•ÖÖÖ×ŸÖú ²ÖÑú †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖßŸÖ

´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü éúÂÖß Ã¯Ö¬ÖÖÔÖ´Ö ¯ÖÏú»¯Ö
ÃÖÆüúÖ¸ü ¾Ö ¯ÖÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ
¯ÖÏú»¯Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖ úÖµÖÖÔ»ÖµÖ
¯»Öò™ü ÖÓ. ‹±ú/‡Ô/78, ¯Ö×Æü»ÖÖ ´Ö•Ö»ÖÖ, ³Öã -×¾ÖúÖÃÖ ²ÖòÓêú“Öê ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ëú¦ü, ´ÖÖìú™ü µÖÖ›Ôü, Öã»Ö™êüú›üß, ¯ÖãÖê - 411037
¤æü¸ü¬¾ÖÖß 020-24270315/16, ±òúŒÃÖ 020-24270322, ‡Ô-´Öê»Ö- macp2009@ymail.com

•ÖÖ.ÎÓú. ‹´Ö.‹.ÃÖß.¯Öß/¯ÖßÃÖßµÖã/¯Ö×¸ü¯Öü¡Öú/2010

×¤ü. 11/10/2010

¯Ö×¸ü¯Ö¡Öú
×¾ÖÂÖµÖ:- ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü éúÂÖß Ã¯Ö¬ÖÖÔÖ´Ö ¯ÖÏú»¯Ö (MACP) †ÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ
úÖµÖÔ¾ÖÖÆüß²ÖÖ²ÖŸÖ ÃÖ×¾ÖÃŸÖ¸ü ÃÖã“ÖÖÖ :1) ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü ¿ÖÖÃÖÖ •ÖÖÖ×ŸÖú ²ÖÑúê“µÖÖ †£ÖÔÃÖÆüÖµµÖÖŸÖæÖ ´ÖÆüÖ¸üÖÂ™Òü éúÂÖß Ã¯Ö¬ÖÖÔÖ´Ö ¯ÖÏú»¯Ö (MACP) ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö
33 ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬µÖê ÆüÖŸÖß ‘ÖêŸÖ †ÖÆêü. ¯ÖÏú»¯ÖÖ¿Öß ÃÖÓ²Ö×¬ÖŸÖ ´ÖÖ×ÆüŸÖß www.msamb.com µÖÖ ÃÖÓêúŸÖ ÃŸÖôûÖ¾Ö¸ü
ˆ¯Ö»Ö²¬Ö †ÖÆêü.
2) ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ¿ÖêŸÖú-µÖÖÓÖß ´ÖÖÖÖß¾Ö¸ü †Ö¬ÖÖ×¸üŸÖ ˆŸ¯ÖÖ¤üÖ ‘µÖÖ¾Öê ¾Ö ŸµÖÖÓ“µÖÖ ˆŸ¯ÖÖ¤ÖÖÃÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšü ˆ¯Ö»Ö²¬Ö úºþÖ
¤êüÖêÃÖÖšüß ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾Ö»Öê •ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêüŸÖ.
3) ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ‹úÖÛŸ´Öú ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ´Öã»µÖÖÓúÖ †³µÖÖÃÖ ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»ÖÖ. µÖÖ †³µÖÖÃÖ
†Æü¾ÖÖ»ÖÖŸÖ ×¾Ö×¾Ö¬Ö µÖÖê•ÖÖÖ ¾Ö ˆ¯ÖÎú´Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ“Öß ÆüÖÖß ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖÃÖ ¯ÖÏÖ¬ÖÖµÖ ¤êüµÖÖŸÖ †Ö»Öê
†ÖÆêü ŸµÖÖ“Ö¯ÖÏ´ÖÖÖê ÃÖ´ÖÖ•ÖÖŸÖß»Ö ´Ö×Æü»ÖÖ, †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß ¾Ö †µÖ ¤ãü²ÖÔ»Ö ‘Ö™üúÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ÃÖæ“ÖÖÖ êú»Öê»µÖÖ
†ÖÆêüŸÖ. µÖÖ ÃÖã“ÖÖÖÓ“Öê ¯ÖÖ»ÖÖ ¯ÖÏú»¯Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü.
