
महाराष्ट्र प्लास्टिक व थमाकॉल अववघिनशील
वट्तुंचे (उत्पादन, वापर, ववक्री, वाह्कक, 
हा्ाळणी, साठवणकक) अविसकचना २०१८



प्लास्टिकचे विविध प्रकार, उपयोग ि त्याचे दषु्पररणाम

प्लास्टीकमध्ये महत्वाचे घटक म्हणजे हाय पॉलीमर, की ज्यामध्ये कार्बन व हायड्रोजन हे मुख्य घटक असतात व दसुऱ्या

प्रकारचे प्लास्टीक हे हेट्रोचेन पॉलीमर कंपाऊंट असते की ज्यामध्ये ऑक्सीजन, नायट्रोजन व कार्बन असते. प्लास्टीकचे

प्रकार पॉली इथेलीन टेरेपथेलेट, हाय डएेनसीटी पॉली इथेलीन, ववनाइल, पॉली प्रॉपलीन इ.

प्लास्टिक याचा अथब असा पदाथब ज्याच्यामध्ये पॉललमसब जसे पॉललइथथलीन, टेट्राथलेॅट, हायडने्सीटी पॉललइथीलीन,

व्हीनाईल, लोडन्सीटी पॉललइथीलीन, पॉललप्रोपीलीन, पॉललस्टायरीन रेझीन, पॉलल स्टायरीन (थमााकॉल), नॉन वोवन

पॉललप्रोपीलीन, मल्टी लेअडब कोएक्सकु्रडर पॉललप्रोपीलीन, पॉललटेट्राथलेॅट, पॉललअमाईडस, पॉलललमथाईल, लमथॲॅक्रीलेट व

प्लास्स्टक मायक्रो बर्डस ्इ.



प्लास्टीकचे विविध प्रकार ि त्याचे उपयोग
अ.क्र प्लाटिीकचा प्रकार उपयोग
१ पॉलीअमाईड्स (पीए) ककंवा ( नायलॉन )

फायर्र, टूथब्रश बब्रकल्स, टयूबर्गं, मच्छीमारी रेषा आणण कमी-ताकद मशीन
भाग जसे कक इंस्जन भाग ककंवा तोफा फे्रम

२ पॉलीकार्ोनेट (पीसी) कॉम्पॅक्ट डडस्क, चष्मा, ढाली , सुरक्षा णिडक्या, टॅ्रकफक लाइट्स आणण लेन्स
३ पॉललस्टर (पीईएस) फायर्र व टेक्सटाइल
४ पॉललथथलीन (पीई) सुपरमाकेट रॅ्ग आणण प्लॅस्स्टकची र्ाटल्यांसहहत स्वस्त उपयोग मोठ्या

आकाराच्या
५ उच्च-घनता पॉलीथथलीन (एचडीपीई) डडटजटंच्या र्ाटल्या, दधुाचे कपाट आणण मोल्ड प्लास्स्टकचे प्रकरण
६ कमी घनता लो-डने्सीटी

पॉललथथलीन (एलडीपीई) र्ाहेरचे फर्नबचर , साइडडगं, फशब टाईल्स, शॉवरचे पडदे आणण सीपीसी पॅकेस्जगं

७ पॉलीथथलीन टेरेफाथलेट (पीईटी) कार्ोनेटेड डड्रकं्स र्ाटल्या, शेंगदाणा र्टर जार, प्लास्स्टकची कफल्म आणण
मायक्रोवेव्हर्ल पॅकेस्जगं

८ पॉलीप्रॉपलीन (पीपी) र्ाटलीचे झाकण, मद्यपाना, दही कंटेनर, उपकरणे, कार फें डर (रं्पसब)
आणण प्लॅस्स्टक पे्रशर पाइप लसस्टम्स

९ पॉललटायरेन (पीएस) फोम शेंगदाणे , अन्न कंटेनर, प्लॅस्स्टक टेर्लवेअर, डडस्पोजेर्ल कप, प्लेट्स,

