పురపాలక సంఘం సిబ్బందికి మరియు నగర పౌరులకు
ఘన వ్యరాాల నిరవహాణ ,నిబ్ంధనలు – 2016 పై శిక్షణ

పురపాలక సంఘం ఘన వ్యర్ాాల నిరవహాణ ,నిబంధనలు - 2016
వ్నరులు/ వ్యరాాలలో రకాలు

Action to be done

గృహములు

వ్యర్ాాలను(చెత్తను) వేరుచేయుట అనగా
i. బయో డిగేడ
ర బుల్ (త్డి చెత్త)
ii. బయో డిగేడ
ర బుల్ కానిది ( పొ డి చెత్త) మర్ియు
iii. ఇంటిలోని పరమాదకరమైన చెత్త మర్ియు వాటికి సర్ైన బుటట లు ఉంచుట
iv. వాడేసిన పార్ిశుధయ త్రహా చెత్త ఉదా: చినన పిలలల డెైఫర్స్,శానిటర్ ాా్్ ొదదలనైని.

నివాసాల(ర్సిడెనిియల్) సంక్షరమ సాానికుల భాగసావమయంతో వ్యర్ాాలను(చెత్తను) ఉత్పత్తత పరదేశములలోనే వేరుచేయుటను
మర్ియు మార్ెట్ అసో సియేషను
ల నిర్ాార్ించడము.
పెదా ొదత్త ం లో ఉత్పత్తత కారకాలు
పునర్ివనియోగపరచదగిన
పదారా ములు

నిర్ాార్ించినటల
ల గా వ్యర్ాాలను(చెత్తను) సేకర్ించుట.
వేరు చేసిన వ్యర్ాాలను (చెత్తను) ిడి ిడిగా సేకర్ించుట సులభత్రం చేయడం.

నిరణ యంచిన వ్యర్ాాలను (చెత్త) సేకర్ించు వారు లేదా నిరణ యంచినపునర్ివనియోగించు వార్ికి
అందచేయుట.
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పురపాలక సంఘం ఘన వ్యర్ాాల నిరవహాణ ,నిబంధనలు - 2016
Type of waste/ Source
జీ వ్ శైదిలయ వ్యర్ాాలు (బయో
దిగేడ
ర బుల్ వెస్టట)
నిర్ాాణము మర్ియు కూల్చివెత్
నుండి వ్చుి వ్యర్ాాలు
ఉదాయనవ్నం నుండి వ్యర్ాాలు
మర్ియు తోటలనుంది
వ్యర్ాాలు/గృహాలు మర్ియు
వాణిజేయ సముదాయముల నుండి
వ్చుి వ్యర్ాాలు

Action to be done
శుదిా చేయడము మర్ియు పారవేయడము, త్పపనిసర్ిగా పారసెస్ట చేయడము దావర్ా కంపో స్టట
లేదా ఆ పర్ిధిలోనే / అవ్కాశమునుబటిట ఆపారంత్ము నందే బయో మిధనెైజేరష్  చేయడము.
సాానిక సంసా చే నిర్రాశంచిన ఏజేని్ లేదా వ్యర్ాాల సేకరణ దారల కు అవ్శేష వ్యర్ాాలను త్పపని
సర్ిగా ఇవ్వడము.
నిర్ాాణాలు మర్ియు కూ ల్చివేత్ వ్యర్ాాల నిరవహాణ నిబంధనలు ,20 16 లో తెల్చపనటల
ల గా
వాటిని పారవేయడము.
కాలానుగుణంగా అవ్శేష వ్యర్ాాలను నిర్రాశంచిన ినియోగ రుసుములు చెల్చలంపులతో సాానిక
సంసా చే నిర్రాశంచిన అధీకేత్ ఏజేని్ కి ఇవ్వడము లేదా వ్యర్ాాల సేకరణదారల కు త్పపని సర్ిగా
ఇవ్వడము.
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వ్యర్ాాలను ఉత్పత్తత చేయు వార్ి యొకె ిధులు
• మత్త ం (వ్యర్ాాల) చెత్త ఉత్్తత్తత దారుల నుండి పరతేయకంగా నిర్రాశంచిన

ినియోగపు రుసుమును సాానిక సంసా లకు చెల్చలంపులు చేయాల్చ.
• చెత్తను ఎవ్రూ కూ డా త్మ సా లంలో కాని, ఇత్రుల సా లంలో
కాని, వీధిలో కాని, పబ్లలక్ పారంత్ములలో గాని కాలవలలో గాని,
నీటి కుంటలలో గాని వేయర్ాదు/త్గులబెటటర్ాదు.
• సాానిక సంసా లకు చెపపకుండా వ్ంద మందికి పెైగా పరజేలను సమీ
కర్ించి కారయకేమములు నిరవహాణ చేయర్ాదు. అటాల చేయాలంటే
మూ డు పని ర్ోజుల ముందుగా ఆ వ్యకిత లేదా సంసా పురపాలక
సంఘము నకు తెల్చయజేరసి చెత్తను వేరు చేయువారు లేదా చెత్త
తో వాయపారం చెయు ఏజేని్ వార్ి దావర్ా శుభరపరచాల్చ.
• దీనిని అత్తకేమించిన వార్ి పెై చరయలు తీసుకొనబడును.
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పురపాలకసంఘము యొకె ిధులు

• పటట ణ పర్ిధి లో పార్ిశుధయ నిరవహాణ పరణాళిక రూ పకలపన చేయుట.