4) ¯ÖÏú»¯Ö †Ó´Ö»Ö²ÖÓ•ÖÖ¾ÖÖß éúÂÖß ¯ÖÖÖ, éúÂÖß ¾Ö ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ µÖÖ ŸÖßÖ ¿ÖÖÃÖ×úµÖ ×¾Ö³ÖÖÖÓÖ´ÖÖ±ÔúŸÖ êú»Öß •ÖÖÖÖ¸ü †ÃÖæÖ
¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¯ÖÏŸµÖêú ×¾Ö³ÖÖÖÖ“µÖÖ ‹úÖ †×¬ÖúÖ-µÖÖú›êü ×¤ü»Öß
•ÖÖÖÖ¸ü †ÖÆêü.
5) ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ:5.1 ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú :i) ¯ÖÏú»¯ÖÖÓŸÖÖÔŸÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ×¾ÖŸÖ †ÃÖ»Öê»µÖÖ ÃÖã¬ÖÖ¸üÖÖ êú»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšêüŸÖ ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»ÖÖ“µÖÖ Ö¸êü¤üß ×¾ÖÎúß“µÖÖ
¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ´ÖÖêšüß ¾ÖÖœü †¯Öê×ÖŸÖ †ÖÆêü. µÖÖ ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»ÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ú“Ö-µÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ (‘ÖÖ/
•Öî×¾Öú) ¤êüÖß»Ö ¾ÖÖœü ÆüÖê‡Ô»Ö. ŸµÖÖ´Öãôêû µÖÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯ÖêšüÖÓ“Öê ÃÖÓ¯ÖæÖÔ ¯ÖÏú»¯Ö ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö (FPP) ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üµÖÖ“Öê
¾Öêôûß µÖÖ ú“Ö-µÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß (solid waste management) ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê
†ÖÆêü. •Öî×¾Öú ú“Ö¸üÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÖšüß ÖÖÓœæüôûÖŸÖ ×ÖÖÙ´ÖŸÖß“Öß (Vermi Compost Unit) ŸÖ¸üŸÖæ¤ü
úºþÖ ŸµÖÖ“µÖÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖ“Öß •Ö²ÖÖ²Ö¤üÖ¸üß ¿ÖŒµÖ †ÃÖê»Ö ŸÖê£Öê Ã£ÖÖ×Öú ´Ö×Æü»ÖÖ ²Ö“ÖŸÖ Ö™ÖÓÖÖ ×¤ü»µÖÖÃÖ
ŸµÖÖÓ“Öß Ö´ÖŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖÖß“µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ´Ö¤üŸÖ“Ö ÆüÖê‡Ô»Ö. µÖÖ ×¿Ö¾ÖÖµÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸üÃÖ×´ÖŸÖßÃÖ †×¬Öú“ÖÖ ´ÖÆüÃÖæ»Ö ¤êüÖß»Ö
¯ÖÏÖ¯ŸÖ ÆüÖê‡Ô»Ö.
ii) ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“Öê ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖÖ¾Ö¸ü ãúšü»µÖÖÆüß ¯ÖÏúÖ¸êü ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüßŸÖ µÖÖ“Öß
úÖôû•Öß ‘ÖêÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ŸµÖÖú×¸üŸÖÖ ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖÃÖÖšüß ¿ÖŒµÖŸÖÖê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ¯Öæ¸üú †¿ÖÖ ÃÖÖ¬ÖÖÖÓ“ÖÖ
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¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ •ÖÃÖê; °»ÖÖµÖ †ò¿Ö ÑúÖÎúß™ü, °»ÖÖµÖ †ò¿Ö ×¾Ö™üÖ, ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¤ãüºþ¯ÖµÖÖêÖ ™üÖôûÖê, ÑúÖÎúß™ü
×´ÖŒÃÖ¸ü ‡. ¬ÖãŸÖ»µÖÖÖÓŸÖ¸ü ŸµÖÖ ¯ÖÖµÖÖ“ÖÖ ¯ÖãÖÔ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖê. Ö¾ÖßÖ ‡´ÖÖ¸üŸÖà“Öê ²ÖÖÓ¬ÖúÖ´ÖÖ“µÖÖ ¯ÖÏÃŸÖÖ¾ÖÖŸÖ
¯ÖÖ¾ÖÃÖÖ“Öê ¯ÖÖÖß ÃÖÓú»ÖÖÖ“Öß (Roof rain water harvesting) ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê Ö¸ü•Öê“Öê †ÖÆêü.