कटलरी, कॉम्पॅक्ट-डडस्क (सीडी) आणण कॅसेट र्ॉक्स
१० उच्चप्रभावपॉललस्टेनररन (एचआय पीएस) रेकफ्रजरेटर लाइनसब, फूड पॅकेस्जगं आणण व्हेंडडगं कप
११ पोललववनायल क्लोराईड (पीव्हीसी) प्लंबर्गं पाईप्स आणण गटररगं, शॉवर पडदे, ववडंो फे्रम आणण फशब
१२ पॉललस्व्हनाललडीन क्लोराईड (पीव्हीडीसी) अन्न पॅकेस्जगं

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=mr&prev=search&rurl=translate.google.co.in&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_pressure_pipe_systems&usg=ALkJrhgoDDFKGkLcDuTExq7yljZpkpL9_g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=mr&prev=search&rurl=translate.google.co.in&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Compact_disc&usg=ALkJrhgn9243vtLf1stcDeJaYMIFXBxkYA
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प्लास्टिकचे दषु्पररणाम

• शास्रज्ांनी न गंजणारी, वजनाने हलकी अशी आणण हटकाऊ वस्तू म्हणजे ‘प्लास्स्टक’ हा पदाथब र्नवला िरा;
पण तो टाकाऊ झाल्यावर त्याचा स्जवाणंूमुळे ऱ्हास होत नसल्याने तो नष्ट करता येत नाही. त्यामुळे प्रदषूण
होत.े परत वापरात न आणता येणारे प्लास्स्टकचे पदाथब टाकायचे कुठे आणण त्यांची ववल्हेवाट लावायची कशी,
ही समस्या जगभर चथचबली जात आहे.

• एका प्लास्स्टक वपशवीचे ववघटन होण्यात १०० वषांपेक्षा अथधक कालावधी व्यय होतो. या काळात त्या
प्लास्स्टकचे ववघटन होऊन मोठ्या प्रमाणात रासायर्नक घटक र्ाहेर पडतात. त्यामुळे त्या भागातील जमीन
नापीक होण्याची प्रकक्रया चालू होते.

• प्लास्स्टकच्या वपशव्या जलाशयात जातात. हे प्लास्स्टकयुक्त पाणी शतेीला हदले गेल्यास त्या भमूीच्या
धारणक्षमतेवर, तसेच उत्पन्नावर पररणाम होतो.

• २६ जलुै २००५ च्या मुसळधार पावसानंतर मुंर्ईत जो महाप्रलय आला, त्याला जी अनेक कारणे होती त्यांपैकी
‘प्लास्स्टक वपशव्यांचा वापर’ हेही एक कारण होत.े

• प्राण्यांच्या पोटात कचऱ्यातील प्लास्स्टक जाऊन त्यांना आजार होणे यांसारख्या गंभीर समस्या र्नमाबण झाल्या
आहेत.



• एकदा र्नमाबण झालेलं प्लास्स्टक हे कधीच नष्ट होत नाही. या उलट त्याचे तुकडे पडून ते इतरर
जलमनीत, समुद्रात, नदी-नाल्यात लमसळत जाऊन ते प्राण्यांच्या तोंडी येतात. काही वेळेस असे प्राणी
मनुष्याच्या पोटात गेल्यावर याच प्लास्स्टकचा अशं आपल्याही पोटात जात असतो.

• जगात आज र्नव्वळ प्लास्स्टकच्या वापरापासून होत नसेल इतकं नुकसान केवळ प्लास्स्टक रॅ्ग (थैली
ककंवा पातळ वपशवी)च्या वापरामुळे होत आहे. प्लास्स्टकची वपशवी र्नमाबण झाल्यानंतर ती नष्ट
होण्यासाठी िुप वषे लागतात.

• या वपशव्यांचा कचरा ही आज जगाची सावबबरक समस्या र्नलेली आहे. हा कचरा गाळ र्नून आपल्या,
सांडपाणी वाहून नेणा-या पाईप्समध्ये, गटारांमध्ये, जलमनीत, नाल्यांमध्ये, नद्या व समुद्रात अडकून
राहतो. असा कचरा साठल्यामुळे ककत्येक कसदार जलमनी नापीक र्नल्याची उदाहरणं आहेत.

