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ववपवरत पवरणाम होतो आहे व तर्यामळे अशा कर्ऱ्र्याच्र्या हाताळणीसाठी राज्र्यावर तसेर् स्र्थावनक
प्रावधकरणाांवर मोठर्या प्रमाणावर आर्गर्थक भारासोबतर् आरोग्र्य सेवाांवरील ववत्तीर्य भारसद्धा
वदवसागवणक वाढत आहे .
आवण

ज्र्याअर्थी,

अववघटनशील

कर्ऱ्र्यामळे

व

सक्ष्म

प्लास्टीकमळे

माशाांच्र्या

जैवववववधतेवर आवण मतस्र्यव्र्यवसार्यावर ववपवरत पवरणाम होत आहे .
आवण ज्र्याअर्थी, अववघटनशील कर्ऱ्र्यामळे स्वच्छ भारत अवभर्यानाच्र्या अांमलबजावणीवर
सध्दा पवरणाम होत आहे .
आवण ज्र्याअर्थी, सवग सांबांवधताांशी व ववभागीर्य क्षेत्रीर्य स्तरावरील अवधकाऱ्र्याांशी सववस्तर
र्र्ा करण्र्यात आली होती. तसेर् वतगमानपत्रात र्याबाबत जाहीर सूर्नासध्दा प्रवसध्द करण्र्यात आली
होती.
आवण ज्र्याअर्थी, महाराष्र प्लास्टीक वपशव्र्याांर्े (कॅ री बॅग्ज उतपादन व वापर) वनर्यम, 2006
द्वारे 50 मार्यक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्र्या प्लास्टीक वपशव्र्याांवर बांदी आणून दे खील र्या कर्ऱ्र्याच्र्या
वाढतर्या प्रमाणामळे पर्यावरणावर व आरोग्र्यावर होणारे नकसान वाढतर् आहे .
तर्याअर्थी, महाराष्र ववघटनशील व अववघटनवशल कर्रा (वनर्यांत्रण) कार्यदा, 2006 च्र्या
कलम 4 र्ी पोटकलमे (1) व (2) र्याद्वारे प्रदान करण्र्यात आलेल्र्या अवधकाराांर्ा वापर करुन
महाराष्र शासन र्याद्वारे , प्लास्टीक व र्थमाकॉल इतर्यादीपासून बनववलेल्र्या अववघटनशील वस्तूांर्
उतपादन , वापर, ववक्री, वाहतूक र्याकवरता पढील वनर्यमन करीत आहे :1.

सांवक्षप्त नाांव व प्रारां भ :1) र्या अवधसूर्नेला, महाराष्र प्लास्टीक व र्थमाकॉल अववघटनशील वस्तूांर्े (उतपादन , वापर,

ववक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) अवधसूर्ना, 2018 असे म्हणावे.

े
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2) ही अवधसूर्ना, महाराष्र शासनाच्र्या राजपत्रात प्रवसध्द झाल्र्याच्र्या वदनाांकापासून अांमलात

र्येईल.
2.

व्र्याख्र्या :1) "कार्यदा" र्यार्ा अर्थग , महाराष्र ववघटनशील व अववघटनशील कर्रा (वनर्यांत्रण) कार्यदा,

2006 असा आहे .
2) "प्लास्टीक" र्यार्ा अर्थग , असा पदार्थग ज्र्याच्र्या मध्र्ये पॉवलमसग जसे , पॉवलइर्थीलीन टे रार्थ ॅले ट,

हार्यडे न्सीटी पॉवलइर्थीलीन, व्हीनाईल,

लोडे न्सीटी पॉवलइर्थीलीन, पॉवलप्रोपीलीन, पॉवल

स्टार्यरीन रे झीन, पॉवल स्टार्यरीन (र्थमाकॉल), नॉन ओवन पॉवलप्रोपीलीन, मल्टी लेअडग
कोएक्सक्रडर पॉवलप्रोपीलीन, पॉवलटे रार्थ ॅलेट, पॉवलअमाईडस, पॉवलवमर्थाईल, वमर्थ ॅॲक्रीलेट
व प्लास्टीक मार्यक्रो वबडस इ.
3) “कम्पोस्टेबल प्लास्टीक” म्हणजे असे प्लास्टीक ज्याचे जैविक पध्दतीने विघटन होऊन
काबबनडाय ऑक्साईड, पाणी, अकाबबवनक संयुगे

