
, वने आिण हवामान बदल
अिधसचूना

नवी , 8 ए , 2016
S.O. 1357(E) - घन कचरा िनयम, 2015 चा मसुदा भारत ,

, वने आिण हवामान बदल 3 जुन 2015 जी.एस.आर 151 (ई) , भारताचे

, भाग II िवभाग 3, उप-िवभाग (1) तारखेस झाला होता आिण बािधत

, पािलका घन कचरा ( आिण हाताळणी) िनयम, 2000 जागी

, घन कचरा िनयम, 2015 ची सदर अिधसूचना तारखेपासून सहा

आत, हरकती आिण सूचना ;

4. कचरा - 1) कचरा -

a) केललेा कचरा, जैव अपघटनीय, िबगर जैवअपघटनीय आिण घरगतुी घातक कचरा अशा ितन

िवलग करेल आिण िवलग केलेला कचरा,

वेळोवेळी सूचना अिधसूचनांनुसार, अिधकृत कचरा वेचकांकडे

कचरा संकलकांकडे करेल.

b) डायपर, सॅिनटरी पॅड इ.सारखा वापर केलेला सॅिनटरी कचरा, सूचनेनुसार,

या मालकांनी

गुंडाळेल आिण िबगर जैवअपघटनीय ठेवील.

c) बांधकामामुळे आिण बांधकाम : आवारात करील

आिण असा कचरा : आवारात झालेला बांधकाम आिण िवनाश कचरा िनयम

2016 नुसार लावेल; आिण

d) : आवारातून झालेला फळबाग कचरा आिण कचरा : आवारात

करील आिण वेळोवेळी लावेल.

2. कचरा केललेा कचरा , जागी

बाहरे फेकू नये, जाळू नये नये.



3. कचरा अशा , घन कचरा ,

अदा करावे.

4. , , ितन अगोदर सूचना न

देता, अिधक समारंभ संमेलन आयोिजत नये आिण अशा

आयोजकान,े , िवलगीकरण आिण

आिण िवलग केलेला कचरा, कचरा संकलकाकडे करावे.

5. झालेला कचरा जसे- टाकाऊ ,

, कप, डबे, आवरण,े , रािहलेले , , फळे इ. यांचा

भांडी ठेवावीत आिण असा कचरा सूिचत कचरा साठवणूक

डेपो भां टाकावा.

6. रिहवाशी आिण बाजार संघटनांनी या अिधसूचनेपासून एका आत आिण

भागीदारी , या िविहत ,

िवलगीकरण करावे, िवलग संकलन सुकर

करावे, अिधकृत कचरा वेचकाकडे अिधकृत करावे.

जैव-अपघटनीय , उपचार केले जातील आिण खत तयार जैव-

, लावली जाईल. ( ) कचरा

कचरा संकलकाकडे .

7. 5000 चौ.मी. आिण समुदायांनी आिण संघटनांनी या

अिधसूचनेपासून एका आत आिण भागीदारी , या िविहत

, कचरा िवलगीकरण करावे, िवलग

संकलन सुकर करावे, अिधकृत कचरा

वेचकाकडे अिधकृत करावे. जैव-अपघटनीय , उपचार केले

जातील आिण खत तयार जैव- , लावली

जाईल. ( ) कचरा कचरा संकलकाकडे .

8. हॉटेल आिण नी या अिधसूचनेपासून एका आत आिण

भागीदारी , या िविहत , िवलगीकरण

करावे, िवलग संकलन सुकर करावे,

अिधकृत कचरा वेचकाकडे अिधकृत करावे. जैव-अपघटनीय

, उपचार केले जातील आिण खत तयार जैव- ,



लावली जाईल. ( ) कचरा कचरा

संकलकाकडे .

11. आिण नगर िवकास सिचवाची - (1) आिण

नगर िवकास िवभागाचे सिचव, पािलका

–

a) या िनयमांची अिधसूचना एक आत, कचरा वेचकांचे , मदत गट आिण

कचरा काम करणारे गट अशा संबंिधतांशी िवचारिविनमय ,

, या िनयमांशी, घन कचरा धोरणाशी, आिण नगर िवकास

नागरी धोरणाशी सुसंगत धोरण आिण घन कचरा नीती तयार

करतील;

b) धोरण आिण घन कचरा नीती तयार करत असताना, भरावा जाणारा कचरा

कमीतकमी आिण घन मानवी आिण कमीतकमी

कचरा कपात, , , आिण घन िविवध

घटकांचा कमाल िविनयोग यावर भर देतील;

c) आिण , कचरा कमी कामी कचरा वेचक, कचरा संकलक आिण

यांचे पार पाडत असले भूिमकेचे ओळखून कचरा

कचरा वेचक कचरा

पुरवतील.

