
ವಾಡ್ð ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಿಘನ ತ್ಾಾಜ್ಾ 
ನಿವðಹಣೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳು 



ತ್ಾಾಜ್ಾ ನಿವðಹಣೆ ಮರುರಚನೆಗೆ ವಾಡ್ð ಸಮಿತಿಗಳ ಬಳಕೆ 
 

ಕನಾðಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನಾಯಯಾಲಯ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.  46523/2012 ಹಾಗ್ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು 

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಭಾಗ IV-A ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಲಬ ನಾಗರೀಕರಗ್ ಮ್ಲಭ್ತ 
ಜವಾಬ್ಾಾರಗಳಿರುತತವೆ ಎಂಬ್ಲುದನ್ುು ನೆನ್ಪ್ು ಮಾಡಬ್ೆೀಕು ಹಾಗ್ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಯ ತ್ಾಯಜಯವನ್ುು 
ಪ್ರತ್ೆಯೀಕಿಸುವುದನ್ುು ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಪ್ರಸರವನ್ುು ಸವಚ್ಛವಾಗಿರಸಿಕೆ್ಳಳಬ್ೆೀಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತ್ೆ 
ಬ್ಲಗ್ೆೆ ತಿಳಿಸಬ್ೆೀಕು ಹಾಗ್ ವಿಲೆೀವಾರಗ್ಾಗಿ ಕಾಪೊðರೆೀಷನ್ ಗ್ೆ ಈ ತ್ಾಯಜಯವನ್ುು ಸಂಗರಹಿಸಲು 
ನೆರವಾಗಬ್ೆೀಕು...”, ಆದೆೀಶ್ದ ದಿನಾಂಕ: 10.09.2012 

 
“... ಪ್ರತಿ ವಾಡ್ðನ್ಲ್ಲಯ ಕನಿಷಠ ಮ್ರು ತ್ಾಯಜಯ ಪ್ರತ್ೆಯೀಕಿಸುವ ಹಾಗ್ ಒದೆಾಯಾದ ತ್ಾಯಜಯ ಪ್ರಕಿರಯಾ 
ಘಟಕಗಳಿರುವುದನ್ುು ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸಬ್ೆೀಕು... ಎಂಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಿವಱಹಣೆ ವಯವಸ್ೆೆಯನ್ುು 
ವಿಕೆೀಂದಿರೀಕರಣಗ್ೆ್ ಳಿಸುವ ಮ್ಲಕ ನಿವಱಹಣೆಯಲ್ಲಯ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗ್ ಯಾವುದೆೀ ನಿಗಧಿತ 
ಸಮಯದಲ್ಲಯ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನ್ುು ನಿವಾರಸಬ್ಲಹುದೆಂದು ನ್ಮಗ್ೆ ಅನಿಸುತತದೆ,” ಆದೆೀಶ್ ದಿನಾಂಕ: 

22.11.2012 
 
ವಾಡ್ ð ಸಮಿತಿಗಳನ್ುು  ರಚಿಸುವುದು ಅತಯಂತ ಮುಖ್ಯ.., ಆದೆೀಶ್, ದಿನಾಂಕ: 08.01.2013 

 
   



ಬಹು ಸಂಖ್ೆಾಯ ಜ್ನರೆೇಟ್ರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸಾವðಜ್ನಿಕ್ ಸೂಚನೆ, ದಿನಾಂಕ್: 25.07.2013. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಾ 
ಅಂಶಗಳು: 
- ತ್ಾಯಜಯ ಉತಪತಿತಯಾಗುವ ಮ್ಲದಲ್ಲಯ ಬ್ೆೀಪ್ðಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಾಾಯ. ಉಲಯಂಘನೆಗ್ೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು 
- ತ್ಾಯಜಯವನ್ುು ಗ್ೆ್ ಬ್ಲಬರವನಾುಗಿ ಪ್ರವತಿðಸುವುದು, ಬ್ಲಯೊೀ-ಮಿೀಥೆೀನ್ ಗ್ೆ್ ಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಈ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು 
ಕೆೈಗ್ೆ್ ಳಳಲು ಯಾವುದಾದರ್ ಸ್ಕತ ಏಜೆನಿಿಗ್ೆ ನಿೀಡುವುದು 
- ಮರುಬ್ಲಳಕೆ ಮಾಡಬ್ಲಹುದಾದ  ತ್ಾಯಜಯವನ್ುು ಒಣ ತ್ಾಯಜಯ ಸಂಗರಹಣ ಕೆೀಂದರಗಳಿಗ್ೆ, ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಹೆ್ ಂದಿರುವ ಸ್ಾರಾಪ್ 
ಡಿೀಲರ್ ಗಳಿಗ್ೆ ನಿೀಡುವುದು. 
- ಯಾವುದೆೀ ರೀತಿಯ ಉಲಯಂಘನೆಗ್ೆ, ಸೆಳದಲ್ಲಯಯೀ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಆಯುಕತರಗ್ೆ ಅಥವಾ ಅವರು ನಿಯೊೀಜಿಸಿರುವ 
ಅಧಿಕಾರಗ್ೆ ಅಧಿಕಾರವಿರುತತದೆ. 
 
