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 �ा��क हा िदवस�िदवस आधुिनक 

जीवन�ै�ीचा गळफास बनु �ाग�ा आहे. आज मंुबई 

�हरात जवळजवळ ८ हजार मे.टन इतका कचरा िनमा�ण 

होतो. �ाम�े २२५ ते २५० मे.टन इत�ा मोठया 

�माणात �ा��क कचरा असतो. एक �ा��क ची 

िप�वी िवघटन हो�ास १००० हजार वषा�चा का�ाबधी 

�ागतो. डंिपंग �ाउंडवरही �ा�ीकचे सा�ा� िदसून 

येते. मंुबईती� ना�े,गटारे, या �ा�ीक कच�यानेच 

भर�े�े िदसून येतात. �ामुळे पावसाळयात पाणी 

जा�ास अडथळा िनमा�ण होवून मंुबई पा�ाने तंुबते 

कारण �ा��क हे �ामु�ाने नैसिग�क �रतीने िवघटन 

होत नाही. �ा�ीकचा हा अितवापर व धोका ओळखून 

आजवर वेगवेगळया िनयमा�ारे क� � आिण रा� 

सरकारने �ा�ीक वापरावर िन�बंध घा��ात आ�े.

 क� � सरकारने �ा�ीक कचरा�व�थापन 

िनयमाव�ी २०१६ जारी के�ी �ात �ा�ीक िप��ांची 

माय�ॉन �मता ५० माय�ॉन कर�ात आ�ी.

भुमी समु�िकनारे व �गत�ा सागरी पा�ावर 

�ा�ीकचे सा�ा� पसर�े आहे. प�रणामी सागरी 

सजीवसृ�ी धो�ात आ�े�ी आहे. पया�वरणाचा     

सुरि�तेचा िवचार क�न रा�ा�ा पया�वरणिवभागाने 

ट�ाट�ाने �ा��कवर बंदी घा��ात येणार आहे हा 

िनण�य �ागताह� आहे.

  या िनण�यांची अंम�बजावणी चांग�्या �कारे 

हो�ासाठी एक नाग�रक �णून आप�ेदेखी� 

याबाबतीत कत�� आहे �ा��क बंदी�ा पाठीबंा देवून 

�ा��कचा वापर न कर�ाची सुरवात ��ेकाने 

�त:पासून सु� कराय�ा हवी. �ा��कचे दु��रणाम 

आप�्या सवा�नाच मािहत आहे. �ामुळे �ा��कचा 

वापर पूण�पणे बंद करणे तसेच �ा��क�ा पया�य �ोधून 

�ांचा वापर करणे �ा��क ब�� समाजानेही आप�े 

पया�वरण भान राखून �ा��क बंदी�ा हातभार �ावणे 

आव�यकआहे.  
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�ा��क �णजे काय?

     �ला�टीकम�ये मह�वाच े घटक �हणज े हाय 

पॉलीमर, की �याम�ये काबन�  व हाय�ोजन हे म�ुय 

घटक असतात व दुस�या �कारच े �ला�टीक हे 

हाय�ोजनच े पॉलीमर कं�पाऊंड असते की �याम�ये 

ऑ�सीजन, नाय�ोजन व काबन�  असते. �ला�टीकच े

�कार पॉली इिथलीन टे�ाथॅलटे, हायडे�सीटीी पॉली 

इिथलीन, िवनाइल, पॉली �ॉपलीन इ. �ला��टक असा 

पदाथ� आहे की,  �या�याम�ये पॉिलमस � जस े

पॉिलइिथलीन,टे�ाथॅलटे,हायडे�सीटी पॉिलइथीलीन, 

�हीनाईल, लोड�सीटी पॉिलइथीलीन, पॉिल�ोपीलीन, 

पॉिल�टायरीन रेझीन, पॉिल �टायरीन (थम�कॉल), 

नॉन वोवन पॉिल�ोपीलीन, म�टी लअेड� कोए�स�ुडर 

पॉिल�ोपीलीन,  पॉिलटे�ाथॅलटे,  पॉिलअमाईडस, 

पॉिलिमथाईल,  िमथॅॲ�ीलटे व �ला��टक माय�ो  

िबड� इ. घटक असतात.

