ত্রিপুরা রাজ্যে
মূ ত্রতি ত্রিসযিজ্ের যেে খসডা ত্রেজ্দিত্রিকা

যেস্বার্ি মামলা (PIL)/W.P.(C) N0 1325/2003 এর ক্ষেজ্ি মুম্বাইজ়্ের মােেী়ে হাইজ্কার্ি তার 22/07/2008
তাত্ররজ্খর আজ্দজ্ি ত্রেম্নত্রলত্রখত ত্রেজ্দিিোগুত্রল ত্রদজ়্েজ্ে:

“আমরা আিা কত্রর ক্ষে ক্ষকন্দ্রী়ে সরকার প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের ত্রেজ্দিত্রিকা প্রণ়েজ্ের ত্রিষজ়্ে ত্রিজ্িচো করজ্ি এিং
ক্ষসই সাজ্র্ যলািজ়্ের দূ ষণ সংক্রান্ত ত্রিষ়েগুত্রলও ত্রিজ্িচো করজ্ি। ক্ষকন্দ্রী়ে সরকার এিং রাযে সরকার উভ়েই
এত্রর্জ্ক দ্রুত ত্রিজ্িচো করজ্ি কারণ দীর্ি সম়ে ধজ্র দূ ষণ হজ্ত র্াকজ্ল ক্ষদজ্ির পত্ররজ্িজ্ির যেে তা ত্রিপজ্জেক
প্রমাত্রণত হজ্ত পাজ্র”।
মােেী়ে আদালজ্তর ত্রেজ্দিিো অেু সাজ্র, ক্ষকন্দ্রী়ে দূ ষণ ত্রে়েন্ত্রণ পষিদ (CPCB) ২০১০ সাজ্ল ত্রেজ্দিিো ততত্রর
কজ্রত্রেল এিং তা িাস্তিা়েে করার যেে সমস্ত ক্ষেকজ্হাল্ডারজ্দর মজ্ধে তা ত্রিতরে কজ্রত্রেল। এর উপর ত্রভত্রি
কজ্র ত্রিপুরা সরকার 02/01/2018 তাত্ররজ্খ একত্রর্ ত্রিজ্ঞত্রি যাত্রর কজ্রজ্ে (F.11(78)/DSTE/ENV/Pt-I/1240) োজ্ত রাজ্যের পত্ররজ্িি এিং িাস্তুতন্ত্র রোর যেে CPCB র ১৮/০৬/২০১০ র ত্রেজ্দিত্রিকার আজ্লাজ্ক প্রত্রতমা
ততত্ররজ্ত পত্ররজ্িি িান্ধি উপকরে িেিহার করার ত্রিষজ়্ে ক্ষিি কজ়্েকত্রর্ ত্রেজ্দিত্রিকা রজ়্েজ্ে। উত্রিত্রখত ত্রিজ্ঞত্রিজ্ত
প্রত্রতমা প্রস্তুতকারক/উৎপাদক এিং সংগঠক, স্থােী়ে সংস্থা, ত্রিপুরা রাযে দূ ষণ ত্রে়েন্ত্রণ ক্ষিাজ্ডির (TSPCB)
দাত্র়েত্বও ত্রেধিারণ করা হজ়্েজ্ে এিং রাজ্যে ত্রেজ্দিত্রিকা লঙ্ঘজ্ের যেে িাত্রস্তর ত্রিধাে ক্ষদও়ো হজ়্েজ্ে।
এই ত্রিজ্ঞত্রিত্রর্ প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের ত্রিষজ়্ে এিং প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের আজ্গ ও পজ্র Solid Materials র িেিস্থাপোর
যেে ক্ষকাে ত্রেজ্দিিো প্রদাে কজ্রত্রে। পরিতিীকাজ্ল, CPCB 12/05/2020 তাত্ররজ্খ প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের ত্রেজ্দিত্রিকা
সংজ্িাধে কজ্রজ্ে। এই সংজ্িাধেীজ্ত প্রত্রতমা ততত্ররর ত্রকেু উপকরজ্ের উন্নত্রতকরে এিং ক্ষসই সজ্ে প্রত্রতমা
ত্রিসযিজ্ের যেে অস্থা়েী মজ্োেীত পুকুর/র্োঙ্ক িেিহার করজ্ত িলা হজ়্েজ্ে। প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের কােিকলাপ
চলাকালীে সৃ ষ্ট কত্রঠে িজ্যিের ত্রেরাপদ ত্রেষ্পত্রি করজ্ের যেে এমে একত্রর্ িেিস্থার উন্ন়েে করজ্ত হজ্ি ক্ষেখাজ্ে
ত্রেমিাতা িা কাত্ররগররা ত্রেজ্যরাই মূ ত্রতি সংগ্রহ, পত্ররিহে এিং পুেঃিেিহার করজ্ত পাজ্র। ক্ষেকজ্হাল্ডারজ্দর মতামত
ক্ষেও়োর পর, সংজ্িাত্রধত ত্রেজ্দিত্রিকাগুত্রল িাস্তিাত্র়েত করার যেে সমস্ত ক্ষেকজ্হাল্ডারজ্দর সাজ্র্ 18/11/2021