d) या अमलबजावणी केली जाईल हे करतील.

e) नगर रचना िवभागाला देतील ,

शहरा बृहद आराख , जी शहरे सामाईक कचरा सुिवधेची समुहासाठी

भरावाची आहते अशा शहरांना वगळता, घन कचरा आिण यासाठी

सुिवधा करावे.



f) घन आिण सुिवधा एका आत

जागा ती वाटप करतील आिण महानगर आिण

िनयोजन नगर आिण िनयोजन , ,

बृहद (जमीन वापर आराखडा) करतील;

h) आिण नगर रचना िवभागाने 200 अिधक घरे असले 5,000

चौ.मी. अिधक भुखंड समुह , इतर

कोण ही िबगर-िनवासी संकुलासाठी, िवकास घन िवलगीकरण, संचय, आिण

यासाठी जागा केली असेल हे करावे असे देतील;

i) िवकासक, िवशेष (एसइझेड), , समूह िवकासकांना एकूण

पाच पाच भुखंड िनवारे आिण

अलग राखून देतील.

j) ५० ( अिधक) आत आिण समुहासाठी

िवभागणी सामाईक भराव ( ) ची सुकर करतील आिण

अशा भरावांचे करतील;

k) घन , अशा िवलगीकरण आिण वाहतूक यासाठी

बांधणी सोय करतील;

l) पाच अिधक घन कचरा आिण सुिवधा

मंडळाशी बफर झोन अिधसूिचत करतील;

m) कचरा वेचक आिण आिण कचरा साठी योजना करतील.

12. दंडािधकारी याचंी - दंडािधकारी

, , -

a) या िनयमांची अिधसूचना एका आत, नगर िवकास

सिचवांशी , िनयम 11 खंड (f) नुसार घन कचरा आिण

जागा वाटप करणे सुकर करतील;

b) कामिगरीचा, ितन एकदा, कचरा िवलगीकरण, , उपचार आिण

आढावा घेतील आिण पािलक संचालक



संचालक आिण नगर िवकास िवभागाचे सिचव िवचारिविनमय

उपाययोजना करतील;

13. आिण िवकास िवभागा सिचवाची -

(1) आिण नगर िवकास िवभागा सिचवाची, या आिण

, जी आहते ितच आिण

िवकास सिचवाची असतील.

15. जनगणना शहरे आिण नागरी अिधका आिण आिण

– अिधकारी आिण पंचायत-

(a) धोरण आिण नीितची अिधसूचना तारखेपासून सहा आत धोरण आिण

नीितनुसार घन कचरा घन कचरा आराखडा तयार करतील आिण

संबंिधत िवभागांना शासनाने अिधकृत

अिभकरणाला एक सादर करतील;

(b) , , , आिण इतर िबगर-रिहवाशी आवार यासह

घरांमधून िवलग घरोघरी जावून संकलन सोय करतील. अनेक मजली इमारती, मोठी

संकुले, मॉल, गृहसंकुले बाबतीत इतर ठरवून

घन कचरा गोळा करतील;

(c) कचरा संघटनेस कचरा संकलकांना करणे आिण घन

कचरा तसेच घरोघरी जावून कचरा संकलना सहभाग सुकर या अिधकृत

कचरा आिण कचरा चालना देतील आिण करतील;

(d) मदत गटांची सुकर करतील, देतील आिण घनकचरा

तसेच घरोघरी जावून कचरा गोळा देतील;

(e) या िनयमांची अिधसूचना तारखेपासून एक आत या समावेश

पोटिनयम तयार करतील आिण वेळेवर अमलबजावणी करतील;

(f) वेळोवेळी वाटेल िविहत करतील आिण कचरा : अिधकृत

गोळा करतील;



(g) कचरा कागद, , , थंड , पॅक, साली,

आवरणे इ. , जागी, , न न

न बाबत कचरा न बाबत आिण या िविहत

िवलगीकरण िवलग केलेला कचरा अिधकृत कचरा वेचकांना अिधकृत

कचरा संकलकांना देतील;

(h) अिधकृत कचरा वेचकांना आिण कचरा संकलकांना अलग

करता यावे यासाठी, , पुरेशी जागा असलेली

साठवणूक उभारतील आिण िवलग जसे, कागद, , धातू,

काच, कापड संकलनासाठी कचरा वेचकांना आिण ,

, सुलभ देतील; जैव-अपघटनीय कचरा रंगान,े

कचरा रंगाने तर इतर कचरा रंगाने

जातील;

(i) घरगुती धोकादायक कचरा जमा करतील आिण कचरा घरगतुी

धोकादायक कचरा या देतील. िवस

चौरस भागासाठी एक अशी केली जातील आिण अशा

घरगतुी धोकादायक कचरा वेळा सूिचत करतील;