• ఐ.య.సి. కారయకేమముల దావర్ా పరజేలలో అవ్గాహనను పెంపొ ందిచడం .
• చెత్త రహిత్ంగా ఉంచడం
• చెత్త ఉత్పత్తత ని త్గిగంచడం.
►
►

సాధయమైనంత్ వ్రకు చెత్తను త్తర్ిగి ఉపయోగించడం.
త్డి చెత్త దావర్ా కంపో స్టట గా మార్రి పకిేయను పరజేలకు అలవాటల చేయడం.

►

సమాజే సాాయలోనే కంపో స్టట త్యారు.వ్ర్ిా కంపో స్టట ఇంటి వ్దా నే చేసుకునే అలవాటల నేరపడము.

►

నెలవార్ ినియోగపు రుసుము చెల్చలంచడము లేదా వ్సూళ్ళు చేయడము.

►

మూ డు రకములనైన చెత్తను ఇంటి వ్దా నే వేరు చేసే ిధానము నూ రు శాత్ము అవ్లంబ్లంచడము

►

1. త్డి చెత్త

►

వారంలో ఒక ర్ోజు పరతేయకంగా ొదకెల నుండి వ్చుి చెత్తను సేకరణ చేసే ిదానమును పురపాలక సంఘము

2. పొ డి చెత్త

3. పరమాదకరమైన చెత్త

ఖచిిత్ంగా పాటించాల్చ.
►

చెత్త సేకర్ించు వార్ిె మర్ియు పరయవేక్షకులకు చెత్త పెై అవ్గాహన పెంపొ ందించడము.
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పురపాలకసంఘము యొకె ిధులు

• నిర్ాాణాలు మర్ియు కూల్చివేత్కు సంబందించిన వ్యర్ాాల కోసం వారంలో ఒక ర్ోజు ను పరతేయకంగా పురపాలకసంఘము వారు
కరటాయంచుటదావర్ా పెవ
ై ట
ే ల నిర్ాాణాలు మర్ియు కూల్చివేత్ యొకె అవ్శేష వ్యర్ాాలను త్పపనిసర్ిగా కాంటారకటరు త్న సవంత్
నిరవహణ కిేంద గుర్ితంప బడిన పరదేశమునకు రవాణా చేయాల్చ లేదా నిర్ిణయంపబడిన ఖరుిలను పురపాలకసంఘము నకు
చెల్చలంచాల్చ.
• ఐతే, రహాదారులు ఊడుిట మర్ియు పరజేా పారంత్ములు (జేన సాందరత్) నుండి వ్యర్ాాల పరత్యక్ష సేకరణ ,రవాణా చేయడానికి
వాహనాలకు అనుకూలమైనది కాదు. తాతాెల్చకంగా నిలవ చేయడం కోసం త్పపనిసర్ిగా పరణాళిక చేయాల్చ.
• వ్యర్ాాలు పెదాొదత్త ం లో ఉత్పత్తత చేయు వార్ి కోసం పరతేయకమైన కాల్ సెంటర్స ను సాానిక సంసా దావర్ా అధికారం కల్చగిన సాానిక సంసా
లేదా పెవ
ై ేటల సంసా దావర్ా నిరవహించాల్చ.
• ర్సిడెనిియల్ సంక్షరమ అసో సియష
ే ్  వార్ితోనూ వ్రత క వాణిజేయ వాయపారులు అసో సియష
ే నల తో కలసి చెత్త సేకరణకోసం త్పపని సర్ిగా
ఒక సమయానిన కరటాయంపు.
• ఘన వ్యర్ాాల నిరవహణ లో సవయం సహాయక సంఘంల వార్ిని భాగసావమయం తో పో ర తా్హం కల్చపంచడము.
• హౌసింగ్ సొ సెట
ై ీ మర్ియు మార్ెట్ కాంపెల క్్ యొకె బ్లల్చడ ంగు పాల్  మంజూరు చేయునపుడే వ్యర్ాాల సేకరణ, వేరు చేయబడిన
మర్ియు వేరు చేయబడిన వ్యర్ాాల యొకె నిలవ కొరకు కరందరం ను నెలకొలపడానికి అవ్సరమైన నిబంధనలు ిలీనంతో నిర్ాార్ించండి
.
• బయో మిధనెజే
ై ష
ర ్  కొరకు పండుల,కూరగాయలు,పువ్ువ లు ,మాంసం వ్యర్ాాలు,కోళ్ు పర్ిశమ
ే
యొకె వ్యర్ాాలు మర్ియు చేపల
మార్ెటలల వ్యర్ాాల శుదిా చేయుటకొరకు అనుకూలమైన మార్ెట్ పారంత్ంల యందు ికరందిక
ర ేత్మన
ై పరచారంతో కంపో స్టట పాలంట్
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ఏర్ాపటల చేయడము.

ధనయవాదాలు
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