তাত্ররজ্খ TSPCB এর কেফাজ্রন্স হজ্ল মতত্রিত্রেম়ে সভার আজ়্োযে করা হজ়্েত্রেল।
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উজ্েিে
CPCB দ্বারা প্রচাত্ররত সংজ্িাত্রধত ত্রেজ্দিত্রিকাগুত্রলর অেু সরজ্ণ, ত্রিপুরা রাযে দূ ষণ ত্রে়েন্ত্রণ ক্ষিাডি (TSPCB) মূ ত্রতি
ত্রিসযিজ্ের যেে এিং যলািজ়্ের গুেগত মাজ্ের উপর প্রভাি ো ক্ষফজ্ল ত্রিসযিে-পরিতিী কত্রঠে িযিে িেিস্থাপোর
যেে ত্রেজ্দিত্রিকা প্রস্তুত করার প্রজ়্োযেী়েতা উপলত্রি কজ্রজ্ে।
এই ত্রেজ্দিত্রিকাগুত্রল প্রত্রতমা ততত্ররজ্ত িেিহৃত উপাদাজ্ের গুেগতমাে, প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের ত্রে়েন্ত্রণ পদ্ধত্রত এিং
ি়েিস্থাপো়ে ত্রিসযিে-পরিতিী কত্রঠে িযিেগুত্রল সংগ্রহ ও ত্রেষ্পত্রিকরে এিং উৎসজ্ির ত্রদে গুত্রলজ্ত িব্দ দূ ষণ
এডাজ্োর ত্রিষ়ে গুত্রলজ্ক ও আওতা়ে এজ্েজ্ে।
এই ত্রেজ্দিত্রিকাগুত্রলজ্ত পূ যা আজ়্োযক কত্রমত্রর্ (POC), কাত্ররগর, পুত্রলি, স্থােী়ে প্রিাসে এিং রাযে দূ ষণ ত্রে়েন্ত্রণ
পষিজ্দর ভূ ত্রমকা সংজ্ঞাত্র়েত করা হজ়্েজ্ে োজ্ত উোরা ধমিী়ে ত্রক্র়োকলাজ্পর সমস্ত ত্রদক-োর মজ্ধে মূ ত্রতি ততত্রর,
প্রত্রতমা ত্রিসযিে এিং িজ্ব্দর মািা ত্রেত্রদিষ্ট সীমার মজ্ধে র্াজ্ক এসি ত্রিষজ়্ে লেে রাখজ্িে। তাোডা যলািজ়্ের
দূ ষণ োজ্ত এডাজ্ো ো়ে এিং পত্ররজ্িত্রষ্টত িা়েু র গুণমাে োজ্ত ত্রঠক র্াজ্ক ক্ষসত্রদজ্ক েযর ত্রদজ্ত িলা হজ়্েজ্ে।

প্রত্রতমা ত্রেমিাতা/কাত্ররগরজ্দর যেে ত্রেজ্দিত্রিকা
(i) প্রত্রতত্রর্ মূ ত্রতি প্রস্তুতকারক/কাত্ররগরজ্ক েীজ্চ িত্রণিত ত্রেজ্দিত্রিকা অেু সাজ্র এিং ত্রিপুরা সরকার ত্রেজ্দিি অেু সাজ্র
মূ ত্রতি ততত্ররর যেে সংত্রিষ্ট ইউএলত্রি ক্ষর্জ্ক ত্রেধিাত্ররত ত্রফ প্রদাজ্ের মাধেজ্ম registration করাজ্ত হজ্ি।
(ii) প্রত্রতমাগুত্রল শুধু মাি প্রাকৃত্রতক, তযি-পচেিীল, পত্ররজ্িি িান্ধি কাাঁচামাল (উদাহরণ, প্রাকৃত্রতক কাদামাত্রর্)
ত্রদজ়্ে ততত্রর করা হজ্ি। ত্রিষাক্ত, অজযি কাাঁচামাল ক্ষেমে ত্রসরাত্রমক, চীোমাত্রর্র িাসে, িা মাত্রর্র ত্রমশ্রণ এিং ত্রমত্রহ
ত্রসত্রলকা িা পার্জ্রর ধু জ্লা িা প্লাোর অফ পোত্ররস (PoP), প্লাত্রেক এিং র্াজ্মিাকল (পত্রলোইত্ররে) িেিহাজ্রর
যেে অেু জ্মাদে ক্ষদও়ো োজ্ি ো।
(iii) প্রত্রতমার অলঙ্কার ততত্ররর যেে শুধু মাি শুকজ্ো ফুজ্লর উপাদাে, খড ইতোত্রদ িেিহার করা ক্ষেজ্ত পাজ্র এিং
গাজ্ের প্রাকৃত্রতক রযে মূ ত্রতিজ্ক আকষিণী়ে করার যেে একত্রর্ উজ্জ্বল উপাদাে ত্রহসাজ্ি িেিহার করা ক্ষেজ্ত পাজ্র।
(iv) ফুল, োল, ত্রিকড, িীয, পুজ্রা ফল খত্রেয িা রজ্ের ক্ষক্রাক ক্ষর্জ্ক পত্ররজ্িি-িান্ধি যল-ত্রভত্রিক, তযিপচেিীল এিং অ-ত্রিষাক্ত প্রাকৃত্রতক রজ্ের িেিহার অেু জ্মাত্রদত। মূ ত্রতি অঙ্কে করার যেে ত্রিষাক্ত এিং তযিঅপচেিীল রাসা়েত্রেক রং/ক্ষতল রজ্ের িেিহার কজ্ঠারভাজ্ি ত্রেত্রষদ্ধ। মূ ত্রতির উপর এোজ্মল এিং ত্রসজ্েত্রর্ক ডাইত্রভত্রিক রং অেু জ্মাত্রদত ে়ে।