• प्लास्टीकचा कचरा जाळल्यामुळे पोललक्लोररनेटेड डायरे्न्झो - डाइऑस्क्सन व पोललक्लोररनेटेड
डायरे्न्झोफुरान सारख्या ककब रोग जन्य वायुंचे उत्सजबन होत.े



प्लाटिीक कचरा व्यिटथापि नियम

• महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्लास्स्टक वपशव्यांच्या उत्पादन व वापरावर र्नयंरण ठेवण्याकरीता महाराष्ट्र शासन स्तरावर महाराष्ट्र
ववघटनशील व अववघटनशील कचरा (र्नयंरण) कायदा, 2006, महाराष्ट्र शासनाने, हद. 3 माचब, 2006 रोजी प्लास्स्टकच्या
वपशव्यांचे (कॅरी रॅ्ग्ज) उत्पादन व वापर या करीता 2006 साली र्नयमांची तरतूद केली आहे.

• या र्नयमानुसार, कॅरी रॅ्ग 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या व 8 इंच X 12 इंच आकारापेक्षा कमी असलेल्या रॅ्गांचे उत्पादन,

ववक्री ककंवा ववतरण करण्यास र्ंदी आहे.
• महाराष्ट्र प्लास्स्टक वपशव्यांचे (कॅरी रॅ्ग) (उत्पादन व वापर) (सुधारणा) र्नयम, 2007 नुसार अंमलर्जावणी करण्यासाठी

िालील सक्षम अथधकारी आहेत.
१. महापाललका आयुक्त ककंवा महापाललका आयुक्तांनी नामर्नदेलशत केलेला अन्य कोणताही अथधकारी
२. राज्य प्रदषूण र्नयंरण मंडळाचे सदस्य सथचव ककंवा मंडळाने नामर्नदेलशत केलेला उप-प्रादेलशक अथधकाऱ्याच्या

दजाबपेक्षा कमी दजाब नसलेला अन्य कोणताही अथधकारी,
३. उद्योग ववभागाचे ववकास आयुक्त (उद्योग) ककंवा ववकास आयुक्त (उद्योग) यांनी नामर्नदेलशत केलेला

उपसंचालकांच्या दजाबपेक्षा कमी दजाब नसलेला अन्य कोणताही अथधकारी,
४. संर्ंथधत स्जल्हयाचा स्जल्हाथधकारी, ककंवा स्जल्हाथधकाऱ्यांनी नामर्नदेलशत केलेल्या तहलसलदाराच्या दजाबपेक्षा कमी

दजाब नसलेला अन्य कोणताही अथधकारी
५. नगरपाललकेचे मुख्य अथधकारी



 प्लास्स्टकपासून र्नववण्यात येणाऱ्या वस्तूंचा सवबसामान्य जनतेकडून मोठया प्रमाणात होणार वापर
 पयबटन स्थळे,धालमबक स्थळे, समुद्र ककनारे, चौपाटया, ड्रनेेज लाईन, क्षेपण भूलम, मैदाने इ.हठकाणी प्लास्स्टक कचरा मोठया

प्रमाणावर टाकणे.
 प्लास्स्टकचे ववघटन होण्यासाठी १०० वषाबहून अथधक कालावधी लागतो, समुद्र ककनारी तळाशी गेल्याने सागरी ककनारा व

तळाशी गेल्याने सागरी जीवांना धोका र्नमाबण होणे.

 ड्रनेेजमध्ये प्लास्स्टक अडकून पावसाळयामध्ये पूर पररस्स्थती र्नमाबण होणे, अशा घटकांमुळे जीवीत व ववत्त हानीसह मोठया
प्रमाणात होत असल्याचे र्नदशबनास येणे.

 प्लास्स्टक वस्तूच्या अमयाबहदत वापरामुळे व त्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे होणारे पयाबवरणीय दषु्पररणाम रोिण्यासाठी
महाराष्ट्र राज्यात प्लास्स्टक वस्तुंच्या वापराचा र्नर्धं घालण्यार्ार्तची संकल्पना पुढे आली.

 या अनुषंगाने सप्टेंर्र २०१७ मध्ये मा.मंरी पयाबवरण यांनी गुढीपाडव्याच्या मुहूताबवर प्लास्स्टकच्या काही वस्तुंच्या वापरावर
र्ंदी घालण्याचे संकेत हदले.



