एकल वापर (सिंगल युज) प्लास्टिकचा वापर बं द करणेबाबत
काय वापरू नये ?
केंद्रीय पयावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने ऑगस्ट 2021 मध्ये अधिसूधित केलेल्या सुिाधरत प्लास्स्टक
किरा व्यवस्थापन धनयम २०२१ नुसार खालील एकल वापर (ससगल युज) प्लास्स्टक वस्तू प्रधतबंधित आहे त.
•

सजावटीसाठी प्लास्स्टक व पॉधलस्टीधरन [थमाकोल]

•

धमठाईिे बॉक्स, आमंत्रण कार्ड , धसगारे टिी पाधकटे , प्लॅस्स्टकच्या काड्ांसह कानकोरणी, फुगयांसाठी
प्लास्स्टकच्या काड्ा, प्लास्स्टकिे झेंर्े, कँर्ी कांड्ा

•

आइस्रीम कांड्ा

•

प्लेट्स, कप, गलासेस, कटलरी जसे काटे , िमिे, िाकू, धपण्यासाठीिे स्रॉ, रे, ढवळण्या (स्स्टरसड )

•

प्लास्स्टक सकवा पीव्हीसी बॅनर (100 मायरॉन पेक्षा कमी)

याबरोबरि, महाराष्ट्र प्लास्स्टक व थमाकोल अधिसूिना २०१८ अंतगडत खालील गोष्ट्टी प्रधतबंधित आहे त.
•

कंपोस्टे बल प्लास्स्टक (किरा व नसडरी साठीच्या धपशव्या सोर्ू न)

•

सवड प्रकारच्या प्लास्स्टकच्या धपशव्या (केरी बॅगस)- हॅ ण्र्ल असलेल्या व नसलेल्या

•

धर्श, बाउल, कॅन्टे नर (र्बे)

काय वापरायचे आहे ?
1. कापर्ी धपशव्या:
कापर्ी धपशव्या या प्लास्स्टक धपशव्या या ऐवजी वापरू शकतो. सेंधद्रय कापूस, लोकर, भांग सकवा बांबूपासून
बनवलेले शाश्वत कपर्े िुतल्यावर प्लास्स्टकिे तंतू बाहे र पर्णार नाहीत.

2.

बांबू:

हे झपाट्याने वाढणारे नूतनीकरण करण्यायोगय स्त्रोत टे बलवेअर आधण धपण्याच्या स्रॉ सारख्या वस्तूंमध्ये प्लास्स्टक
बदलू शकते. हे हलके, धटकाऊ आधण कंपोस्टे बल आहे .

3. लाकर्ी वस्तू:
नूतनीकरण करण्यायोगय स्त्रोत, शाश्वत-व्यवस्थाधपत जंगलातील लाकूर् स्वच्छता ब्रश, स्वयंपाक भांर्ी आधण
कसटग बोर्ड यासारख्या घरगुती वस्तूंमध्ये प्लास्स्टकिी जागा घेऊ शकते.
4. मातीिी भांर्ी आधण इतर मातीिी भांर्ी: मातीिी भांर्ी आधण इतर उर्वलेली धसरे धमक एक स्स्थर, जलरोिक
पयाय दे तात जे अन्न साठवण आधण टे बलवेअरसाठी िांगले आहे . धबनधवषारी िकाकी पहा.

5. कंपोस्टे बल प्लास्स्टक:
"कंपोस्टे बल प्लॅस्स्टक" म्हणजे प्लास्स्टक जे कंपोस्स्टग दरम्यान जैधवक प्रधरयेद्वारे ऱ्हास करते CO2, पाणी,
अकाबडधनक संयुगे आधण बायोमास इतर ज्ञात कंपोस्टे बल पदाथांशी सुसंगत दराने पारं पाधरक पेरो-आिाधरत
प्लास्स्टक वगळता, आधण दृश्यमान, वेगळे सकवा धवषारी सोर्त नाही. अवशेष.
हे प्लास्स्टकच्या पयायांपैकी एक आहे . कंपोस्टे बल प्लास्स्टकला प्रोत्साहन देण्यासाठी, सीपीसीबीने कंपोस्टे बल
प्लास्स्टकच्या उत्पादक आधण धवरेत्यास प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक मानक ऑपरे सटग प्रधरया (एसओपी) तयार
केली आहे .

मात्र, महाराष्ट्र प्लास्स्टक व थमाकोल अधिसूिना २०१८ अंतगडत महाराष्ट्र राज्यामध्ये कंपोस्टे बल प्लास्स्टक धपशव्या
किरा व नसडरीसाठीि फक्त वापरण्यािी परवानगी आहे .

पयावरणावर घातक पररणाम

धनसगािे सौंदयड सौंदयड नष्ट्ट करते.
सिंगल युज प्लास्टिक वटततंचा वापर आरण कचरा यावर दं ड:

किरा उत्पन्न करणाऱ्यावर जागेवर दं र् - रु. ५००/संस्थात्मक किरा उत्पन्न करणाऱ्यावर जागेवर दं र् - रु. ५,०००/महाराष्ट्र अधवघटनधशल किरा (धनयंत्रण) धनयम २००६ अंतगडत महाराष्ट्र प्लास्स्टक व थमाकोल अधिसूिना २०१८
िे उल्लंघन केल्यास खालीलप्रमाणे दं र् आकारण्यात येईल.
अ. र.
१
२

गुन्हयािे स्वरुप
पधहला गुन्हा
दुसरा गुन्हा

दं र्ािी रक्कम व स्वरुप
रु. ५,०००/रु. १०,०००/-

३

धतसरा गुन्हा

रु. २५,०००/- व ३ मधहन्यािा कारावास

दं ड कोण लावत शकतो?
(१) राज्य प्रदूषण धनयंत्रण मंर्ळ आधण प्रदूषण धनयंत्रण सधमती ससगल यूज प्लास्स्टकच्या धर्फॉल्टर उत्पादकाला
दं र् ठोठावू शकते.
(२) स्थाधनक संस्था धकरकोळ धवरेता, धवरेता आधण ससगल यूज प्लॅस्स्टकच्या वापरकत्यावर दं र् आकारू
शकतात.
(३) केंद्रीय प्रदूषण धनयंत्रण मंर्ळाने तयार केलेल्या पयावरण भरपाई मूल्यांकनासाठी मागडदशडक तत्त्वांनुसार दं र्
आकारला जाईल.
(४) महाराष्ट्र प्लास्स्टक व थमाकोल अधिसूिना २०१८ अंतगडत खालील धवधवि शासकीय अधिकाऱ्यांना
अंमलबजावणी आधण आवश्यक कायदे शीर कारवाई करण्यािे अधिकार धदले आहे त. – स्थाधनक स्वराज्य संस्था,
धजल्हाधिकारी कायालय, धजल्हा पधरषद, महाराष्ट्र प्रदूषण धनयंत्रण मंर्ळ, आरोगय धवभाग, धशक्षण धवभाग, पयडटन,
पोलीस, धवरीकर धवभाग आधण वन धवभाग.

आपण काय करू शकतो?
•

ससगल युज प्लास्स्टक िा वापर करू नका व तुमच्या कृतीमिून सुरवात करा

•

तुमच्या धमत्रांना आधण कुटुंबाला या मोधहमेत सामील होण्यास सांगा

•

ससगल युज प्लास्स्टकच्या बंदीच्या जागरुकतेबाबत तुमच्या स्थाधनक स्वराज्य संस्थांशी बोला