ि बायोमास तयार होतांना नैसर्गबक

विघटनशील पदार्ाबच्या विघटनाच्या सामान्य प्रमाणानुसार असेल ि ज्याद्वारे दृश्य, घातक
विषारी पदार्ाांची अशा प्रक्रियेदरम्यान वनर्मबती होत नाही आवण असे प्लास्टीक भारतीय
मानक आयएस ककं िा आयएसओ 17088:2008 मध्ये िेळोिेळी के लेल्या बदलाशी अनुरुप
असतील.
4) “प्लास्टीक वशट्स” म्हणजे प्लास्टीकपासून बनववलेले वशट्स.
5) “प्लास्टीक कर्रा” म्हणजे असा कर्रा ज्र्यामध्र्ये वापरुन िेकलेल्र्या प्लास्टीक पासून
बनववलेल्र्या वस्तूांर्ा समावेश आहे .
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6) “पनगर्क्रण” म्हणजे प्रवकर्या ज्र्यामध्र्ये प्लास्टीक कर्ऱ्र्यार्े ववलगीकरण करुन तर्यार्े नवीन
वस्तू तर्यार करण्र्यासाठी ककवा कच्र्ा माल म्हणून उतपादनामध्र्ये वापरण्र्यासाठी उपर्योग
केला जातो.
7) "उत्पादक" म्हणजे अशी व्र्यक्ती जी प्लास्टीक कॅ री बॅग्ज, अवधवनर्यमात उल्ले वखत केले ल्र्या

प्लास्टीकपासून बनववलेल्र्या वस्तूांर्े उतपादन करतो ककवा वनर्गमती केलेल्र्या वस्तूांच्र्या
प ॅकेकजगसाठी प्लास्टीक वापरतो.
8) "वस्तू" म्हणजे प्लास्टीक ककवा र्थमाकॉलपासून बनववलेली वस्तू, भाांडे ककवा इतर घटक.
9) "प्लास्टीक बॅग्स " म्हणजे प्लास्टीक मटे वरर्यल पासून वस्तांर्ी ने -आण करण्र्यासाठी ककवा
वस्तू हाताळण्र्यासाठी ककवा पक
ॅ े कजगसाठी, हँडल असलेली वा हँडल नसलेली, अशी वपशवी
ज्र्यामध्र्ये नॉन ओव्हन पॉवलप्रोवपवलन पासून बनववले ल्र्या वपशवी व ज्र्यामध्र्ये उतपादनाच्र्या
वठकाणी उतपादन प्रवक्रर्येदरम्र्यान अवनवार्यग वेष्टनासाठी वापरण्र्यात र्येणारे प्लास्टीक आवरण
वा वपशवी र्याांर्ा समावेश आहे .
10) “पीईटी व पीईटीई बाटल्र्या” म्हणजे पॉवलइर्थीलीन टे रार्थ ॅले ट (पीईटी) व पॉवलइर्थीलीन

टे रार्थ ॅलेट इस्टसग (पीईटीई) पासून बनववलेल्र्या बाटल्र्या ज्र्याांर्ा वनम्नद्रवपदार्थग, द्रवपदार्थग,
पाणी इतर्यादी साठववण्र्यासाठी वापर केला जातो.
11) "र्थमाकॉल पासून बनववले ली वस्तू" म्हणजे

पॉवलस्टार्यवरन पासून बनववलेली कोणतीही

वस्तू.
12) "नमूना" र्यार्ा अर्थग , र्या वनर्यमासोबत जोडले ला नमूना असा आहे .
13) “माल” म्हणजे उतपादनकतर्याने प्लास्टीक ककवा र्थमाकॉलपासून बनववले ली कोणतीही वस्तू

ककवा घटक.
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महाराष्र ववघटनशील व अववघटनशील कर्रा (वनर्यांत्रण) कार्यदा, 2006 च्र्या कलम 2(एर्)