(j) घरगुती धोकादायक ची साठवणूक आिण धोकादायक कचरा

मंडळ मंडळ , वाहतूक करतील;

(k) सफाई कामगारांना, गोळा केलेली झाडाची पाने न आिण ती वेगळीकडे साठवून

कचरा संकलकांकडे अिधकृत अिभकरणाकडे देतील;

(l) कचरा वेचक आिण कचरा संकलक यांना घन कचरा देतील;

(m) भाजी, फळे, फुल,े मांस, पालन आिण मासे बाजारपेठेतून रोज कचरा गोळा करतील आिण

, ,

जैव-िमथेनेशन चालना देतील;

(n) , बोळी, आिण मधनू घनता, आिण यानुसार

दररोज एक आड दोनदा कचरा गोळा करतील;



(o) सफाईचा कचरा आिण धून काढललेा गाळ, थेट कचरा वाहतूक संकिलत करणे

नसेल अशा तो साठवणूक करतील.

संकिलत केलेला कचरा िनयिमत कालांतराने गोळा

लावली जाईल;

(p) फळबागा, ने आिण बािगचे यातील कचरा गोळा करतील आिण

आिण बिगचां करतील;

(q) िवलग जैव-अपघटनीय कडे, जसे , जैव-िमथेनीकरण अशा

वाहतूक करतील अशा कचर्याची ठीकाणीच

जावे;

(r) िबगर जैव-अपघटनीय साठवणूक

वाहतूक करतील;

(s) बांधकाम आिण िवनाश कच बांधकाम आिण िवनाश कचरा िनयम, २०१६

वाहतूक करतील;

(t) आिण अटीवर, समुदायांना, कचरा

आिण घरगतुी , बायोगॅस , समुदाय पातळीवर सहभागी

घेतील;

(u) रासायिनक खतांचा वापर दोन ने बंद करतील आिण देखभाल

, आिण, असेल तेथ,े इतर

खताचा वापर करतील. कचरा

यावे.

(v) घन िविवध कमाल वापरासाठी, : खाजगी सहभागाने

, खालील नमूद अवलंब , नगर िवकास वेळोवेळी

आिण िनयंतर्ण मंडळाने िविहत मानकांचे पालन , घन कचरा

आिण िनगिडत पायाभूत सुिवधांचे, बांधकाम, आिण देखभाल करतील. वाहतूक आिण

कमी येईल, जसे-



अ) जैव-िमथेनीकरण, खत, गांडूळखत, पचन जैव-अपघटनीय जैव-

इतर कोणतीही ;

आ) तसेच अंशासाठी (सािधत

इंधन) घनकचरा माल पुरवठा;

(w) या िविहत सूची 1 नुसार, :

इतर भरावाचे (सॅिनटरी ) आिण संबंिधत पायाभूत सुिवधांचे

बांधकाम, आिण देखभाल हाती घेण;े

(x) भांडवल गुंतवणूक तसेच घन कचरा सेवांचे आिण देखभाल यासाठी

पुरेशा िनधीची तरतूद करतील आिण या िनयमांनुसार घन कचरा आिण इतर

िनधीची िनधी वाटप

चे येईल.

(y) आकारमान, सॅनीटरी , पाच टन अिधक असेल तर

मंडळाकडे सिमतीकडे, , कचरा , उपचार

अिधकृत मंजुरी -I करतील;

(z) अिधकृत मंजूरी सहा अगोदर अिधकृत मंजूरीचे नुतनीकरण

सादर करणे;

(za) IV अहवाल तयार पुढील 30 पिलका

संचालकाकडे नेमून पाठवतील;

(zb) हा अहवाल 31 मे नगर िवकास िवभागा

िवकास िवभागा सिचवांकडे तसेच मंडळाकडे

सिमतीकडे येईल;

(zc) िवलग घरोघरी जावून संकलन आिण आिण

न , वाहतूक कामगारांना, कामगारांना

आिण करतील;



(zd) घनकचरा कामगारांना उपकरणे तसेच गणवेष,

जॅकेट, हातमोजे, रेनकोट, आिण जातील आिण कामगारांकडून वापर केला

जाईल हे करतील;