(v) মূ ত্রতিগুত্রলর ক্ষসৌন্দেিা়েজ্ের যেে, তুলা িা পার্ ইতোত্রদর মজ্তা প্রাকৃত্রতক উপকরণ ত্রদজ়্ে ততত্রর অপসারণজ্োগে
এিং ক্ষধা়ো ো়ে এমে আলংকাত্ররক ক্ষপািাজ্কর অেু মত্রত রজ়্েজ্ে৷ ত্রসজ্েত্রর্ক ফাইিার যামাকাপড, ত্রসজ্েত্রর্ক ক্ষপইন্ট
এিং অেোেে ত্রিষাক্ত রাসা়েত্রেক দ্রিে অেু জ্মাত্রদত ে়ে।
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(vi) প্রত্রতমার ক্ষেম ততত্ররজ্ত িাাঁি/িাাঁজ্ির লাত্রঠ/কাঠ িেিহার করা হজ্ি এিং োত্রফং উপাদাে ত্রহজ্সজ্ি খড িেিহার
করা হজ্ি। এই উজ্েজ্িে ক্ষকাে কৃত্রিম িা ত্রসজ্েত্রর্ক উপাদাে িেিহার করা োজ্ি ো।

পূ যা আজ়্োযক কত্রমত্রর্র ত্রেজ্দিত্রিকা
(i) প্রত্রতত্রর্ পূ যা আজ়্োযক কত্রমত্রর্ মূ ত্রতি ও পোজ্েজ্লর উচ্চতার প্রজ়্োযেী়ে ত্রিিরে প্রদাে কজ্র একত্রর্ ত্রেধিাত্ররত
ফজ্মি সংত্রিষ্ট ULB-এর কাে ক্ষর্জ্ক অত্রগ্রম অেু মত্রত ক্ষেজ্ি এিং একত্রর্ ক্ষর্াষণাপি যমা ক্ষদজ্ি োজ্ত ক্ষলখা র্াকজ্ি
ক্ষে পূ যা আজ়্োযজ্ের সম়ে সমস্ত িতি/ত্রেজ্দিত্রিকা/ত্রেজ্দিিািলী পালে করা হজ্ি।
(ii) মাত্রর্র স্তর ক্ষর্জ্ক মূ ত্রতির সজ্িিাচ্চ উচ্চতা 20 ফুর্ এিং পোজ্েলগুত্রলর উচ্চতা 40 ফুর্ পেিন্ত অেু জ্মাত্রদত।
একত্রর্ পোজ্েজ্লর আদিি উচ্চতার অেু পাত সজ্িিাচ্চ 1:2 হজ্ত হজ্ি, অর্িাৎ আগুজ্ের ঝুাঁত্রক এিং এর ত্রে়েন্ত্রণজ্ক
ত্রিজ্িচো কজ্র এই ত্রসদ্ধান্ত ক্ষেও়ো হজ়্েজ্ে ক্ষে একত্রর্ পোজ্েজ্লর উচ্চতা একত্রর্ প্রত্রতমার উচ্চতার ত্রদ্বগুজ্ণর ক্ষিত্রি
হজ্ি ো।
(iii) েতদূ র সম্ভি, কম উচ্চতা এিং পত্ররজ্িি-িান্ধি মূ ত্রতি (প্রাকৃত্রতক কাদামাত্রর্ ত্রদজ়্ে ততত্রর, খজ্ডর মজ্তা পত্ররজ্িিিান্ধি উপকরণ ত্রদজ়্ে োফ করা মূ ত্রতি) ততত্রর করা োজ্ি এিং শুধু মাি িাজ়্োত্রডজ্গ্রজ্ডিল অগিাত্রেক রং ত্রদজ়্ে সত্রজ্জত
করা োজ্ি।
(iv) পত্ররজ্িি রোর স্বাজ্র্ি, পূ যা আজ়্োযক কত্রমত্রর্ শুধু মাি সংত্রিষ্ট ইউএলত্রি-র দ্বারা registered
কাত্ররগর/কাত্ররগর/প্রত্রতমা ত্রেমিাতাজ্দর কাে ক্ষর্জ্ক পত্ররজ্িি িান্ধি মূ ত্রতি সংগ্রহ করজ্ি।
(v) পত্ররজ্িি-িান্ধি খাদে সামগ্রী পূ যার যেে অেু জ্মাত্রদত।
(vi) প্রসাদ ত্রিতরণ এিং অেোেে উজ্েজ্িে, শুধু মাি ত্রিস্তৃত শুকজ্ো পাতা ত্রদজ়্ে ততত্রর িাজ়্োত্রডজ্গ্রজ্ডিল ক্ষপ্লর্ ক্ষেমে
সু পাত্রর/কলা/ির্/িাল পাতা, িাজ়্োত্রডজ্গ্রজ্ডিল ক্ষপপার কাপ/ক্ষপ্লর্ এিং মাত্রর্র পাি িেিহার করা োজ্ি। একক
িেিহাজ্রর প্লাত্রেক এিং পত্রলোইত্ররে (র্াজ্মিাকল) ক্ষকাজ্ো প্রকাজ্রই অেু জ্মাত্রদত ে়ে।
(vii) পূ যার সামগ্রী ক্ষেমে ফুল, পাতা, যামাকাপড, সাযসজ্জার উপকরণ (কাগয এিং িাজ়্ো-ত্রডজ্গ্রজ্ডিল িা