व कलम 4 र्े उपकलम 1 व 2 अन्वर्ये प्रदान करण्र्यात आलेल्र्या अवधकाराांतगगत सांपण
ू ग राज्र्यात
खालील बाबींर्े वनर्यमन करण्र्यात र्येत आहे .
(1) 1)

प्लास्टीक पासून बनववल्र्या जाणाऱ्र्या वपशव्र्या(हँडल असलेल्र्या व नसलेल्र्या) तसेर्

र्थमाकॉल (पॉवलस्टार्यवरन) व प्लास्टीक पासून बनववण्र्यात र्येणाऱ्र्या व एकदार् वापरल्र्या
जाणाऱ्र्या वडस्पोजेबल वस्त, उदा. ताट, कप्स, प्लेटस, ग्लास, काटे , वाटी, र्मर्े , भाांडे,
हॉटे लमध्र्ये अन्नपदार्थग पक
ॅ े जींगसाठी वापरले जाणारे भाांडे व वाटी, स्रॉ, नॉन वोवन
पॉवलप्रॉपीलेन बॅग्स (Non-Woven Polypropylene bags), द्रव पदार्थग साठववण्र्यासाठी
वापरात र्येणारे प्लास्टीक पाऊर्/ कप, सवग प्रकारर्े अन्नपदार्थग , धान्र्य इतर्यादी
साठववण्र्यासाठी व पक
ॅ े जींगसाठी वापरले जाणारे प्लास्टीक व प्लास्टीक वेष्टन, इतर्यादींर्े
उतपादन, वापर, साठवणूक, ववतरण, घाऊक व वकरकोळ ववक्री, आर्यात व वाहतूक
करण्र्यास राज्र्यात सांपण
ू गत: बांदी आहे .
2) ही अवधसूर्ना राज्र्यातील कोणतीही व्र्यक्ती, व्र्यक्तींर्ा समूह, शासवकर्य व अशासवकर्य
सांस्र्था, शैक्षवणक सांस्र्था, वक्रडा सांकल, क्लब्स, वर्त्रपट व नाटर्यगृहे, औद्योवगक घटक,
समारां भार्े हॉल, वावणस्ज्र्यक सांस्र्था, कार्यालर्ये, धामीक स्र्थळे , धामीक सांस्र्था, हॉटे ल, ढाबे,
दकानदार, मॉल्स, ववक्रेता, कॅ टरसग, घाऊक ववक्रेता, वकरकोळ ववक्रेता, व्र्यापारी, िेरीवाला,
ववतरक, वाहतूकदार, सेल्समन, मांडई, उतपादक, स्टॉल्स, पर्यगटन क्षेत्रे, वने व सांरवक्षत वने ,
इको सेन्सीटीव्ह क्षेत्रे, सवग सागरी वकनारे , सवग सावगजवनक वठकाणे , बस स्र्थानके, रे ल्वे
स्र्थानके इ. वठकाणी लागू राहील.
3)सांपण
ू ग राज्र्यात प्लास्स्टक व र्थमाकॉलर्ा वापर सजावटीमध्र्ये करण्र्यास बांदी असेल.
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(2) तर्थापी राज्र्यात खाद्यपदार्थग साठववण्र्या र्योग्र्य उच्र् दजा प्राप्त वबसिेनॉल-अ ववरहीत पीईटी व

