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ळशहरातील राडारोडा मि

ल ाकरिरता स्वतंत्र यंत्रणेबाबत

पुणे हा गरपालिलकेच्या हद्दीतील मिवमिवध मि"काणची बांधका े, बांधका े दरु
ु स्ती, मिवमिवध प्रकारच्या खोदाई का ां ुळे
शहराच्या मिवमिवध भागात राडारोडा ोठ्या प्र ाणावर मि ाण होतो.
मि ाण झालेला राडारोडा मिवमिवध मि"काणी भराव व अन्य का ाकरिरता वापरला जाऊ मि ल करण्यात येत आहे .
तथामिप काहीवेळा अशा प्रकारचा राडारोडा कु "े टाकावा याकरिरता पयाय सल्या ुळे ागरिरक, व्यावसायियक यांच्याकड
ओढे, ाले, दीमिक ार, ोकळ्या जागांवर टाकला जातो. यावर पुणें हा गरपालिलकेच्या वती े वेळोवेळी कारवाई होते .
वरीलप्र ाणे आता शहरातील राडारोडा योग्यरिरत्या मि ल करण्याकरिरता पुणे हापालिलकेच्या घ कचरा व्यवस्थाप
मिवभागाचे वती े पयाय उपलब्ध करु देण्याचे मि योज करण्यात आलेले आहे . स्वच्छ सव्हBक्षण 2020 अंतगत
शहरातील राडारोडा मि ल करणेकरिरता आवश्यक उपाय योज ा करण्यात आलेल्या अस त्या ुसार कायवाही
करण्यात येत असल्याचे सह हापालिलका आयुक्त ज्ञा ेश्वर ोळक यां ी कळमिवलेले आहे.
पुणे शहरा ध्ये पुणे हा गरपालिलकेकडील मिवमिवध मिवभाग, ए एलजीएल, टेलिलफो कंपन्या, खाजगी मिवकसक इ. ाफत
बांधका -पाडका करत असता ा ोठ्या प्र ाणावर बांधका -पाडका राडारोडा मि ाण होतो. सदर बांधका राडारोडा
गोळा करु वाहतक करण्याबाबत स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे घ कचरा व्यवस्थाप मिवभागा े मि योज केले आहे .
याकरिरता राडारोडा वाहतुक करणे , राडारोड्यावर प्रमिMया करणे, शहरात मि यिNत केलेल्या मि"काणापास अथवा
का ाच्या जागेपास राडारोडा वाहतक करणे व प्रमिMया करणे या बाबींचा स ावेश आहे . शहरात संकलिलत होणारा
राडारोडा आवश्यकते ुसार भभरावाकरिरता तसेच खाणीचा भाग स तल करण्याकरिरता उपयोगात आणण्यात येणार आहे .
पुणे पा हद्दीत राडारोडा संकल करु वाहतुकीकरिरता र.रु. 19/- प्रती े. ट /प्रती मिक. ी. हा दर मि यिNत केलेला
अस जी.पी.एस. यंत्रणेद्वारे अंतराचे ोज ाप केले जाणार आहे. खात्याकड याबाबत स्वतंत्र टोल फ्री सेल फो M.
18002339595 हा उपलब्ध केला अस याबाबत पाकडील कायालये तसेच ागरिरकही राडारोडा उचलण्याबाबत
ामिहती ोंदव शकतात. त्या ुसार पुणे हापालिलकेकडील मिवमिवध मिवभाग, ए एलजीएल, टेलिलफो कंपन्या, खाजगी
मिवकसक यांचे ाफत मि ाण होणारा राडारोडा सव संबंयिधत मिवकसकांचे ाफत उचल त्यां ा मि दBशिशत केलेल्या मिवशिशष्ट
मि"काणावर ज ा करावयाचे मि योज अस सदर राडारोडा शहरातील दीपात्राच्या कडे े , ाल्याच्या कडे े अथवा
रस्ता, हा ागाच्या कडे े टाकला जाणार ाही याची दक्षता संबंयिधत मिवभाग घेणार अस सदरचा संपण बांधका
राडारोडा प्रकल्पापयVत वाहतक करु त्यावर प्रमिMया करणार आहे.
15 क्षेमित्रय कायालयाअंतगत मि ाण होणाया बांधका राडारोडाच्या मिवल्हेवाटीसा"ी क्षेमित्रय कायालया े
कायालय घ कचरा मिवभागाशी स न्वय साध पुढील कायवाही करणार आहे.

ध्यवतW

15 क्षेमित्रय कायालयां ी त्यांचे कायक्षेत्रात मि ाण होणारा दै ंमिद बांधका राडारोडा टाकणेसा"ी क्षेमित्रय कायालया े पुणे
पाच्या ताब्यातील जागा मि यिNत करु त्या मि"काणी राडारोडा संकल केंद्र तयार करु त्या मि"काणचे व्यवस्थाप
पहावयाचे अस या ध्ये ोंदी "े वणे व मिवल्हेवाटी संदभात कायवाही करणार आहे .
पुणे
पाच्या मिवमिवध खात्यां ाफत मि ाण होणारा मिकरकोळ स्वरुपातील (10 घ
क्षेमित्रय कायालयाच्या संकल केंद्रावर ज ा करण्यात येईल.

ी. पेक्षा क ी) राडारोडा संबंयिधत

क्षेमित्रय कायालयाच्या कायकक्षेतील छोट्या प्र ाणातील राडारोडा व वाढीव बांधका /इ ारती धील अंतगत फेरबदल
या ुळे मि ाण होणारा राडारोडा क्षेमित्रय कायालयाच्या अंतगत संकल केंद्र येथे ज ा करण्यात येईल.
ोठ्या प्र ाणातील राडारोडा संबंयिधत मिवकसक यां ी

पा े मि यिNत केलेल्या पु प्रमिMया प्रकल्पावर हस्तांतरिरत

केल्या ंतर सदर मि"काणाचे अयिधकृत अयिधकारी/क चारी संबंयिधतास सही शिशक्क्यासह चल

देतील. चल ा ध्ये

मिद ांक, गाडी M ांक, ोकळ्या गाडीचे व भरलेल्या गाडीचे वज , राडारोडा मि र्मि ती, मि"काणाचा स. ं./मिवकसकाचे
ाव इ.

ामिहती असणे अमि वाय आहे . मिवकसका े अशी अयिधकृत चल े सादर केल्या ंतर संबंयिधतांस प्रकल्प

पणत्वाचा दाखला देतेवेळी त्यापोटीच्या रक ेचा परतावा अथवा भरणा करावा लागेल . तत्पवW घ कचरा व्यवस्थाप
मिवभागाकड उपरोक्त चल ाबाबत खातरज ा करु घ्यावी. पु प्रमिMया केंद्रावर ज ा करण्याबाबतची अं लबजावणी
काटेकोरपणे करण्यात येईल.
सध्यस्थिस्थतीत शहरातील मिवमिवध भागात अ यिधकृतपणे ज ा झालेल्या राडारोडाबाबत टोल फ्री M ांकावर संपक साध
मिवल्हेवाटीबाबत कायवाही करावी व त्याचा अहवाल घ कचरा मिवभागास लेखी स्वरुपात छायायिचत्रासह कळवावा असे
आदेश हापालिलका आयुक्त ा. सौरभ राव यां ी संबंयिधत मिवभागां ा मिदले आहेत.

