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स
े नोट

शहरातील जनतेला कळिव यात येते क, क
हवामान बदल मं ालयाने अिधसूचना
अ वये

लॅि टक वे ट मॅनेजमट

शासना या पयावरण, वन व

.जीएसआर-३००(इ) दनांक १८/०६/२०१६

स २०१६ लागू के लेले आहेत. तसेच महारा

शासना या पयावरण िवभागाने अिधसूचना

.

लॅि टक-२०१८/ . .२४/तां. .४

तसेच दनांक २३ माच, २०१८ या अिधसूचना व दनांक ११ एि ल २०१८ या
अिधसूचने वये सुधारणा, द.०२ जुलै, २०१८ नुसार अिवघटनशील कच यामुळे व छ
महारा

अिभयाना या अंमलबजावणीवर अिन

प रणाम होत अस याने ‘महारा

लॅि टक व थमाकोल अिवघटनशील व तूंचे’ (उ पादन, वापर, िव , वाहतूक,
हाताळणी, साठवणूक व तदनंतर वेळोवेळी के ले या सुधारणा) अिधसूचना, २०१८ संपूण
रा यासाठी लागू कर यात आली आहे.
“Maharashtra Plastic and Thermocol Products (Manufacture
Usage Sale, Transport, Handling and Storage)” Notification 2018.
सव नाग रकांना कळिव यांत येते क, द.१२ ऑग ट, २०२१ रोजीचे क ीय
पयावरण, वन आिण जलवायू प रवतन, मं ालय यां या िनयम व अिधसूचनेनुसार एकल
वापर होणा या लॅि टक िपश ा, भांडी व थमाकोल अिवघटनशील व तू वापर यास
बंदी असून कठोर अंमलबजावणी शहरांतून सु कर यात आली आहे. तसेच रा य शासन,
पयावरण िवभागा या द.२६ एि ल, २०२२ रोजी या अिधसूचनेनस
ु ार उपरो

बाबत

टा क फोसची थापना करणे आिण अंमलबजावणी करणे याबाबत महानगरपािलके स
िनदश दले आहेत. यामुळे एकल वापर होणा या लॅि टक िपश ा, भांडी व थमाकोल
अिवघटनशील व तू वापर करताना आढळ यास खालील तपिशला

माणे उिचत

कारवाई व दंड आकार यात येईल याची न द यावी.
तपशील
एकल वापर होणा या लॅि टक िपश ा,
भांडी व थमाकोल अिवघटनशील व तूंचे
(उ पादन, वापर, िव , वाहतूक,
हाताळणी, साठवणूक)

आकार यात येणारा दंड
.५,०००/
०००/- थम वेळेस.
.१०,
१०,०००/
०००/- ि तीय वेळेस. यानंतर
.२५,
२५,०००/
०००/- तृतीय वेळेस व तीन
तीन
मिह यांक रता कारावास.
कारावास.
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