• सदर प्लास्टिक कचऱ्यामुळे होणाऱ्या पयावरणीय ऱ्हास होऊ नये, याकररता महाराष्ट्र शासन मुुंबईसह सुंपूणण
राज्यामध्ये पूणणपणे प्लास्टिक रपशव्या उत्पादन, वापर, सुंग्रह/रवक्री यावर बुंदी घालण्याच्या धोरणाच्या अनुषुंगाने
सहा रवभागीय आयुक्तटतरावर रिसेंबर २०१७ ते जानेवारी २०१८ या कालावधीत बैठका घेण्यात आल्या.

• तसेच रद.२ जानेवारी २०१८ च्या पत्रान्वये शासनाने प्रटतारवत प्लास्टिक कॅरी बॅग बुंदीच्या अुंमलबजावणीच्या
अनुषुंगाने जारहर सूचना व आदेश पारीत केले असून सदर सूचना व आदेश जनतेच्या मारहतीटतव दैरनक
वृत्तपत्रामध्ये प्रकारशत केले होते.

• तद्नुंतर महाराष्ट्र शासनाने रद.२३ माचण २०१८ रोजी महाराष्ट्र रवघिनशील व अरवघिनशील कचरा (रनयुंत्रण )
कायदा २००६ अुंतगणत महाराष्ट्र प्लास्टिक व थमाकॉल अरवघिनशील वटतुुंचे (उत्पादन, वापर, रवक्री, वाहतूक,
हाताळणी, साठवणूक) अरधसूचना २०१८ प्ररसध्द केली आहे. तसेच ११ एरप्रल २०१८ रोजी सुधारीत अरधसूचना
प्ररसध्द करण्यात आली आहे.



महाराष्ट्र प्लास्टिक व थमाकॉल अववघिनशील वट्तुंचे
(उत्पादन, वापर, ववक्री, वाह्कक, हा्ाळणी, साठवणकक) 

अविसकचना २०१८



व्याख्या

प्लास्टिक याचा अथब असा पदाथब ज्याच्यामध्ये पॉललमसब जसे पॉललइथथलीन, टेट्राथलेॅट, हायडने्सीटी पॉललइथीलीन,
व्हीनाईल, लोडन्सीटी पॉललइथीलीन, पॉललप्रोपीलीन, पॉललस्टायरीन रेझीन, पॉलल स्टायरीन (थमााकॉल), नॉन वोवन
पॉललप्रोपीलीन, मल्टी लेअडब कोएक्सकु्रडर पॉललप्रोपीलीन, पॉललटेट्राथलेॅट, पॉललअमाईडस, पॉलललमथाईल, लमथॲॅक्रीलेट
व प्लास्स्टक मायक्रो बर्डस ्इ.

कम्पोटिेबल प्लास्टिक म्हणजे असे प्लास्स्टक ज्याचे जवैवक पध्दतीने ववघटन होऊन कार्बनडाय ऑक्साईड, पाणी,
अकार्ोर्नक संयगेु व र्ायोमास तयार होतांना नैसथगबक ववघटनशील पदाथांच्या ववघटनाच्या सामान्य प्रमाणानुसार
असेल व ज्याद्वारे दृश्य, घातक ववषारी पदाथांची अशा प्रकक्रये दरम्यान र्नलमबती होत नाही आणण असे प्लास्स्टक
भारतीय मानक आय एस ककंवा आय एस ओ १७०८८ : २००८ मध्ये वेळोवेळी केलेल्या र्दलाशी अनुरुप असतील.



प्लास्टिक बॅग्ज म्हणजे प्लास्स्टक मटेररअल पासून प्लास्स्टक वस्तूंची ने-आण करण्यासाठी ककंवा वस्तु
हाताळण्यासाठी ककंवा पॅकेस्जगंसाठी, हॅन्डल असलेली व हॅन्डल नसलेली, अशी वपशवी ज्यामध्ये नॉन वोवन
पॉललप्रोपीलीन पासून र्नववलेल्या वपशवी व ज्यामध्ये उत्पादनाच्या हठकाणी उत्पादन प्रकक्रये दरम्यान अर्नवायब
वेष्टनासाठी वापरात येणारे प्लास्स्टक आवरण वा वपशवी यांचा समावेश आहे.