iii) ¯ÖÏÃŸÖÖ¾Ö ŸÖµÖÖ¸ü ú¸üŸÖÖÖÖ ¾ÖÖœüß¾Ö ¯ÖÖµÖÖ“µÖÖ Ö¸ü•Öê“Öê ¾Ö ŸµÖÖŸÖæÖ ×Ö´ÖÖÔÖ ÆüÖêÖÖ-µÖÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ“Öê
¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖÖÃÖÓ²ÖÓ¬Öß ŸÖ¸üŸÖæ¤ü ú¸üÖê †Ö¾Ö¿µÖú †ÖÆêü. ¿ÖŒµÖ †ÃÖ»µÖÖÃÖ ÃÖÖÓ›ü¯ÖÖµÖÖ¾Ö¸ü ¯ÖÏÖ£Ö×´Öú ¯ÖÏ×ÎúµÖÖ
úºþÖ ¿ÖêŸÖß ‡. ú×¸üŸÖÖ ¯ÖãÖÔ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üÖ¾ÖÖ.
iv) ¯ÖÏÖŸÖ ²ÖÖ•ÖÖ¸ü¯Öêšêü´Öãôûê ¿ÖêŸÖ´ÖÖ»ÖÖ“Öß ×¾ÖÎúß ¾ÖÖœêü»Ö ¾Ö ŸµÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖÖŸÖß»Ö ˆŸ¯ÖÖ¤Ö ¾ÖÖœü×¾ÖµÖÖú×¸üŸÖÖ
¿ÖêŸÖú¸üß ´ÖÖêšü¶Ö ¯ÖÏ´ÖÖÖÖŸÖ ¸üÖÃÖÖµÖ×Öú ÖŸÖÖÓ“ÖÖ ¾Ö ×ú™üúÖÖ¿ÖúÖÓ“ÖÖ ¾ÖÖ¯Ö¸ü ú¸üŸÖß»Ö. µÖÖ´Öãôêû ¿ÖêŸÖ•Ö×´ÖÖß
¾Ö ×¯ÖúÖÓ¾Ö¸ü ÆüÖêÖÖ¸êü ÃÖÓ³ÖÖ¾µÖ ¤ãüÂ¯Ö×¸üÖÖ´Ö ™üÖôûµÖÖÃÖÖšüß µÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖ´Ö¬µÖê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ¯Öæ¸üú ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ,
´Öé¤üÖÃÖÓ¾Ö¬ÖÔÖ, ÃÖã´Ö †®Ö¦ü¾µÖ ¾µÖ¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ, ˆ¯Ö¦ü¾Öß ×ú›üà“ÖÖ ÖÖ¿Ö µÖÖ ú×¸üŸÖÖ ÃÖÓµÖãŒŸÖ †Ö¸üÖÖ›üÖ ŸÖµÖÖ¸ü
ú¸üµÖÖŸÖ †Ö»Öê»ÖÖ †ÖÆêü. µÖÖ †ÓŸÖÖÔŸÖ »ÖÖ³ÖÖ£µÖÖÕú×¸üŸÖÖ •ÖÖÖß¾Ö •ÖÖÖéŸÖß, ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ ‡. úÖµÖÔÎú´Ö
¸üÖ²Ö×¾ÖµÖÖŸÖ µÖêŸÖß»Ö.