কজ্পাজ্েিল প্লাত্রেজ্কর ততত্রর হজ্ত হজ্ি তজ্ি একক িেিহার করা প্লাত্রেক ে়ে) ইতোত্রদ প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের
আজ্গ অপসারণ করজ্ত হজ্ি এিং ত্রেধিাত্ররত স্থাজ্ে রাখা রত্রেে ক্ষকাজ্ডড ত্রিজ্ে আলাদা কজ্র রাখজ্ত হজ্ি।
(viii) প্রত্রতত্রর্ পূ যা কত্রমত্রর্ মূ ত্রতি ত্রিসযিজ্ের যেে অস্থা়েী পুকুর/র্োঙ্ক ততত্রর করার যেে এিং ত্রিসযিজ্ের আজ্গ
এিং পজ্র কত্রঠে সামগ্রীর ত্রেরাপদ ত্রেষ্পত্রির িেিস্থা করার যেে সংত্রিষ্ট ULB-ক্ষক 'ত্রিসযিজ্ের খরচ' প্রদাে করজ্ি৷
সংত্রিষ্ট ইউএলত্রি দ্বারা ত্রেধিাত্ররত ত্রেমজ্জে খরচ ইউএলত্রিগুত্রলর কাে ক্ষর্জ্ক অেু মত্রত চাও়োর সম়ে ত্রদজ্ত হজ্ি৷
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(ix) প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের পর, প্রজ্তেক registered প্রত্রতমা প্রস্তুতকারক/কাত্ররগর ত্রিো খরজ্চ পূ যা কত্রমত্রর্র
ক্ষস্বচ্ছাজ্সিকজ্দর সাজ্র্ ত্রমত্রলত হজ়্ে ত্রিসযিজ্ের স্থাে ক্ষর্জ্ক কাদামাত্রর্, িাাঁি/িাাঁজ্ির লাত্রঠ এিং খড সত্ররজ়্ে ক্ষফলজ্িে,
তাজ্দর পত্ররিহজ্ের িেিস্থা করজ্িে এিং এগুত্রল তাজ্দর সু ত্রিধা অেু ো়েী পুেরা়ে িেিহার করজ্িে। ।

েগর ও স্থােী়ে কতৃপ
ি জ্ের ভূ ত্রমকা ও দাত্র়েত্ব
I. প্রত্রতমা প্রস্তুতকারক/কাত্ররগর/কাত্ররগরজ্দর যেে
(i) উৎসজ্ির আজ্গ শুধু মাি ক্ষসইসি মূ ত্রতি ত্রেমিাতা িা কাত্ররগর োরা শুধু মাি পত্ররজ্িি-িান্ধি প্রাকৃত্রতক মাত্রর্র
উপকরণ িেিহার কজ্র (ত্রকন্তু PoP িা ক্ষিকড ক্ষে ে়ে) তাজ্দর ত্রেধিাত্ররত ত্রফ প্রদাজ্ের মাধেজ্ম সংত্রিষ্ট এলাকার
Urban Local Body দ্বারা িাত্রষিক registration মঞ্জু র করা ক্ষেজ্ত পাজ্র।
(ii) মূ ত্রতি প্রস্তুতকারকজ্দর registration ক্ষদও়োর সম়ে, মূ ত্রতি ততত্রর এিং সাযাজ্োর যেে িেিহার করা
অেু জ্মাত্রদত এিং অ-অেু জ্মাত্রদত পদাজ্র্ির একত্রর্ তাত্রলকা প্রত্রতমা প্রস্তুতকারক/কাত্ররগরজ্দর প্রদাে করা হজ্ি।
ত্রিপুরা রাযে দূ ষণ ত্রে়েন্ত্রণ পষিদ পদাজ্র্ির তাত্রলকা প্রস্তুত ও সরিরাহ করজ্ি।
(iii)

শুধু মাি registered মূ ত্রতি প্রস্তুতকারক/ কাত্ররগরজ্দর ত্রেয ত্রেয Urban Local Body এর এখত্রত়োজ্রর

মজ্ধে প্রত্রতমা ততত্রর করজ্ত ত্রে়েজ্মর ত্রভত্রিজ্ত অেু মত্রত ক্ষদও়ো হজ্ি।
II. প্রত্রতমা ত্রিসযিে এিং কত্রঠে িযিে পদার্ি িেিস্থাপো
(i) েতদূ র সম্ভি, ULBগুত্রল রাজ্যের ক্ষকােও অংজ্ি প্রাকৃত্রতক যলািজ়্ে মূ ত্রতি ত্রিসযিজ্ের অেু মত্রত ক্ষদজ্ি ো।
(ii) পত্ররিজ্তি, একত্রর্ িহর িা িহর িা আধা-িহুজ্র এলাকা়ে পূ যার আজ়্োযক িা আিাত্রসক কলোণ সত্রমত্রত িা
িাত্রসন্দা ক্ষগাষ্ঠী িা পৃর্ক পত্ররিারগুত্রল সংত্রিষ্ট এলাকার উপেু ক্ত স্থাজ্ে উপেু ক্ত আকাজ্রর এিং পেিাি েমতার
অস্থা়েী পুকুর/র্োজ্ঙ্ক প্রত্রতমা ত্রিসযিে করজ্ি। ত্রেমজ্জজ্ের আজ্গ পৃর্কীকৃত িযিে সংগ্রহ ও সংরেজ্ণর প্রজ়্োযেী়ে
