वसई-िवरार
वसई िवरार शहर महानगरपािलका
आरो य िवभाग

द.२९
द २९/
२९/०७/
०७/२०२२

स
े नोट

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 अिधसूचनेनुसार 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 संबंिधतावर दंडा मक कारवाई महानगरपािलके माफत सु
कर यात आली आहे.
यानुषंगाने महानगरपािलके या अिधकारी व कमचा यांसाठी

द.२९ जुलै,

२०२२ रोजी वसई िवरार शहर महानगरपािलके या मु यालयातील मा.महासभा सभागृहात
“एकल वापर ( सगल युज) लाि टक बंदी” या िवषयावर ‘कायशाळे चे’ आयोजन
कर यात आले होते. यावेळी महारा

दूषण िनयं ण मंडळाचे उप- ादेिशक अिधकारी

ी.सतीश पडवळ यांनी महानगरपािलके या अिधकारी व कमचा यांना एकल वापर
( सगल युज) लाि टक बंदी बाबत महानगरपािलके ने करावया या कारवाई बाबत
मागदशन के ले. कारवाई करताना महानगरपािलका अिधकारी व कमचारी यांना
येणा या अडचण वर व यासंबंधी कर यात येणा या उपाययोजनांवर यावेळी चचा
कर यात आली. तसेच लाि टक ला पयायी व तू असले या कापडी िपश ा, कागदी
िपश ा, ले स, लास इ. व तूंचे दशन भरव यात आले होते.
सदर कायशाळे स मा.अित.आयु
ी.अ ज य बगाडे, मा.मु य लेखा परी क
अिधकारी

ी.आिशष पाटील, मा.अित.आयु
ी.सुरेश बनसोडे, मा.मु य लेखा व िव

ी.अ ण को हे, सव उप-आयु , सव सहा.आयु , सव व र

िनरी क, सव किन

आरो य

आरो य िनरी क, सव िवभाग मुख व इतर संबंिधत कमचारी

उपि थत होते.
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