थमाबकॉलपासून र्नववलेली वस्तु म्हणजे पॉललस्टायररनपासून र्नववलेली कोणतीही वस्तु

पीईिी ि पीईिीई बािल्या म्हणजे पॉललईथीलीन टेट्राथलेॅट (पी ई टी) व पॉललथथलीन टेट्राथलेॅट इस्टसब (पी ई टी ई)

पासून र्नववलेल्या र्ाटल्या ज्यांचा र्नम्न द्रव पदाथब, द्रव पदाथब, पाणी इ.साठववण्यासाठी वापर केला जातो.



सदर अधधसूचिे अतंगात राज्यात खालील बाबींिर बंदी आहे.

• प्लास्स्टक पासून र्नववल्या जाणाऱ्या वपशव्या तसेच थमाबकॉल व प्लास्स्टक पासनू र्नववण्यात येणाऱ्या व

एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या डडस्पोजेर्ल वस्तुय, हॉटेलमध्ये अन्न पदाथब पॅकेस्जंक साठी वापरले जाणारे भांडे व

वाटी, स्ट्रॉ, नॉन वोवन पॉललप्रोपीलीन रॅ्ग्ज, द्रव पदाथब साठववण्यासाठी वापरात येणारे प्लास्स्टक पाऊच/कप सवब

प्रकारचे अन्न पदाथब, धान्य इ.साठववण्यासाठी व पॅकेस्जगं साठी वापरले जाणारे प्लास्स्टक वेष्टन इ.चे उत्पादन,

वापर, साठवणूक, ववतरण, घावूक व ककरकोळ ववक्री, आयात व वाहतूक

• सजावटीसाठी प्लास्स्टक व थमाबकॉलचा वापर



तसेच खालील बाबीं अिी ि शती च्या अधधि राहूि बंदीमधूि िगळण्यात आल्या आहेत.

• औषधांच्या िेष्ििासाठी िापरण्यात येणारे प्लास्टिक

• खादय पदाथा साठविण्या योग्य उच्च दजाा प्राप्त बबसफेिॉल-अ विरहीत पीईिी ि पीईिीई पासूि बिविलेल्या ि ज्यािर पुिाचक्रणासाठी
पूिानिधाारीत पुिाखरेदी ठळकपणे छापलेली असेल अशा बािल्यांचा िापर खरेदी, विक्री ि साठिणूक काही अिींच्या अधधि राहूि अिुज्ञेय
असेल.

• िि ि फलोत्पादिासाठी, कृषी , घिकचरा हाताळणी इ.प्रयोजिासाठी लागणाऱ्या रोप िाटिकांमध्ये िापरण्यात येणारी फक्त कंपोटिेबल
प्लास्टिक वपशिी िा प्लास्टिक. तथावप अशा प्रयोजिासाठी िापरण्यात येणाऱ्या वपशिी / शीििर ढळकपणे तसेच निदेर्शत िापरासाठी
फक्त असे टपष्ि र्लटहलेले असािे. तथावप, अशा कंपोटिेबल बॅग्जच्या विक्री ककंिा विक्री पुिी उत्पादकािे ककंिा विके्रत्यािे कें टिय प्रदषूण
नियंत्रण मंडळाकडूि अशा बॅग्ज कंपोटिेबल असल्याबाबत प्रमाणणत करुि घेणे बंधिकारक असेल.

• विशेष आधथाक के्षत्र, नियाातीसाठी विविक्षीत उद्योग इ.मध्ये फक्त नियाातीसाठी प्लास्टिक ि प्लास्टिक वपशिीची उत्पादिे

• उत्पादिाच्या टठकाणी उत्पादिाच्या प्रकक्रये दरम्याि अनििाया िेष्ििासाठी िापरण्यात येणारे प्लास्टिक आिरण िा वपशिी



दधूाच्या पॅकेजीगंसाठी अन्न साठवणूकीचा दजाब असलेल्या परंतू ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाड नसलेल्या

प्लास्स्टक वपशव्या वगळण्यांत आल्यआहेत.