 
 
ಕನಾðಟಕ ಮುನಿಸಿಪ್ಲ್ ಕಾಪೊೀðರೆೀಷನ್ ಗಳ (ತಿದುಾಪ್ಡಿ) ಕಾಯಾ, 2013, ಕಲಂ 431ಕೆರ ತಿದುಾಪ್ಡಿ 
ದಂಡ ವಿವರಸುವ ಶೆಡ್ಯಲ್ XIII 





Secton 431-B of Karnataka Municipal Corporation (Amendment) Act, 2013 



ಆದರೆ, ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಂದೆೇ ಸಮಸೆಾಯನುು ಬಗೆ ಹರಿಸಬಲುದಿೆೇ? 

ಇನ್್ು, ಶೆೀಖ್ರಣೆಯಾಗಿರುವ ಟನ್ ಗಟಟಲೆ 
ತ್ಾಯಜಯ ಹಾಗ್ೆೀ ಇದೆ 

ಈ ಟನ್ ಗಟಟಲೆ ತ್ಾಯಜಯವನ್ುು ಸ್ಾಗಿಸಲು ಹಾಗ್ ಇತರೆ 
ಸಂಬ್ಲಂಧಿತ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ತಡ್ೆಗಟುಟವ ಸಲುವಾಗಿ ನ್ಮಮ, ಅಂದರೆ 
ಸ್ಾವðಜನಿಕರ ಕೆ್ೀಟಯಂತರ ರ್ಪಾಯಿ ವಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ತ್ಾಯಜಯ ಸುರಯುವುದು/ಭ್ಮಿ ತುಂಬ್ಲುವುದು. 
ಭ್ಮಿ, ಅಂತಜðಲ ಹಾಗ್ ನ್ಮಮ ನ್ದಿಗಳು, 
ಕೃಷಿ, ಜಿೀವನೆ್ ೀಪಾಯ ಎಲಯವೂ ನ್ಷಟ. 





ಬೆಳಗಿನ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಂದ 

 
ಮುನಿಸಿಪ್ಲ್ ಘನ್ ತ್ಾಯಜಯ ನಿವðಹಣೆಗ್ೆ ಸಂಬ್ಲಂಧಿಸಿದಂತ್ೆ; 
 
ವಾಡ್ ð ಸಮಿತಿ ಕಾಯðಗಳು: 
 
ಕನಾðಟಕ ಮುನಿಸಿಪ್ಲ್  ಕಾಪೊðರೆೀಷನ್ ಕಾಯಾ 1976ರ, ಕಲಂ 13ಎಲ್ (1) 

 
ಕನಾðಟಕ ಮುನಿಸಿಪ್ಲ್ ಕಾಪೊðರೆೀಷನ್ ಗಳ ಕಾಯಾಯ, ಕಲಂ 255ರಂದ 258 

 
ದಂಡದ ಮೊತತ: 
ಪ್ರತ್ೆಯೀಕತ್ೆಯಲಯದ ಹಾಗ್ ಇತರೆ ಚ್ಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗ್ೆ ಶೆಡ್ಯಲ್   XIIIನ್ ಕಲಂ 431, 431-ಎ 

 



ಒಂದು ಬ್ಾರ ತ್ಾಯಜಯವನ್ುು ಬ್ೆೀಪ್ðಡಿಸಿದ ನ್ಂತರ, ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗ್ ವಾಡ್ ð ಸಮಿತಿಗಳ ಕಲಪನೆ ಹಾಗ್ 
ಸಂಕಲಪವೆೀ ಮಿತಿಯಾಗಿರುತತದೆ. ಕೆಲವು ಕಲಪನೆಗಳು 



ಮಿಶ್ರ ತ್ಾಯಜಯ ನಿಷರಯೊೀಜಕ. ಜೆ್ತ್ೆಗ್ೆ ಹಲವು 
ತ್ೆ್ ಂದರೆಗಳನ್ುು ಉಂಟು ಮಾಡುತತದೆ. 
ಸಂಗರಹವಾದ ನ್ಂತರ ಬ್ೆೀಪ್ðಡಿಸುವುದು 
ಅಸ್ಾಧ್ಯ. 