(ze) समुह बाजार मंजूरी देत असताना

संकलन, िवलगीकरण आिण िवलग साठवणूक यांचे

तरतूदी आहते हे करतील; आिण

(zf) कचरा या पालन न जागीच दंड

पोटिनयम तयार करतील आिण िनकष िविहत करतील आिण तयार

पोटिनयमांनुसार जागीच दंड अिधकार बहाल करतील; आिण

(zg) मािहती, ण आिण संवाद जनजागृती करतील आिण कचरा खालील बाबतीत

करतील; जसे:-

I. कचरा न करण;े

II. कचरा कमी करण;े

III. करण;े

IV. जैव-अपघटनीय, िबगर जैव-अपघटनीय, ( आिण ) सॅिनटरी कचरा आिण घरगतुी

धोकादायक कचरा यांचे िवलगीकरण सराव;

V. घरी खत तयार करण,े गांडूळखत, बायोगॅस वा समुदाय पातळीवरील यांचा

सराव;

VI. वापरललेा सॅिनटरी कचरा होईल , मालकांनी

िविहत गुंडाळून तो िबगर जैव-अपघटनीय

कंुडी टाकणे;

VII. िवलग केललेा कचरा साठवणे;

VIII. िवलग केललेा कचरा, कचरा वेचक, कचरा संकलन अिभकरणांकडे करण;े

IX. कचरा संकलकास सं इतर , घन

कचरा , मािसक आकार देण.े

(zh) िनयम 23 , आिण

मुदत लागलीच, कचरा टाकणे थांबवतील;



(zi) केवळ िबगर- , िबगर- नसलेल,े िबगर-जैवअपघटनीय, िबगर- , िबगर-

कचरा आिण नाकारलेले आिण कचरा

सॅिनटरी जावू देतील आिण सॅिनटरी सूची-1 मधील करावी

लागले, परंत,ू जाणारा कचरा नाकारले पदा

केले जातील;

(zj) कचरा जुनी उघडी आिण कचरा यांचे जैव

खाणकाम आिण जैव-उपचार ण आिण करतील आिण असेल तेथे जैव

खाणकाम आिण जैव-उपचार करयासाठी पावले उचलतील;

(zk) जैव खाणकाम आिण जैव-उपचार कचरा , अिधक

नुकसान , िनयमांनुसार केले जाईल.

16. िन मडंळाची सिमतीची -(1) मंडळाची

सिमती:

a) या िनयमांची संबंधीत अंमलबजावणी

करतील आिण पािलका संबंिधत संचालनालयाशी नगर िवकास

सिचवांशी साधून या अंमलबजावणीचा दोनदा आढावा घेईल;

b) कचरा आिण अनुसूची I आिण अनुसूची II

मानके आिण पालन यावर देखरेख ठेवतील;

c) इतर अिभकरणाकडून अिधकृत

I अिधकृत तपासून वाटणारी

चौकशी करतील;

d) अिधकृत मंजूरीसाठीचा तपासत असताना, संबंधीत मंजूरीची आिण

इतर अिभकरणांची मते जसे, नगर िवकास िवभाग, नगर आिण िनयोजन िवभाग, िनयोजन

सिमती महानगर िनयोजन सिमती, , िवमानतळ एयरबेस करण, भूजल मंडळ,

, वीज िवतरण , िवभाग आिण इतर संबंिधत अिभकरण,े िवचारात घेतली जातील आिण

मते, असतील तर, चार कालावधी जाईल;



e) के इतर अिभकरणाला

अनुसूची I आिण II अनुपालन िनकष आिण मानके तसेच,

, इतर अटी साठ आत II अिधकृत मंजूरी देईल;

f) सदरील अिधकृत मंजूरीची वैधता वैधतेशी करील;

g) चालक अटीनुसार चालवत नसेल तर, खंड (a)

अिधकृत मंजूरी वेळी िनलंिबत करील:

परंत,ू चालकाला, , सूचना अशी अिधकृत मंजूरी िनलंिबत

करता येणार नाही; आिण

h) नुतनीकरणासाठी , आधारे तपासणी चालकाने,

अिधकृत , ,

पालन केले अटीवर, अिधकृत मंजूरीचे पुढील पाच नुतनीकरण करतील.

2. मंडळ सिमती, संधी

, आिण नकार कारणे लेखी , अिधकृत मंजूरीस

नुतनीकरणास नकार देतील;

3. नवीन बाबतीत, जेथे मंडळान,े मंडळाने

सिमतीने, , कोणतीही मानके िविहत केलेली नाहीत, मानके

मंडळाकडे जातील.

4. मंडळ सिमती, , िविहत केलेली ठरवून मानके

आिण मंजूर केलेले उपचार , अिधकृत अटी आिण अनुसूची I आिण II

मानके अनुपालनावर, वाटेल , परंतू एकदा, देखरेख ठेवील.

5. मंडळ सिमती, कचरा धोकादायक कचरा जमा

जमा , घरगतुी धोकादायक हाताळणी आिण

देवू शकत.े

6. मंडळ सिमती आंतर- हालचालीचे िनयमन करेल.