पुनबिरेदी पध्दती ववकलसत करण्यासाठी अशा वपशव्यांवर पुनबचक्रणासाठी पूवबर्नधाबररत ककंमत जी रु.०.५०

पेक्षा कमी नसेल ती ठळकपणे छापलेली असावी.

पुनबचक्रणासाठी अशा वपशव्यांची संकलन व्यवस्था ववकलसत करण्यासाठी दधू डअेरी, ववतरक व ववके्रते यानंी

अशा पुनबचक्रणासाठी र्नधाबररत छापील पुनबिरेदी ककंमतीनुसार अशा वपशव्या पुनबिरेदी करणे र्ंधनकारक

असेल. तसेच दधू डअेरी व दधू ववतरकानंी दधुाच्या वपशव्यांऐवजी काचेच्या र्ाटलीचा ककंवा पयाबवरणपूरक

पयाबयांचा वापर करण्याची व्यवस्था र्नमाबण करण्याचा प्रयत्न करावा.



• राज्यात िाद्यपदाथब साठववण्यायोग्य उच्च दजाब प्राप्त बर्सफेनॉल-अ ववरहहत पीईटी व पीईटीपासून र्नववलेल्याव
ज्यावर पुनचबक्रणासाठी पुवबर्नधाबररत पुनिबरेदी ककंमत ठळकपणे छापलेली असेल अशा र्ाटल्यांचा वापर,उत्पादन,
िरेदी, ववक्री व साठवणूक िालील अटींच्या अथधन राहून अनुजे्य असेल.

• उत्पादक, ववतरक व ववके्रते यांनी पयाबवरणासंर्ंधी ववस्तारीत जर्ार्दारी अशा पुवर्नबधारीत पुनिबरेदी ककंमत र्नश्चीत
केलेल्या पीईटी व पीईटीई र्ाटल्यांच्या पुनचबक्रणासाठी पुनिबरेदी ठेव व्यवस्था (र्ायरॅ्क डडपॉझीटरी लससट्म ) र्नमाबण
करुन पुरेशी क्षमता असलेले संकलन कें द्र, ररव्हसब वेंडीग मलशन, क्रलशगं मलशन व पुनचबक्रमण कें द्रार्रोर्र सांगड घालून
सािळी र्नमाबण करणे इ. हे र्नयम प्रकालशत होण्याच्या तारिेपासून तीन महहन्याच्या आत मोक्याच्या हठकाणी जसे
मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, हॉटेल्स, दकुाने, पयबटन स्थळे, सागरी चौपाटया, ककल्ले, सावबजर्नक हठकाणे इ. कायाबस्न्वत
करणे र्ंधनकारक असेल.

• अशा वापरलेल्या र्ाटल्यांची दकुानदार, ववके्रते यांना छापलेल्या पुनिबरेदी ककंमतीनुसार पुनिबरेदी करणे र्ंधनकारक
असेल

एक ललटर व त्यापेक्षा जास्त आणण एक ललटरपेक्षा कमी द्रवधारणा क्षमता असलेल्या पीईटी / पीईटीई र्ाटल्यांवर
पुनिबरेदी ककंमत अनुक्रमे रु.१ आणण रु.२ अशी ठळकपणे छापलेली असावी.



• या अरधसूचनेच्या अुंमलबजावणीसाठी व रनयमाुंतगणत कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र अरवघिनरशल कचरा (रनयुंत्रण)

कायदा २००६ च्या कलम १२ अन्वये प्रदान केलेल्या अरधकाराुंतगणत कारवाई करण्यासाठी खालील अरधकाऱ्याुंना त्याुंच्या

कायणके्षत्रात प्रारधकृत करण्यात आले आहे.