पीईटीई पासून बनववलेल्र्या 0.5 लीटर पेक्षा कमी द्रव धारण क्षमता नसलेली व ज्र्यावर
पनगर्क्रणासाठी पूवगवनधावरत पनगखरे दी ठळकपणे छापलेली असेल अशा बाटल्र्याांर्ा वापर,
खरे दी, ववक्री व साठवणूक खालील अटींच्र्या अधीन राहू न अनज्ञेर्य असेल.
उतपादक, ववक्रेते व ववतरक र्याांनी पर्यावरणासांबांधी ववस्तारीत जबाबदारी म्हणून
अशा पनगवनधारीत पनगखरे दी ककमत वनस्श्र्त केलेल्र्या पीईटी व पीईटीई बाटल्र्याांच्र्या
पनगर्क्रणासाठी पनगखरे दीसाठी ठे व व्र्यवस्र्था (बार्य बॅक वडपॉझीटरी वसस्टम) वनमाण करुन
परे शी क्षमता असलेले सांकलन व पनगर्क्रण केंद्रे हे वनर्यम प्रकावशत होण्र्याच्र्या तारखेपासून
तीन मवहन्र्याांच्र्या आत मोक्र्याच्र्या वठकाणी कार्यान्वीत करणे बांधनकारक असेल. तसेर् अशी
वापरलेली बाटली दकानदार, ववक्रेते र्याांना पनगखरे दी करणे बांधनकारक असेल.
1 लीटर व तर्यापेक्षा जास्त आवण 0.5 लीटर पीईटी / पीईटीई बाटल्र्याांवर पनगखरे दी
ककमत रु.1/- आवण रु.2/- अशी अनक्रमे ठळकपणे छापलेली असावी. राज्र्यात 0.5 लीटर
व तर्यापेक्षा कमी द्रव धारणा क्षमता असलेल्र्या पीईटी व पीईटीई बाटल्र्याांर्ा वापर, खरे दी,
ववक्री, ववतरण व साठवणूकीवर सांपण
ू ग बांदी असेल.
(3) र्यामध्र्ये खालील बाबी वगळण्र्यात आले ल्र्या आहे त :-

(1) औषधाांच्र्या वेष्टनासाठी वापरण्र्यात र्येणारे प्लास्टीक.
(2) वन व िलोतपादनासाठी, कृ षी, घनकर्रा हाताळणे इ. प्रर्योजनाांसाठी लागणाऱ्र्या

रोपावाटीकाांमध्र्ये वापरण्र्यात र्येणारी िक्त कांपोस्टे बल प्लास्टीक वपशवी वा प्लास्टीक.
तर्थावप, अशा प्रर्योजनासाठी वापरण्र्यात र्येणाऱ्र्या प्लास्टवक वपशवी/ वशटवर ठळकपणे
तसे वनदे वशत वापरासाठी िक्त असे स्पष्ट वलवहलेले असावे. तर्थावप, अशा कांपोस्टे बल
बॅग्सच्र्या ववक्री ककवा ववक्रीपूवी उतपादकाने ककवा ववक्रेतर्याने केंद्रीर्य प्रदूषण वनर्यांत्रण
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मांडळाकडू न अशा बॅग्स कांपोस्टे बल असल्र्याबाबत प्रमावणत करुन घे णे बांधनकारक
असेल.
(3) ववशेष आर्गर्थक क्षेत्र, वनर्यातीसाठी ववववक्षीत उद्योग इ. मध्र्ये िक्त वनर्यातीसाठी प्लास्टीक
व प्लास्टीक वपशवीर्ी उतपादने.
(4)उतपादनाच्र्या वठकाणी उतपादनाच्र्या प्रवक्रर्येदरम्र्यान अवनवार्यग वेष्टनासाठी वापरण्र्यात
र्येणारे प्लास्टीक आवरण वा वपशवी. परां तू अशा प्लास्टीकच्र्या पनगवापर व पनगर्क्रणाबाबत
स्पष्टपणे मागगदशगक सूर्ना अशा वस्तूांवर मद्रीत केले ले असावे.
(5) दूधाच्र्या पक
ॅ े जींगसाठी अन्न साठवणूकीर्ा दजा असलेल्र्या परां तू 50 मार्यक्रॉनपेक्षा कमी
जाड नसलेल्र्या प्लास्टीक वपशव्र्या. तर्थावप, पनगखरे दी पध्दती ववकवसत करण्र्यासाठी अशा
वपशव्र्याांवर पनगर्क्रणासाठी पूवगवनधावरत ककमत जी रु. 0.50 पेक्षा कमी नसेल ती ठळकपणे
छापलेली असावी. पनगर्क्रणासाठी अशा वपशव्र्याांर्ी सांकलन व्र्यवस्र्था ववकवसत
करण्र्यासाठी दूध डे अरी, ववतरक व ववक्रेते र्याांनी अशा पनगर्क्रणासाठी वनधावरत छापील
पनगखरे दी ककमतीनसार अशा वपशव्र्या पनगखरे दी करणे बांधनकारक असेल. तसेर् दूध डे अरी
व दूध ववतरकाांनी दधाच्र्या वपशव्र्याांऐवजी कार्े च्र्या बाटलीर्ा ककवा पर्यावरणपूरक पर्यार्याांर्ा
वापर करण्र्यार्ी व्र्यवस्र्था वनमाण करण्र्यार्ा प्रर्यतन करावा.
4.