    �ला��टक  दाथ��या िविवध गणुधम�मळेु उदा.घडण 

सलुभता, अिछ�ता यामळेु �ला��टकचा वापर िविवध 

उ�पादने तयार कर�याकरीता मोठया �माणात होऊ 

लागला. उदा.�ला��टक िपश�या, बाट�या, �लटेस, 

चमच,े फ�नचर, फायबर, टूथ�श, टय�ूबग, म�छीमारी 

जाळया आिण य�ं ाचं ेभाग कॉ�प�ॅट िड�क,च�मा,सरु�ा 

िखड�या,�िॅफक लाइ�स आिण ल�ेस, सपुरमाक� ट 

बगॅ आिण �ला��टक मो�ड�गच े �कार,�ला��टकची 

िफ�म आिण माय�ोव�ेहबल पकेॅ�जग, अ� कंटेनर, 

�ल�ॅ�टक टेबलवअेर,  िड�पोजबेल कप,  �ल�ेस, 

कटलरी,  रेि�जरेटर लाइनस,�  �ल�ंबग पाई�स व 

यासार�या इतर ब�याच व�तंमु�ये �ला��टकचा वापर 

कर�यात यते ो.

�ा��कची िनिम�ती कशी झाली ?

      गरज ही शोधाची जननी मानली आहे. �या 

वळेाची गरज,  सरु ि�तता,  मागणी आिण 

परुवठया�या त�वानुसार माणसाला असा 

काहीतरी नवीन पदाथ� �याकाळी हवा होता की 

�याने वरील गो�ट�ची गरज भागिवली जाईल. 

िव�ान-तं��ान आिण ससं ाधनाचंी   कमतरता 

असनु ही काही शा��ा�ंया अथक �य�न, 

िचकाटी आिण मेहनती�या जोरावर िविश�ट हवा 

असले�या  पदाथ�चा शोध लाव�याचा �य�न 

चालला होता. पढुील शतकात िविवध ट�यावंर 

िविवध नावानंी, गुणधम�नी, आकारानंी �याला 

�ला��टक स�ं ा िमळाली.

          पिहले �ला��टक १८५५ साली अले�झाडंर 

पाक� ने तयार केले आिण �याला पाक� साइन अस े

सबं ोधले गेले. पाक� साइनला नंतर स�े यिूलड अस े

�हटले गेले.�ला��टक�या िन�मतीसाठी िवकास 

आिण  तं�ा�ानात मोठा बदल झाला.

 �ला��टक हा श�द �ीक “�ला�टोस” या 

श�दापासनू बनला आहे. �ला��टकला चागंला 

िटकाऊपणा आिण जळुवनू घ�ेया�या �मता 

अस�याकारणाने वगेवगेळया आकारात उ�पािदत 

केले जाऊ शकत.े �ला��टक प�ेोिलयम आिण 

नसै�गक  वायमूधनू  तयार  केलं  जात.ं

इतका कचरा िनम�ण होतो. �याम�ये २२५ ते 

२५० मेि�क टन इत�या मो�ा �माणावर 

�लॅ��टक असते. �लॅ��टक�या बाट�यांच े

िवघटन हो�यास ४५० वष� तर �लॅ��टक िपशवी 

िवघटन हो�यास १००० हजार वष�चा 

कालावधी लागतो. डँिपग �ाऊंडवरही 

�लॅ��टकच े सा�ा�य िदसून येते. मुंबईतील 

नाले, गटारे या �लॅ��टक कच�यानेच भरलेले 

िदसून येतात.
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�ला�टीक हा िदवसि� दवस आधिुनक जीवनशलैीचा 

गळफास बनू लागला आह.े �ल�ॅ�टकपासनू ज े धोके 

सभंवतात  �यापासनू  काळजी घतेली पािहज.े आज 

मबुंई  शहरात रोज  जवळपास  ८ हजार   मिे�क  टन



या �ला��टकच े िविवध �कार आहेत. �ला��टक 

बनव�यासाठी स�े यलुोज (म�यातील �ोटीन), 

केिसन (गाई�या दुधापासनू ), एरंडेलतेल, लाख, 

रबर �कवा कधी कोळसाही वापरत. स�े यलुोज 

आधािरत �ला��टक अल�े झाडंर पाक� स यानंी 

बनवले होते. बकायलाइट हे �ला��टकच े एक �प 

आहे ज ेकृि�म पॉिलमर �हणनू तयार केले गेले 

होते आिण िफनोल व फॉम�लाडायहाइड�या 

िम�णापासनू  बनिवले गेले होते.