• महानगरपारलका आयुक्त, उपायुक्त, शॉप्स ॲन्ि एटिॅबरलशमेंि अरधकारी व रनररक्षक, अनुज्ञाप्ती रनररक्षक, टवच्छता

रनररक्षक, आरोग्य रनररक्षक, आरोग्य अरधकारी, प्रभाग अरधकारी ककवा आयुक्त याुंनी नामरनदेरशत केलेला अरधकारी तसेच

सवण नगरपारलकाुंचे मुख्य अरधकारी व त्याुंनी नामरनदेरशत केलेले अरधकारी

• रजल्हारधकारी, उप रजल्हारधकारी, उप रवभागीय अरधकारी, तहरसलदार, तलाठी व रजल्हारधकारी याुंनी नामरनदेरशत केलेले

इतर अरधकारी

• मुख्य कायणकारी अरधकारी, रजल्हापररषद, गि रवकास अरधकारी, आरोग्य अरधकारी, रवटतार अरधकारी, रजल्हा रशक्षण

अरधकारी, गि रशक्षण अरधकारी, ग्राम सेवक



• सदटय सरचव, प्रादेरशक अरधकारी, उप प्रादेरशक अरधकारी, के्षत्र अरधकारी, म.प्र.रन.मुंिळ, शास्त्रज्ञ श्रेणी – १ व २ व 
सुंचालक, पयावरण

• उपायुक्त, पुरवठा, रजल्हा पुरावठा अरधकारी

• सुंचालक, आरोग्य सेवा, उप सुंचालक, आरोग्य अरधकारी

• सुंचालक, प्राथरमक व उच्च रशक्षण

• सवण िूरीझम पोलीस, पोरलस रनररक्षक, पोरलस उप रनररक्षक, मोिर वाहन रनररक्षक, वाहतूक पोलीस, सह 
व्यवटथापरकय सुंचालक,  महाराष्ट्र पयणिन रवकास महामुंिळ ककवा त्याुंनी प्रारधकृत केलेले अरधकारी

• आयुक्त (राज्यकर) व सवण राज्यकर अरधकारी

• फॉरेटि रेंज ऑरफसर, उपवन सुंरक्षक ककवा त्याुंनी नामरनदेरशत केलेले अरधकारी



• य अधिसूचनेच्य अांमलबजयवणीमध्े गयव पयतळीवर किंवय शहरी भयगयत सहभयगी होणयसयठी इच्छुिं व्क्ततनी,

व्ततींच्य समुहयांनी, सेवयभयवी सांस्थय, औद्योगीिं घटिंयांची सांघटनय, स्थयधनिं स्वरयज् सांस्थेंचे सदस् इ.नी य

धनमयांतगगत प्रयधििृंत अधििंयऱयांिंडे नोंदणी िंरयवी.

• अशी नोंद िेंलेल्य व्तती, व्तती समुह, सेवयभयवी सांस्थय औदोधगिं घटिंयांची सांघटनय, स्थयधनिं स्वरयज्

सांस्थेंचे सदस् इ.य धनमयांतगगत प्रयधििंत अधििंयऱयांनय धनमयच्य अांमलबजयवणीत मदत िंरतील वय धनमयांचे

उल्लांघन िंरणयऱयांबयबत मयधहती देतील किंवय प्रयधििृंत अधििंयऱयांनय दांड आिंयरणे, प्लयस्स्टिं वय थमािंॉल पयसून

बनधवलेलय मयल जप्त िंरणे, गुन्हय नोंदधवणयस मदत िंरणे इ.िंयगपयर पयडणयसयठी सहय िंरतील.



महाराष्ट्र प्रदषूण र्नयंरण मडंळाने उदयोग उभारणी समंतीपर, उत्पादन सरुु करण्याचे

समंतीपर व समंतीपर नुतनीकरण देतांना प्लास्स्टक उत्पादकांनी अनुजे्य वस्तुंवर

पुनचबक्रण ककंमत व पुनिबरेदी ककंमत स्पष्टपणे छापलेली असावी अशी अट घालावी व

या अटीचे उल्लघंन करणाऱ्या उदयोगांवर कायदेलशर कारवाई करावी.