িেিস্থা গ্রহণ করজ্ত হজ্ি।
(iii)

অস্থা়েী কৃত্রিম প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের পুকুর িা যলািজ়্ের তীজ্র র্োঙ্ক িা সমস্ত প্রজ়্োযেী়ে ত্রেরাপিা ত্রিধাে

এিং প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের পূ জ্িি িযিে সংগ্রজ্হর সু ত্রিধা সহ অস্থা়েী boundary এর িেিস্থা করা হজ্ি এিং এত্রর্
সংত্রিষ্ট ইউএলত্রি এিং অেোেে Department দ্বারা পূ যা আজ়্োযক কত্রমত্রর্র সাজ্র্ সহজ্োত্রগতা়ে করা হজ্ি।
(iv) অস্থা়েী িা কৃত্রিম প্রত্রতমা ত্রেমজ্জজ্ের পুকুর িা র্োজ্ঙ্কর যল কাোকাত্রে যলাি়ে ক্ষর্জ্ক ক্ষতালা ক্ষেজ্ত পাজ্র।
(v) মাত্রর্জ্ত দূ ষণকারী পদাজ্র্ির প্রজ্িি ক্ষরাধ করার যেে সমস্ত ত্রেমজ্জে স্থােগুত্রলজ্ক তলজ্দজ্ি এিং অস্থা়েী
পুকুর/র্োজ্ঙ্কর চারপাজ্ি প্লাত্রেজ্কর (HDPE) িীর্ ত্রদজ়্ে ক্ষেজ্ক ত্রদজ্ত হজ্ি৷
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(vi) েত্রদ েদী, হ্রদ িা পুকুজ্র মূ ত্রতি ত্রিসযিে অত্রেিােি হ়ে তজ্ি একত্রর্ ত্রেত্রদিষ্ট স্থাে (সত্রঠক দৃ ত্রষ্টভত্রে, প্রজ্িিাত্রধকার,
েদী/হ্রদ/পুকুজ্রর ক্ষকাণার অংি, অগভীর যল র্াকা) ত্রচত্রিত করজ্ত হজ্ি এিং ত্রেরাপিার িেিস্থা করজ্ত হজ্ি।
ত্রিসযিে কােিক্রজ্মর সম়ে ক্ষকাজ্ো প্রাণহাত্রে এডাজ্ত সংত্রিষ্ট ইউএলত্রি দ্বারা কাজ্ঠর িা িক্ত িাাঁজ্ির িোত্ররজ্কড
ততত্রর করা হজ্ি। প্রজ়্োযে আেু সাজ্র ত্রেরাপদ ত্রেমজ্জে কােিক্রম ত্রে়েন্ত্রজ্ণর যেে Public address system
এিং ত্রিসযিজ্ের স্থাজ্ে পেিাি আজ্লার িেিস্থা করজ্ত হজ্ি।
(vii) যেসাধারজ্ণর ত্রেরাপিার কর্া মার্া়ে ক্ষরজ্খ যলাি়ে ক্ষেমে পুকুর িা হ্রদ িা েদীর একত্রর্ অংি অেোেে
সমস্ত প্রজ়্োযেী়ে ত্রিধাজ্ের সাজ্র্ (ক্ষেমে ের্াের্ প্রজ্িিাত্রধকার, অোজ্প্রাচ রাস্তা, সাইে ক্ষিাডি, অত্রি ত্রেরাপিা
িেিস্থা, িোত্ররজ্কড, ত্রিসযিজ্ের আজ্গ প্রত্রতমা রাখার যেে ত্রেধিাত্ররত স্থাে এিং প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের যেে ক্ষক্রে সহ
উপেু ক্ত প্লোর্ফজ্মির িেিস্থা) ইউএলত্রি দ্বারা ক্ষর্রাও করা হজ্ি এিং িোত্ররজ্কড করা হজ্ি।
(viii) সিিজ্েজ্িই প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের সম়ে প্রত্রতমাজ্ক গভীর যজ্ল ো ডুত্রিজ়্ে ভূ পৃজ্ষ্ঠর যজ্ল প্রত্রতমাজ্ক আংত্রিক
ডুিাজ্ো হজ্ি। আংত্রিক ডুিাজ্োর পরপরই, কত্রঠে িযিে পদার্ি ত্রেষ্পত্রির যেে মূ ত্রতিত্রর্জ্ক একত্রর্ ত্রেত্রদিষ্ট স্থাজ্ে সত্ররজ়্ে
ক্ষদও়ো হজ্ি।
(ix) প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের আজ্গ এিং পজ্র কত্রঠে পদার্ি সংগ্রজ্হর যেে পেিাি আকাজ্রর রত্রেে ক্ষকাজ্ডড ত্রিে র্াকজ্ত
হজ্ি; িাজ়্োত্রডজ্গ্রজ্ডিল কত্রঠে পদার্ি ক্ষেমে কাগয, ফুল/যামাকাপড/ফল/খাদে িা প্রসাজ্দর অিত্রিষ্টাংি ইতোত্রদর