ದೆ್ ಡಾ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಾಔðಜನಿಕರ ಹಣವನ್ುು 
ಗುತಿತಗ್ೆದಾರರಗ್ೆ ತ್ಕದ ಶ್ುಲರಗಳಾಗಿ 
ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ುು ಹತ್ಾಶೆ 

ಪರಸುುತ ವಾವಸೆ ೆ
ಮಿಶರ ತ್ಾಾಜ್ಾ 

ತ್ಾಯಜಯ ಸುರಯುವ ಭ್ಮಿ. ಹೆಚ್ುು 
ಭ್ಮಿಯ ಅವಶ್ಯಕತ್ೆ ಇದೆ. 
ಅನ್ುಪ್ಯುಕತ ಭ್ಮಿ, ಮಾಲ್ಲೀನ್ಯ, 
ಪಾವತಿ, ಗುತಿತಗ್ೆದಾರರ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ. 
ಹೆಚ್ುು ಹತ್ಾಶೆ 

ಅನುಷ್ಾಾನಗೊಳಿಸುವ ವಾವಸೆೆ 

ತ್ಾಯಜಯ ಉತ್ಾಯದನೆ ಮ್ಲದಲೆಯೀ 
ಬ್ೆೀಪ್ðಡಿಸುವಿಕೆ  

ಸ್ಾವಯವ ಪ್ುನ್ಬ್ಲಬಳಕೆ ಜೆೈವಿಕ ಔಷಧ್/ 
ಅಪಾಯಕಾರ/ ಇ-ತ್ಾಯಜಯ 

ವಿಂಗಡಿಸಿರುವ 

ಪ್ುನ್ರ್ ಬ್ಲಳಕೆ 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಲಾದ 

ಈಗಿನ್ ಮಟಿಟಗ್ೆ ಕೆೀವಲ ನಿಷಿರಾೀಯ ಅವಶೆೀಷಗಳನ್ುು  
ಭ್ಮಿಯಲ್ಲಯ ತುಂಬ್ಲಲಾಗುತಿತದೆ. 

ಸಂಸರರಸಿರುವ 

(ಒಟುಟ ತ್ಾಯಜಯದ 65-70%ನ್ಷುಟ) 

ಕಾಂಪೊೀಸಿಟಂಗ್ ಬ್ೆೈಯೊಮಂಥೆೀಷನ್ 

(ಒಟುಟ ತ್ಾಯಜಯದ 20-
25%ರಷುಟ) (ಒಟುಟ ತ್ಾಯಜಯದ 5-

10%ರಷುಟ) 

ತಿರಸರರಸುವುದು 



ಸಾವಯವ ತ್ಾಾಜ್ಾ (65-70%) – ಗೊಬಬರ ಮಾಡುವುದು 



Source: http://www.dailydump.org/community-waste-management-final 



Source: http://www.dailydump.org/community-waste-management-final 



ಸಮುದಾಯ/ಟೆರೆೇಸ್ ಉದಾಾನವನ ನಿವðಹಣೆ 

-ರಾಸ್ಾಯನಿಕರಹಿತ ತರಕಾರಗಳು,  
ಕಡಿಮ ದರ/ಉಚಿತ 

 
- ಸಮುದಾಯ ಚ್ಟುವಟಿಕೆ 
   
 
  

Source: http://www.cityfarmer.info/category/india/ 





ಬಯೇಮೆಥನೆೇಷನ್ 

ಉಚಿತ ಅಡುಗ್ೆ ಅನಿಲ, ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಉಳಿತ್ಾಯ 

 
ಡ್ೆೈಜೆಸಿಟರ್ ನಿಂದ ಒದೆಾ ಗ್ೆ್ ಬ್ಲಬರ ಅತುಯತತಮ ಗ್ೆ್ ಬ್ಲಬರ 



ಮರುಬಳಕೆ/ಅನೌಪಚಾರಿಕ್  ಕ್ೆೇತರ, ಚಂದಿ ಆಯುವವರು 
(20-25%) 