5.2 ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú :i) ¯ÖÏú»¯Ö ¸üÖ²Ö×¾ÖŸÖÖÖÖ »ÖÖêúÖÓ“Öê / ¾µÖÖ¾ÖÃÖÖ×µÖúÖÓ“Öê ×¾ÖÃ£ÖÖ¯ÖÖ ÆüÖêÖÖ¸ü ÖÖÆüß µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘µÖÖ¾Öß.
ii) ¯ÖãºþÂÖÖÓ“µÖÖ ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ×¾ÖúÖÃÖ ¾ÆüÖ¾ÖÖ µÖÖ ¥üÂ™üßÖê ¯ÖÏú»¯Ö †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖß´Ö¬µÖê ¾Ö ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö
ˆ¯ÖÎú´ÖÖŸÖæÖ ´Ö×Æü»ÖÖÓ“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ.
iii) ¸üÖ•µÖÖŸÖß»Ö •µÖÖ ×•Ö»ÊÖÓ´Ö¬µÖê †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖß †ÖÆêüŸÖ ŸÖê£Öß»Ö ¯ÖÏú»¯Ö ˆ¯ÖÎú´ÖÖÓ´Ö¬µÖê †Ö×¤ü¾ÖÖÃÖà“ÖÖ ÃÖÆü³ÖÖÖ
‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖÖ. ŸÖÃÖê“Ö †µÖ ‘Ö™üúÖÓ“Öê ²Ö¸üÖê²Ö¸üßÖê ŸµÖÖÓÖÖ ¯ÖÏú»¯ÖÖŸÖß»Ö »ÖÖ³Ö ×´Öôêû»Ö µÖÖ“Öß úÖôû•Öß ‘ÖêÖêŸÖ
µÖÖ¾Öß.
iv) ¯ÖÏú»¯ÖÖ“Öê µÖ¿ÖÃ¾Öß †Ó´Ö»Ö²Ö•ÖÖ¾ÖÖßÃÖÖšüß ÃÖÓ²ÖÓ×¬ÖŸÖ ú´ÖÔ“ÖÖ¸üß, »ÖÖ³ÖÖ£Öá ‡. ÃÖÖšüß ¯ÖÏ×¿ÖÖÖ úÖµÖÔÎú´Ö,
úÖµÖÔ¿ÖÖôûÖ , †³µÖÖÃÖ¤îüÖ¸êü ‡. úÖµÖÔÎú´Ö ÆüÖŸÖß ‘ÖêµÖÖŸÖ µÖÖ¾ÖêŸÖ.
6) ¯ÖÏú»¯Ö ÃÖ´Ö¾ÖµÖ úÖ, ¯ÖãÖê µÖê£Öê ¯ÖµÖÖÔ¾Ö¸üÖ ×¾ÖÂÖµÖú ¾Ö ÃÖÖ´ÖÖ×•Öú ×¾ÖúÖÃÖ ×¾Ö³ÖÖÖ úÖµÖÔ¸üŸÖ †ÃÖãÖ µÖÖ
×¾ÖÂÖµÖÖÓÃÖ¤ü³ÖÖÔŸÖ †×¬Öú ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß µÖÖ ×¾Ö³ÖÖÖÖ¿Öß ÃÖÓ¯ÖÔú ÃÖÖ¬ÖÖ¾ÖÖ.

¯ÖÏú»¯Ö ÃÖÓ“ÖÖ»Öú
¯ÖÏ×ŸÖ,
1) ´ÖÖ. ¯ÖÏ¬ÖÖÖ ÃÖ×“Ö¾Ö, ÃÖÆüúÖ¸ü ¯ÖÖÖ ¾Ö ¾ÖÃ¡ÖÖêêªÖêÖ ×¾Ö³ÖÖÖ, ´ÖÓ¡ÖÖ»ÖµÖ ´ÖãÓ²Ö‡Ô 32.- ´ÖÖ×ÆüŸÖßÃÖÖšüß
2) ÖÖê›ü»Ö †Öò×±úÃÖ¸ü, éúÂÖß ¯ÖÖÖ, éúÂÖß ¾Ö ¯Ö¿ÖãÃÖÓ¾ÖÓ¬ÖÔÖ ×¾Ö³ÖÖÖ
3) ×•Ö»ÆüÖ ˆ¯Ö×Ö²ÖÓ¬ÖÓú, ÃÖÆüúÖ¸üß ÃÖÓÃ£ÖÖ ( ÃÖ¾ÖÔ )
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