যেে সিুয রজ্ের ত্রিে, িাাঁি, কাঠ, ক্ষিত, খড ইতোত্রদর মজ্তা েেিাজ়্োত্রডজ্গ্রজ্ডিল কত্রঠে পদাজ্র্ির যেে হলু দ
রজ্ের ত্রিে এিং ত্রিপজ্জেক পদার্ি ক্ষেমে কাচ, ধাতু, প্লাত্রেক, ইতোত্রদ লাল রজ্ের ত্রিজ্ে রাখজ্ত হজ্ি।
(x) পূ যা আজ়্োযকজ্দর দ্বারা ত্রিসযিজ্ের আজ্গ প্রত্রতমা ক্ষর্জ্ক কাপড, অলঙ্কার, ফুল এিং অেোেে সাযসজ্জার
সামগ্রী সত্ররজ়্ে ত্রেজ্ত হজ্ি। সত্রলড ওজ়্েে মোজ্েযজ্মন্ট রুলস 2016 এর প্রচত্রলত ত্রিধাে এিং সংজ্িাধেী অেু সাজ্র
প্রত্রতমা ত্রিসযিে কােিক্রম ক্ষিষ হও়োর 24 র্ন্টার মজ্ধে এগুত্রল আলাদা কজ্র রত্রেে ক্ষকাজ্ডড ত্রিেগুত্রলজ্ত রাখজ্ত
হজ্ি এিং সংত্রিষ্ট ইউএলত্রি দ্বারা ত্রেরাপজ্দ ত্রেষ্পত্রি করা হজ্ি।
(xi) প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের পর, কাদামাত্রর্, িাাঁি/কাঠ, এিং খড পুেঃিেিহাজ্রর যেে মূ ত্রতি ত্রেমিাতাজ্দর দ্বারা পুেরুদ্ধার
করা হজ্ি োরা ত্রিসযিজ্ের 24 র্ন্টার মজ্ধে ত্রিসযিজ্ের স্থাে ক্ষর্জ্ক এই উপকরণগুত্রল সংগ্রহ, অপসারণ এিং
পত্ররিহজ্ের যেে দা়েী র্াকজ্ি৷ সংগ্রহ ো করা হজ্ল, সংত্রিষ্ট ইউএলত্রি তযি সাজ্র রূপান্তত্ররত করার যেে ত্রেকর্স্থ
কজ্পাত্রেং ক্ষকজ্ন্দ্র তাজ্দর ত্রেষ্পত্রির িেিস্থা করজ্ি।
(xii) িযিে সংগ্রজ্হর স্থােগুত্রল মজ্োেীত অস্থা়েী/কৃত্রিম প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের স্থাজ্ের আজ্িপাজ্ি অিত্রস্থত হজ্ি।
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(xiii) প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের অেু ষ্ঠাে ক্ষিষ হও়োর পর 24 র্ন্টার মজ্ধে অস্থা়েী পুকুর/র্োঙ্ক ক্ষর্জ্ক প্লাত্রেজ্কর লাইোর
সামগ্রী সরাজ্ো হজ্ি এিং এগুত্রলজ্ক স্থােী়ে মাত্রর্ ত্রদজ়্ে ভরার্ করজ্ত হজ্ি এিং সত্রঠকভাজ্ি সমতল করজ্ত হজ্ি৷
(xiv) স্থােী়ে পুত্রলি ক্ষেিে, ক্ষিসরকাত্রর সংস্থা, রাযে দূ ষণ ত্রে়েন্ত্রে পষিদ, পূ যা আজ়্োযক কত্রমত্রর্র প্রত্রতত্রেত্রধ
এিং অেোেে সংত্রিষ্ট ক্ষেকজ্হাল্ডারজ্দর সমন্বজ়্ে একত্রর্ সমন্ব়ে কত্রমত্রর্ গঠে করা ক্ষেজ্ত পাজ্র োরা যেসাধারণজ্ক
ত্রেজ্দিি ক্ষদজ্ি ক্ষে উোরা োজ্ত যজ্লর পত্ররজ্িিগত েত্রত ো কজ্র ত্রিসযিে কােি সপন্ন কজ্র।
(xv) উৎসি মরসু জ্ম প্রত্রতমাগুত্রলর ত্রেরাপদ ত্রিসযিে ত্রেত্রিত করার যেে, ULBগুত্রল সমস্ত মজ্োেীত প্রত্রতমা
ত্রিসযিে স্পজ্র্ পেিাি সংখেক কমিী ক্ষমাতাজ়্েে করজ্ি োরা সংত্রিষ্ট ULB দ্বারা মজ্োেীত একযে ক্ষোডাল
অত্রফসাজ্রর সামত্রগ্রক তত্ত্বািধাজ্ে কায করজ্ি। ক্ষোডাল অত্রফসাররাও ULB দ্বারা গত্রঠত Co-ordination কত্রমত্রর্র
সাজ্র্সমন্ব়ে করজ্ি।
(xvi) মজ্োেীত অস্থা়েী িা কৃত্রিম ত্রিসযিজ্ের স্থাে িা এলাকা সপজ্কি ত্রিিদ ত্রিজ্ঞত্রি ক্ষদও়ো হজ্ি, এিং