ಬ್ೆಂಗಳೂರನ್ಲ್ಲಯ ಅಂದಾಜು 15,000 ಚಿಂದಿ ಆಯುವವರು 
 
ಕಾಗದ, ಪಾಯಸಿಟಕ್, ಸಿಟೀಲ್ ಪಾತ್ೆರಗಳು, ಇತ್ಾಯದಿಗಳನ್ುು ಆಯುವ 
ಮ್ಲಕ ಮತುತ ಅದನ್ುು ಮರುಬ್ಲಳಕೆ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳಗ್ೆ 
ಮಾರುವ ಮ್ಲಕ ಜಿೀವನ್ ಸ್ಾಗಿಸುತ್ಾತರೆ. 
 
ಇವರನ್ುು ವಯವಸ್ೆೆಯಲ್ಲಯ ಒಳಪ್ಡಿಸುವುದು 
 



ಅರವು ಮ್ಡಿಸಲು ಮನೆ ಮನೆಗ್ೆ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡುವ ಅಭಿಯಾನ್, 
ಷಾಪಿಂಗ್ ೆಗ್ಾಗಿ ಜ್ಟ್/ಕಾಟನ್ ಕೆೈಚಿೀಲಗಳ ಬ್ಲಳಕೆ ಅಗತಯ 



• ನಿಮಮ ವಾಡಱನ್ುು ತ್ಾಯಜಯರಹಿತವನಾುಗಿಸಿ 

 

• ತ್ಾಯಜಯವನ್ುು ಮನೆಯಲ್ಲಯಯೀ ಬ್ೆೀಪ್ðಡಿಸಲು ಮನೆ ಮನೆಗ್ೆ, ಸಂಸ್ೆಗೆಳಿಗ್ೆ, 
ಬೀದಿ, ನೆರೆಹೆ್ ರೆಯ ಸೆಳಗಳು, ವಾಡ್ ðಮಟಟದಲ್ಲಯ ಭೆೀಟಿ ನಿೀಡಿ ಜಾಗೃತಿ 

ಮ್ಡಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ್ ಕೆೈಗ್ೆ್ ಳಿಳ.  
 

• ತ್ಾಯಜಯ ನಿವðಹಣೆಯ ಬ್ಲಗ್ೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಡಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆಗೆಳೂೆಂದಿಗ್ೆ 
ಕೆೈಜೆ್ೀಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. 

• ಸಮುದಾಯ ಗ್ೆ್ ಬ್ಲಬರ ತಯಾರಕೆಗ್ೆ ಸೆಳಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಿ. 

• ಪಾಯಸಿಟಕ್ ರಹಿತ ವಾಡ್ ð ನಿಮಮ ಪ್ರಸರದಲ್ಲಯರುವ ಪಾಯಸಿಟಕ್ ನ್ ವಿಷಕಾರ 

ಅಂಶ್ಗಳ ಬ್ಲಗ್ೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಡಿಸಿ. ಪಾಯಕಿಂಗ್ ಗ್ಾಗಿ ಬ್ಲಯೊೀಡಿೀಗ್ೆರೀಡ್ೆಬ್ಲಲ್ 

ಪಾಯಕಿಂಗ್ ವಸುತವನ್ುು ಬ್ಲಳಸಿ 

• ಪ್ರಸರ-ಸ್ೆುೀಹಿ ಹಬ್ಲಬಗಳ ಆಚ್ರಣೆಯನ್ುು  ಪೊರೀತ್ಾಿಹಿಸಿ 

• ಕಂಪ್ನಿಗಳೂೆಂದಿಗ್ೆ ಸಹಯೊೀಗ – ಕಾಪೊðರೆೀಟ್ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ಾಾರ 

• ಪಾಯಸಿಟಕ್ ಕವರ್ ಗಳ ಬ್ಲಳಕೆಯನ್ುು ನಿಲ್ಲಯಸುವಂತ್ೆ ಅಂಗಡಿಗಳ 

ಮಾಲ್ಲೀಕರಲ್ಲಯ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಡಿಸಿ. ಜ್ಟ್/ಕಾಟನ್ ಕೆೈಚಿೀಲಗಳನ್ುು ಬ್ಲಳಸಿ 

ಹಾಗ್ ಜನ್ರಲ್ಲಯ ಇದನ್ುು ಬ್ಲಳಸುವ ಜಾಗೃತಿಯನ್ುು ಮ್ಡಿಸಿ. 

 