 1862 साली अले�झाडंर पाक� � याने 

लंडनमधील आंतररा��ीय �दश�नात स�े यलुोज 

नाय�ेट व कापरू िमसळून पािहले कृि�म 

�ला��टक बनवले. �यापासनू �याने चाकू, 

स�ु या�ंया मुठी, बटने, कंगव,े टाक,पे��सलीची 

टोपणे इ. व�तू बनव�या. या �ला��टकला �याने 

“पाक� साइन” अस े नाव िदल.े

 1897 साली ड��य ू िकशे याने दुधा�या 

�ोटीनपासनू �ला��टक बनवले. �याला “केिसन 

�ला��टक”  �हणत. �यापासनू �याने स�ु या�ंया 

मुठी, छ�याचं े दाडें बटणे, कंगव े इ�यादी व�तू   

बनव�या. आिण या व�तू �वलनशीलही न�ह�या.

ॲडो�फ ��पटलर यानंा अस े आढळनू आले की 

केिसन �ला��टकपासनू बनवललेे त�ते 

फॉम�� �डहाइड�या �वात बचुकळले तर �यावर 

पा�याचा अिजबात पिरणाम होत  नाही.  

�ला��टक�या उपयोग केिसन ॲडिेस�ह बनव�यासाठी 

करता यऊे लागला.  ॲडो�फ बायर याचं ेसशंोधन पढेु 

बकेलडं या शा��ाने चालू ठवेले व िफनोल आिण 

फॉम�� �डहाइड रिेझ�स बनवल.े �यानंा पढेु बकेलाइट 

अस े �हटले गले.े 1924 साली �टाउ�डगरने �ला��टक 

व  रबर ही लाबं साखळी असल�ेया रणेपूंासनू  

बनललेी असतात, अस े िस� केल.े �टाउ�डगरला या 

शा��ाला पढेु रसायनशा�ातले  नोबले पािरतोिषक 

िमळाल.े 

 1927 साली पी�हीसी आिण से�युलोज 

ॲिसटेट, तर 1928 साली ऑि�िलकचा शोध 

लागला. 1929 साली पॉिल�टायरीनच ेउ�पादन 

सु� झाले. �ुप�ड कंपनीतील शा��ांनी नायलॉन 

66 या �ला��टक�या धा�याचा शोध लावला.

 1952 साली �ा. िझ�लर यांनी बनवले�या 

पॉिलिथनम�ये ॲिल�युिनअम �ायअ�कील व 

टीटॅिनयम टे�ा�लोराइड यापासून बनवलेला 

साहा�यक पदाथ� �ि�येसाठी वापरला होता. 

नंतर या इटािलयन शा��ाने हा साहा�यक 

पदाथ� बदलून �याऐवजी �ोिपलीन 

वापरले.�यामुळे पॉिलिथलीन अिधक मजबूत 

बनले.1956 म�ये पॉिलॲिसटलचा अिण 1957 

साली बहुगुणी पॉिलकाब�नेटचा उदय झाला. 

1965 ते 1985 या वष�त इिंजनीय�रग �ला��टकचा 

उदय झाला. यात पॉिलस�फोनस, पॉिलिमथाइल 

पि� टन,पॉिलिथलीन टरेथेलेटे, ॲरोमिेटक पॉिलए�टस,�  

पॉिलइथर, इथर िकटो�स, �व �फिटक�प  पॉिलमस   �

इ�या�दचा समावशे  आह.े  हाय ड�े�सटी पॉिलिथलीन 

हे लो ड�े�सटी पॉिलिथलीनप�ेा गणुधम�त सरस असत.े 

यात ताण आिण दाब साम�य� अिधक�या तापमानाला 

िटकून राह�याची  �मता  हे  ते गणुधम�  आहते. 