যেসাধারজ্ণর পািাপাত্রি পূ যা আজ়্োযক কত্রমত্রর্গুত্রলজ্ক স্থােী়ে ভাষা়ে ইজ্লক্ট্রত্রেক ত্রমত্রড়োর মাধেজ্ম প্রত্রতমা
ত্রিসযিজ্ের অন্তত এক সিাহ আজ্গ এত্রর্ সপজ্কি যেগণজ্দর সজ্চতে করা হজ্ি৷
(xvii) ত্রেধিাত্ররত এলাকা়ে প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের আজ্গ ফুল, পাতা, অলঙ্কার ইতোত্রদর মজ্তা তযি-পচেিীল ত্রযত্রেস
অপসারণ ত্রেত্রিত করার যেে সমস্ত অস্থা়েী ত্রিসযিজ্ের স্থাজ্ে সোত্রের্াত্রর কমিীজ্দর ক্ষমাতাজ়্েে করা হজ্ি।
(xviii) িেিহৃত ফুল, কাপড, সাযসজ্জার উপকরণ, উদ্ধারকৃত উপাদাে ক্ষেমে িাাঁি ও কাজ্ঠর লগ, খজ্ডর
কাঠাজ্মা ইতোত্রদর মজ্তা কত্রঠে িযিে ত্রেমজ্জেস্থজ্ল িা যলািজ়্ের তীজ্র ক্ষফলা িা ক্ষপাডাজ্ো কজ্ঠারভাজ্ি ত্রেত্রষদ্ধ।
(xix) প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের পর মাত্রর্, রে, ইতোত্রদর মজ্তা অদ্রিণী়ে মাইজ্ক্রা কত্রঠে যমার্ িাাঁধার যেে এিং েীজ্চর
অংজ্ি তাজ্দর অিজ্েপজ্ণর যেে শুধু মাি চুে িা ত্রফর্কারী ক্ষোগ করজ্ত হজ্ি। ত্রসত্রপত্রসত্রি ত্রেধিাত্ররত যজ্লর
গুেমাজ্ের মাপকাত্রঠ অেু সাজ্র রে এিং ম়েলা ভাি পরীো করার পজ্র, সু পারজ্ের্োন্ট যলজ্ক েদী/পুকুর/ক্ষলজ্ক
প্রিাত্রহত করার অেু মত্রত ক্ষদও়ো ক্ষেজ্ত পাজ্র।
(xx) সংত্রিষ্ট ULB কতৃিপেগুত্রল হ্রদ/েদী/পুকুর/সমুজ্দ্র সরাসত্রর প্রত্রতমা ত্রিসযিে এডাজ্ত গ্রাম িা িহর িা
িহজ্রর উপেু ক্ত স্থাজ্ে প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের যেে স্থা়েী ত্রসজ্মজ্ন্টর িড আকাজ্রর কৃত্রিম র্োঙ্ক ত্রেমিাজ্ণর ত্রিকল্প
ত্রিজ্িচো করজ্ত পাজ্র।

পত্ররিাজ্রর দ্বারা প্রত্রতমা ত্রিসযিজ্ের যেে ত্রেজ্দিত্রিকা
(i) পূ যা আজ়্োযক পত্ররিারজ্ক শুধু মাি প্রাকৃত্রতক মাত্রর্র ততত্রর পত্ররজ্িি িান্ধি মূ ত্রতি এিং িাজ়্ো-ত্রডজ্গ্রজ্ডিল
উপকরণজ্ক সাযসজ্জা এিং পূ যার উপকরণ ত্রহজ্সজ্ি িেিহার করজ্ত উৎসাত্রহত করা উত্রচত।
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(ii) েতদূ র সম্ভি, ক্ষোর্ মূ ত্রতিগুত্রলর ত্রিসযিে তাজ্দর িাত্রডজ্ত পত্ররজ্িি িান্ধি পদ্ধত্রতজ্ত করা উত্রচত, অর্িাৎ একত্রর্
যল ভত্রতি িালত্রতজ্ত িা র্জ্ি প্রত্রতমা সপূ ণিরূজ্প দ্রিীভূ ত ো হও়ো পেিন্ত ত্রিসযিে অিস্থা়ে রাখজ্ত হজ্ি।
ত্রেষ্পত্রিজ্োগে এিং আঠাজ্লা কত্রঠে পদাজ্র্ির ত্রেষ্পত্রির পজ্র (প্রজ়্োযজ্ে অোলাম িা চুজ্ের গুাঁডা িা অেে ক্ষকাে
সমতুলে পদার্ি ত্রদজ়্ে ত্রমত্রিজ়্ে অন্তত ৩০ ক্ষসজ্কজ্ের যেে একত্রর্ লাত্রঠ িেিহার কজ্র ক্ষযারাজ্লাভাজ্ি ত্রমত্রশ্রত করার
পর পরিতিী ৩০ ক্ষসজ্কজ্ের যেে ধীর গত্রতজ্ত ত্রমত্রিজ়্ে ত্রস্থর অিস্থা়ে ক্ষরজ্খ ত্রদজ্ত হজ্ি), সু পারেোর্োন্ট তরল
িাগাজ্ে িেিহার করা ক্ষেজ্ত পাজ্র িা ক্ষেজ্ে ক্ষফজ্ল ক্ষদও়ো ক্ষেজ্ত পাজ্র। িসাজ্ো কাদা শুত্রকজ়্ে ভত্রিষেজ্ত মূ ত্রতি