या वनयमाुंच्या अुंमलबजावणीसाठी कालाविी खालीलप्रमाणे

अ.क्र.
संर्ंधीत
घटक

अमंलर्जावणीचा कालावधी
कृती कालावधी

१ उत्पादक र्ंदीत वस्तुंचे उत्पादन व ववक्री अथधसचूनेच्या
हदनांकापासून

उपलब्ध साठयाची ववल्हेवाट
१.राज्यातील क्षरेार्ाहेर ववक्री २.प्राथधकृत पुनबचक्रण करणाऱ्या घटकास ककंवा
उद्योगास ववक्री

अथधसूचनेच्या
हदनांकापासून तीि
मटहन्याच्याआत

२ ववके्रते,
ककरकोळ
ववके्रते,
व्यापारी,
ववतरक

ववक्री व र्ंदी अथधसचूनेच्या
हदनांकापासून

उपलब्ध साठयाची ववल्हेवाट
१ राज्यातील क्षेरार्ाहेर ववक्री
२. प्राथधकृत पुनबचक्रण करणाऱ्या घटकास ककंवा उद्योगास ववक्री
३ स्थार्नक स्वराज्य संस्थेकडे शास्रीय ववल्हेवाटीसाठी ककंवा पुनबचक्रणासाठी
हस्तांतरण करणे आणण पुनबप्रकक्रयेत जमा होणारे प्लास्स्टक, कचरा व पीईटी र्ाटल्या
या प्राथधकृत पुनबचक्रण करणाऱ्या घटकांस व उद्योगास तयार केलेल्या संकलन
पध्दतीनुसार देणे.

अथधसूचनेच्या
हदनांकापासून तीि
मटहन्याच्याआत



अ.क्र. संर्ंधीत घटक अमंलर्जावणीचा कालावधी
कृती कालावधी

३ वापरकते र्ंदीत वस्तुंचा वापर अथधसचूनेच्या
हदनांकापासून

वैयस्क्तक व्यक्तींकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या प्रर्तर्ंधीत प्लास्स्टक वस्तूंच्या
ववल्हेवाटीसाठी
१ प्राथधकृत पुनबचक्रण करणाऱ्या घटकास ककंवा उद्योगास ववक्री
२ स्थार्नक स्वराज्य संस्थेकडे शास्रीय ववल्हेवाटीसाठी ककंवा पुनबचक्रणासाठी
हस्तांतरण करणे.

अथधसूचनेच्या
हदनांकापासून तीि
मटहन्याच्याआत

४ स्थार्नक
स्वराज्य संस्था

अस्स्तत्वातील र्ंदीत प्लास्स्टक वस्तूंच्या घटकांच्या साठयाचे ककंवा त्यापासून
र्नमाबण होणाऱ्या कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक व्यवस्था करुन तो प्राथधकृत
पुनबचक्रण करणाऱ्या घटकांस ककंवा शास्रीय ववल्हेवाटीसाठी व्यवस्था र्नमाबण
करणे

अथधसूचनेच्या
हदनांकापासून तीि 
मटहन्यांच्याआत



अ.क्र. गनु्हयाचे स्वरुप दंडाची रक्कम व स्वरुप
१ पहहला गनु्हा रु. ५,०००/-

२ दसुरा गनु्हा रु. १०,०००/-

३ र्तसरा गनु्हा रु. २५,०००/- व ३ महहन्याचा कारावास

महाराष्ट्र अववघिनवशल कचरा (वनयुंत्रण) वनयम २००६ अुं्र्ग् सदर 
अविसकचनेचे उल्लुंघन केल्यास खालीलप्रमाणे दुंड आकारण्या् येईल.

दुंड



• सदर अविसकचनेमध्ये आवश्यक ्ी सतिारणा करणे व अुंमलबजावणीबाब् आढावा
घेऊन वेळोवेळी वनणगय घेणे यासाठी मा.मुंत्री पयावरण याुंच्या अध्यक्ष्ेखाली शक््ी
प्रदत्त सवम्ी र्ठी् करण्या् आली आहे.

• अद्याव् ु्ंत्रज्ञान्याच्या आिारे अववघिनवशल कचऱ्याच्या ववल्हेवािीबाब् शासनास
्ाुंवत्रक मार्गदशगन करण्यासाठी ्ज्ञ सवम्ी र्ठी् करण्या् येणार आहे. सदर सवम्ी
शक््ी प्रदत्त सवम्ीला वेळोवेळी यासुंबुंिी् वशफारशी करेल.

सवम्ी



अमंलबजािणी प्राधधकरणे खालील िमुिा अ मध्ये राज्य शासिास त्यांचा त्रमैार्सक अहिाल
सादर करतील.



धन्यवाद ...।


