट लावण्याची अंमलबजावणी करण्याच्या धोर
महानगरपा�लका महासभा ठराव क

.38 �द.19/07/2018 अन्वये मान्यता �मळाल� असल्याने त्य

अंमलबजावणी सवार्ना बंधनकारक करण्यात येत आ.

अशा प्रकारचा बांधकाम राडारोडा कचर(C & D Waste) चा �नमार्ण करणार्यांनी खाल�ल बाबींचे पाल

करणे बंधनकारक आहे .

1. बांधकाम राडारोडा कचरा (C & D Waste) �नमार्ण करणार्या सवा�नी शहरात इतरत्र कोठेह� सदरचा बांध
राडारोडा कचरा (C & D Waste) न टाकता मनपाने उपलब्ध करुन �दलेल्या कॉल स�टर टोल फ. 1800
283 1980 यावर संपकर् कराव. �कं वा पुढ�लप्रमाणे �वभाग�नहाय �दलेल्या हेल्पलाई. वर संपकर् कराव.
ना�शक पवर्
ु -96078 31133, ना�शक पिश्च- 96078 31144, पंचवट�- 96073 53588, ना�शकरोड 96078 61188, न�वन ना�शक- 96073 53577 व

सातपुर -96073 53566 त्यासाठ�On call Facility

उपलब्ध करुन देण्यात येत  . बांधकाम राडारोडा कचरा (C & D Waste) �वषयीची मा�हती दयावी .
त्यानंतर सदरचा बांधकाम राडारोडा कचरा(C & D Waste) चा उचलनेची व्यवस्था करणेत ये.

2. सदर बांधकाम राडारोडा कचरा (C & D Waste) मध्ये काँक्, माती, स्ट�, लाकुड, �वटा आ�ण रे ती �मश्री
�सम�ट या बांधकाम सा�हत्या�शवाय इतर कचरा �मक्स करु . सदरचा कचरा गोळा करुन त्याची वाहतु

करणेस मनपाने �नयुक्त केलेल्या ठेकेदारास सांगु शकतात �कंवा

�दलेल्या �ठकाणी आणुन टाकु शकता.

:तचे वाहनाने संब�धत मनपाने नेमुन

3. शहरातील खाजगी , शासक�य, �नमशासक�य ठे केदारांकडुन (Bulk Generator)
राडारोडा कचरा (C & D Waste) चे

�नमार्ण होणार्या बांधका

अंदाजे प्रमाण व �ठकाण मनपाकडे न�दणी केलेनंतर आवश्

�मतेच्या वाहनाची व्यवस्था करणेत य.

4. यापढ
ु े शहरातील सवर् खाजग , शासक�य, �नमशासक�य कंत्राटदाराने बांधकाम चालु करण्यापुव� मनपा

�कं वा इतर स�म प्रा�धकरणाची परवानगी घेतांना मनपाकडे बांधकाम राडारोडा कचर(C & D Waste) साठ�
रिजस्टर करुन बांधकाम राडारोडा कचर (C & D Waste)चे प्रमाणात �निश्चत केलेल्या दरानु 25 %

5.

आगाऊ रक्कम मनपाकडे जमा करावी लागे.
मनपा प�रसरात बांधकाम राडारोडा कचरा

(C & D Waste) �नम�तीदाराकडुन वाहतुक�साठ� पुढ�लप्रमाण

शुल्क आकारण्यात येईल बांधकाम राडारोडा कचर(C & D Waste)
प्र�त 

6. �नयमबाहय बांधकाम राडारोडा कचरा

उचलणे व वाहतुक करणे

र.र. 800/-

(C & D Waste) च्या व्यवस्थापनाकर�ता दंड ना�शक शहरामध

�नमार्ण होणार्या बांधकाम राडारोडा कचर(C & D Waste) च्या संबधी मनपाच्या यंत्रणांशी संपकर् न
अन�धकृतपणे कोणीह� सदरचा बांधकाम राडारोडा कचरा (C & D Waste) चा
तलाव, इत्याद� जलस्त्रोतांच्या बाजुने �कंवा

नैस�गर्क नद, नाले, ओढा,

, पदपथ �कं वा मोकळया खाजगी , शासक�य जागेवर

टाकल्याचे आढळल्यास सबं�धतांवर राडारोडयाच्या प्रमाणात वाहतुक�साठ� येणार्या खच 10 पट रक्कम

दं ड म्हणुन वसुल करण्यात ये. तसेच त्यांच्यावर फौजदार� गुन्हा मनपाच्यावतीने दाखल करण्यात.

उपरोक्तप्रमाणे जाह�र सुचना प्र�सध्द झालेपासुन शहरात �नमार्ण होणार्या बांधकाम राडारोडा  व

�नयम 2016 (Construction & Demolition Waste Management Rule 2016) अंतगर्त म. महापा�लका
सभेने मंजुर केलेले धोरणाची अंमलबजावणी शहरातील सवर् �नम�तीदारांवर बंधनकारक करण्यात येत  आ.
�दनांक २२/१० /2020
sd/-

कैलास जाधव
मा. आयुक्

ना�शक महानगरपा�लका, ना�शक