र्या अवधसूर्नेच्र्या अांमलबजावणीसाठी व वनर्यमाांतगगत कारवाई करणेसाठी महाराष्र

अववघटनवशल कर्रा (वनर्यांत्रण) कार्यदा, 2006 च्र्या कलम 12 अन्वर्ये प्रदान केलेल्र्या
अवधकाराांतगगत कारवाई करण्र्यासाठी खालील अवधकाऱ्र्याांना तर्याांच्र्या कार्यगक्षेत्रात प्रावधकृ त करण्र्यात
र्येत आहे .
1)

1. महानगरपावलका आर्यक्त, उपार्यक्त, शॉप्स अँड एस्टॅबलीशमेंट अवधकारी व वनवरक्षक,
अनज्ञाप्ती वनवरक्षक, स्वच्छता वनरवक्षक, आरोग्र्य वनवरक्षक, आरोग्र्य अवधकारी, प्रभाग
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अवधकारी ककवा आर्यक्त र्याांनी नामवनदे वशत केलेला अवधकारी तसेर् सवग नगरपावलकाांर्े
मख्र्यावधकारी व तर्याांनी नामवनदे वशत केलेले अवधकारी

र्या वनर्यामाांतील सवग तरतूदींर्ी

अांमलबजावणी तर्याांच्र्या क्षेत्रात करतील.
2. वजल्हावधकारी, उप वजल्हावधकारी, उप ववभागीर्य अवधकारी, तहवसलदार, तलाठी व

वजल्हावधकारी र्याांनी नामवनदे वशत केलेले इतर अवधकारी हे तर्याांच्र्या क्षेत्रात र्या वनर्यामाांतील
सवग तरतूदींर्ी अांमलबजावणी करतील.
3. मख्र्य कार्यगकारी अवधकारी, वजल्हा पवरषद, गट ववकास अवधकारी, आरोग्र्य अवधकारी,

ववस्तार अवधकारी, वजल्हा वशक्षण अवधकारी, गट वशक्षण अवधकारी व ग्राम सेवक हे तर्याांच्र्या
क्षेत्रात र्या वनर्यामाांतील सवग तरतूदींर्ी अांमलबजावणी करतील.
4. सदस्र्य सवर्व, प्रादे वशक अवधकारी, उप प्रादे वशक अवधकारी व क्षेत्र अवधकारी, महाराष्र

प्रदूषण वनर्यांत्रण मांडळ, शास्त्रज्ञ श्रेणी-2, शास्त्रज्ञ श्रेणी-1 व सांर्ालक, पर्यावरण.
5. सांर्ालक, आरोग्र्य सेवा, उप सांर्ालक, आरोग्र्य अवधकारी.
6. सांर्ालक, प्रार्थवमक व उच्र् वशक्षण.
7. सवग टू वरझम पोवलस, पोवलस वनवरक्षक, पोवलस उप वनवरक्षक, मोटर वाहन वनवरक्षक, वाहतूक

पोवलस, सह व्र्यवस्र्थापवकर्य सांर्ालक, महाराष्र पर्यगटन ववकास महामांडळ ककवा तर्याांनी
प्रावधकृ त केलेले अवधकारी.
8. उपार्यक्त, पूरवठा, वजल्हा पूरवठा अवधकारी,
9. आर्यक्त (राज्र्यकर) व सवग राज्र्यकर अवधकारी .
10. िॉरे स्ट रे न्ज ऑविसर, उपवन सरां क्षक ककवा तर्याांनी नामवनदे वशत केले ले अवधकारी.
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2)

1.
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र्या अवधसूर्नेच्र्या अांमलबाजणीमध्र्ये गाव पातळीवर ककवा शहरी भागात सहभागी

होण्र्यासाठी इच्छू क व्र्यक्तींनी, व्र्यक्तींच्र्या समूहाांनी, सेवाभावी सांस्र्था, औद्योगीक घटकाांर्ी सांघटना,
स्र्थावनक स्वराज्र्य सांस्र्थाांर्े सदस्र्य इतर्याांदींनी र्या वनर्यमाांतगगत प्रावधकृ त अवधकाऱ्र्याकडे नोंदणी करावी.
2.