ততত্ররর যেে পুেরা়ে িেিহার করা ক্ষেজ্ত পাজ্র িা মাত্রর্ ত্রহসাজ্ি িাগাজ্ে িেিহার করা ক্ষেজ্ত পাজ্র)।
(iii) েত্রদ পৃর্ক পত্ররিারগুত্রল মূ ত্রতি ত্রিসযিে করজ্ত চা়ে, তজ্ি তাজ্দর অিিেই সংত্রিষ্ট ULB-এর কাে ক্ষর্জ্ক
অত্রগ্রম অেু মত্রত ত্রেজ্ত হজ্ি এিং প্রত্রতমাগুত্রল শুধু মাি ত্রেকজ্র্ অিত্রস্থত মজ্োেীত অস্থা়েী কৃত্রিম পুকুর িা র্োজ্ঙ্ক
িা েদী িা হ্রদ িা পুকুজ্রর একত্রর্ ত্রেত্রদিষ্ট পাজ্ড ত্রিসযিে করজ্ত হজ্ি।

ত্রিপুরা রাযে দূ ষণ ত্রে়েন্ত্রণ পষিজ্দর (TSPCB) ত্রেজ্দিত্রিকা
(i) TSPCB মূ ত্রতি ততত্রর, রে করা এিং সাযাজ্োর কাজ্য িেিহাজ্রর যেে অেু জ্মাত্রদত এিং অ-অেু মত্রতপ্রাি
পদাজ্র্ির তাত্রলকা প্রস্তুত করজ্ি।
(ii) TSPCB CPCB ত্রেজ্দিত্রিকা অেু সাজ্র োস-১ (এক লজ্ের ক্ষিত্রি যেসংখো) িহরগুত্রলজ্ত ত্রতেত্রর্ পেিাজ়্ে অর্িাৎ
ত্রেমজ্জজ্ের আজ্গ, ত্রেমজ্জজ্ের সম়ে এিং ত্রেমজ্জজ্ের-পরিতিী সমজ়্ে, যজ্লর মাজ্ের মূ লো়েে করজ্ি৷ উৎসিপরিতিী সমজ়্ে উৎসজ্ির ৩়ে, ৫ম, ৭ম এিং ৯ম ত্রদজ্ের পজ্র েমুো সংগ্রহ করজ্ত হজ্ি।
(iii) যজ্লর গুণমাে ত্রেণিজ়্ের যেে, ত্রসত্রপত্রসত্রি ত্রেজ্দিত্রিকা অেু সাজ্র ক্ষভৌত-রাসা়েত্রেক parameter গুত্রল ক্ষেমে
pH, DO, রে, BOD, COD, পত্ররিাত্রহতা, র্ারত্রিত্রডত্রর্, TDS, ক্ষোরাইড, TSS, কজ্ঠারতা, ক্ষমার্ োরত্ব ইতোত্রদ
ত্রিজ্িষণ করা হজ্ি।
(iv) উৎসজ্ির পর যজ্লর সিিজ্িষ েমুো সংগ্রহ করার দু ই মাজ্সর মজ্ধে ত্রিিদ প্রত্রতজ্িদেগুত্রল TSPCB-এর
ওজ়্েিসাইজ্র্, সিিযেীে ক্ষডাজ্মজ্ে ক্ষপাে করা হজ্ি এিং পত্ররজ্িি িে ও যলিা়েু পত্ররিতিে মন্ত্রক, যলিত্রক্ত মন্ত্রক
এিং CPCB-এর সাজ্র্ ক্ষি়োর করা হজ্ি।
(v) TSPCB, ULB এিং ক্ষযলা প্রিাসেজ্ক গণসজ্চতেতা সৃ ত্রষ্টর যেে ত্রেম্নত্রলত্রখত ত্রিষজ়্ে উপাদাে প্রস্তুত করজ্ত
সাহােে করজ্ি এিং পূ যা আজ়্োযক কত্রমত্রর্ এই প্রত্রক্র়ো়ে ত্রলি র্াকজ্ি।
ক. মূ ত্রতিজ্ত িেিহার করা রত্রেে উপকরজ্ণর ত্রিষাক্ত উপাদাজ্ের খারাপ প্রভাজ্ির উপর
খ. পত্ররজ্িি িান্ধি সাযসজ্জা উপকরজ্ের িেিহার
গ. শুধু মাি ত্রেত্রদিষ্ট অস্থা়েী কৃত্রিম পুকুর িা র্োজ্ঙ্ক প্রত্রতমা ত্রিসযিে।
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(vi) TSPCB স্থােী়ে ভাষা়ে গণসজ্চতেতার যেে ত্রেত্রদিষ্ট ত্রলফজ্লর্ এিং ক্ষপাোর প্রস্তুত করজ্ি এিং ইজ্কা োি,
এেত্রযও, ত্রিো প্রত্রতষ্ঠাে/ত্রিশ্বত্রিদোল়ে এিং স্কুলগুত্রলর সহা়েতা়ে গুরুত্বপূ ণি যা়েগাগুত্রলজ্ত প্রদত্রিিত হজ্ি।
কাজ্রার এই খসডা ত্রেজ্দিত্রিকা ত্রিষজ়্ে ক্ষকাে মতামত র্াকজ্ল তা ত্রলত্রখত ভাজ্ি TSPCB র গুখিািত্রস্তত প্রধাে
অত্রফজ্স িা TSPCB র official mail Id (tripuraspcb@gmail.com) ক্ষত সদসে সত্রচি ক্ষক উজ্েিে কজ্র
যমা করজ্ত পাজ্রে।
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