अशी नोंद केलेल्र्या व्र्यक्ती, व्र्यक्तीसमूह, सेवाभावी सांस्र्था, औद्योगीक घटकाांर्ी

सांघटना, स्र्थावनक स्वराज्र्य सांस्र्थाांर्े सदस्र्य इ. र्या वनर्यमाांतगगत प्रावधकृ त केलेल्र्या अवधकाऱ्र्याांना
वनर्यमाांच्र्या अांमलबजावणीत मदत करतील वा वनर्यमाांर्े उल्लांघन करण्र्याऱ्र्याांबाबत मावहती दे तील
ककवा प्रावधकृ त अवधकाऱ्र्याांना दां ड आकारणे , प्लास्टीक वा र्थमाकॉलपासून बनववलेला माल जप्त
करणे , गन्हा नोंदववण्र्यास मदत करणे इ. कार्यग पार पाडण्र्यासाठी सहाय्र्य करतील.
5.

महाराष्र प्रदूषण वनर्यांत्रण मांडळाने उद्योग उभारणी सांमतीपत्र, उतपादन सरु करण्र्यार्े

सांमतीपत्र व नतनीकरण दे ताांना प्लास्टीक उतपादकाांनी अनज्ञेर्य वस्तूांवर पनगर्क्रण ककमत व पनगखरे दी
ककमत स्पष्टपणे छापलेली असावी, अशी अट घालावी व र्या अटींर्े उल्लांघन करणाऱ्र्या उद्योग
घटकाांवर कार्यदे शीर कारवाई करण्र्यात र्यावी.
6.

पीईटी / पीईटीई बाटल्र्या व दूधाच्र्या वपशव्र्याांवर उतपादन स्तरावर पनगर्क्रण शल्क व स्र्थावनक

स्वराज्र्य सांस्र्थाांच्र्या पातळीवर आकारावर्यार्े पनगर्क्रण शल्क र्याबाबत वस्तू व सेवा कर
सांर्ालनालर्य र्याांर्ेशी सल्लामसलत करुन, शक्तीप्रदत्त सवमतीच्र्या मान्र्यतेने स्वतांत्रपणे आदे श
वनगगवमत करण्र्यात र्येतील.
7.
अ.क्र.

र्या वनर्यमनाच्र्या अांमलबजावणीसाठी कालावधी खालीलप्रमाणे असेल :संबंधित
घटक

1.

उतपादक

अंमलबजावणीचा कालाविी
कृ ती

कालाविी

बांदीत वस्तूांर्े उतपादन व ववक्री

अवधसूर्नेच्र्या वदनाांकापासून

उपलब्ध साठर्यार्ी ववल्हे वाट

अवधसूर्नेच्र्या वदनाांकापासून

1) राज्र्यातील क्षेत्राबाहे र ववक्री

एक मवहन्र्याांच्र्या आत.

2) प्रावधकृ त पनगर्क्रण करणाऱ्र्या घटकाांस
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ककवा उद्योगास ववक्री.
2.

ववक्रेते,

ववक्री वर बांदी

अवधसूर्नेच्र्या वदनाांकापासून

वकरकोळ

उपलब्ध साठर्यार्ी ववल्हे वाट

अवधसूर्नेच्र्या वदनाांकापासून

ववक्रेते,

1) राज्र्यातील क्षेत्राबाहे र ववक्री

एक मवहन्र्याांच्र्या आत.

व्र्यापारी,

2) प्रावधकृ त पनगर्क्रण करणाऱ्र्या घटकाांस

ववतरक

ककवा उद्योगास ववक्री.
3) स्र्थावनक स्वराज्र्य सांस्र्थे कडे शास्त्रीर्य
ववल्हे वाटीसाठी ककवा पनगर्क्रणानासाठी
हस्ताांतरण करणे.
आवण पनगखरे दी प्रवक्रर्येत जमा होणारे
प्लास्टीक कर्रा व पेट बाटल्र्या र्या
प्रावधकृ त पनगर्क्रण करणाऱ्र्या घटकाांस व
उद्योगाांस

तर्यार

केलेल्र्या

सांकलन

पध्दतीनसार दे णे.
3.

वापरकते

बांदीत वस्तूांर्ा वापर.
वैर्यस्क्तक

व्र्यक्तींकडे

अवधसूर्नेच्र्या वदनाांकापासून
सध्र्या

उपलब्ध अवधसूर्नेच्र्या वदनाांकापासून

असलेल्र्या प्रवतबांधीत प्लास्टीक वस्तूांच्र्या एक मवहन्र्याांच्र्या आत.
ववल्हे वाटीसाठी:
1) प्रावधकृ त पनगर्क्रण करणाऱ्र्या घटकाांस
ककवा उद्योगास ववक्री.
2) स्र्थावनक स्वराज्र्य सांस्र्थेकडे शास्त्रीर्य
ववल्हे वाटीसाठी ककवा पनगर्क्रणानासाठी
हस्ताांतरण करणे.
4.

स्र्थावनक

अस्तीतवातील बांदीत प्लास्टीक वस्तूांच्र्या अवधसूर्नेच्र्या वदनाांकापासून

स्वराज्र्य

घटकाांच्र्या

सांस्र्था

वनमाण होणाऱ्र्या कर्ऱ्र्यार्े

साठर्यार्े

ककवा

तर्यापासून एक मवहन्र्याांच्र्या आत.
सांकलन,

वाहतूक व्र्यवस्र्था करुन ती प्रावधकृ त
पनगर्क्रण

करणाऱ्र्या

घटकाांस

ककवा

शास्त्रीर्य ववल्हे वाटीसाठी व्र्यवस्र्था वनमाण
करणे.
8.

भववष्र्यात र्या वनर्यमाांमध्र्ये आवश्र्यक तर्या सधारणा करणे वा अांमलबजावणीबाबत आढावा

घे ऊन अांमलबजावणीमध्र्ये र्येणारे अडर्थळे वा त्रटी र्यावर वेळोवेळी वनणगर्य घे णे इतर्यादींसाठी मा.मांत्री
(पर्यावरण) र्याांर्े अध्र्यक्षतेखाली गठीत शक्तीप्रदत्त सवमती र्यर्थोवर्त वनणगर्य घे ईल. र्यामध्र्ये पेट बॉटल्स
व इतर अववघटनशील कर्ऱ्र्यावर वनर्यमनाबाबत दे खील ही सवमती वनणगर्य घे ऊ शकते.

¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ¶ÉÉºÉxÉ ®úÉVÉ{ÉjÉ +ºÉÉvÉÉ®úhÉ ¦ÉÉMÉ SÉÉ®ú-¤É, ¶ÉÖGò´ÉÉ®ú, ¨ÉÉSÉÇ 23, 2018/SÉèjÉ 2, ¶ÉEäò 1940
9.

11

तसेर् अद्यर्यावत तांत्रज्ञानाच्र्या अधारे अववघटनशील कर्ऱ्र्याच्र्या ववल्हे वाटीबाबत शासनास

ताांवत्रक मागगदशगन करण्र्यासाठी तज्ञ सवमती गठीत करण्र्यात र्यावी. ही सवमती शक्तीप्रदत्त सवमतीला
वेळोवेळी र्यासांबांवधत वशिारसी करे ल.
10.

अांमलबजावणी प्रावधकरणे , तर्याांना लागू असेल तर्यानसार, नमूना "अ" मध्र्ये राज्र्य शासनाला

तर्याांर्ा त्रैमावसक अहवाल सादर करतील.
महाराष्रार्े राज्र्यपाल र्याांर्े आदे शाने व नावाने.
(सवतश गवई)
अपर मख्र्य सवर्व (पर्यावरण)