सोसायट��या ग�चीवर �या पा�या�या टा�या असतात 

�या हाय ड�े�सटी पॉिलिथलीनपासनू बनवल�ेया 

असतात. या टा�या खपू जाड असतात व �या वष�नवुष� 

िटकतात. �या सतत उ�हात अस�या तरी उ�हाने 

तडकत नाहीत अ�या �कारे �ला��टक ज�माला आलं 

पण �याचा काही दोष नाही तर तो आपला आह.े 

आतापयत�  आप�याला िमळाल�ेया �ला��टकचा आपण 

आप�या दनैिंदन जीवनात चागंला उपयोग क�न घते 

आहोत पण आपला आळस,  बिेश�तपणा,  कुठहेी, 

कधीही, के�हाही र��यात, �नेम�ये गटुखा, पान खाऊन 

थकुं�याची सम�ु व नदीत �ला��टक कचरा टाक�याची

वाईट  सवयी  िनसग�  साखळीचा  आिण  पय�वरणाचा
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िबकट �� िनम�ण करीत आहे. पिरणाम �व�प 

पय�वरणाचा -हास होत आहे.

             

�ा��क वापराचे द��रणाम :ु

  �ला��टकच े पणु� िवघटन हो�यात जवळपास 

500 ते 1000 वष�चा काळ लागतो �यामुळे �ला��टकची 

पणु� िव�हेवाट लावणे खूप कठीण होत  अस�यामुळे 

�दुषणात वाढ झालेली आहे . जगात आज िन�वळ 

�ला��टक�या वापरापासनु  होत नसले इतके नुकसान 

केवळ �ला��टक बगॅ (थैली �कवा पातळ िपशवी) �या 

वापराने होत आहे िनम�ण होणारा �ला��टकचा कचरा 

जिमनीत समु�ात व इतर� िमसळतो ब�याच वळेा 

�ला��टक  कचरा  �ा�या�ंया पोटात जातो व �यामुळे ते 

दगावले जातात �ला��टक मु�यिवषारी �दुषकापंासनु  

बनलेला  अस�यामुळे   शा��ानंी  केले�या 

अ�यासानसुार समुारे 2  कोटी दवे मास,े  डॉ��फ�स, 

िस�स,  कासव व इतर जलचर याचंा �ला��टक�या 

िपश�यामंळेु �हास होत आह.े या िपश�याचंा कचरा ही आज 

जगाची सावि� �क सम�या बनललेी आह.े हा कचरा गाळ 

बननू आप�या, साडंपाणी वाहून नणेा�या पाई�सम�य,े 

गटारामं�य,े  जिमनीत,  ना�यामं�य,े  न�ा व सम�ुात 

अडकून राहतो.असा कचरा साठ�यामळेु िक�यके 

कसदार जिमनी नापीक बनत आहते. �ला��टक पासनू 

बनिव�यात यणेा�या िविवध व�तचूंा वापर सामा�य 

जनत�ेया दनैिंदन जीवनात मोठया �माणात वाढ�यामळेु 

रा�यातील  िविवध  िठकाणी  जस े  की  पयट� न �थळे, 

पिहले �ला��टक १८५५ साली अले�झाडंर पाक� ने 

तयार केले . �ला��टक हा श�द �ीक “�ला�टोस” या 

श�दापासनू  बनला आहे.िवघटनास लागणारा   काळ

          �लॅ��टक बाटली - 450  वष�

          �लॅ��टक बगॅ - 500 ते 1000 वष�

          शा�प ूबाटली - 200 ते 500 वष�

          �लासची बाटली - 1000000 वष�

धा�मक �थळे, समु� िकनारे, चौपाटया, एसटी 

व बस  �थानक,  �ेनेज लाईन, �पेणभमुी 

िठकाणी सदर �ला��टक कचरा मोठया 

�माणात टाकला जातो. अशाा �कारे िनम�ण 

होणा�या �ला��टक कच�यामुळे नागरी 

घनकचरा हाताळ�याम�ये िविवध सम�या 

िनम�ण होवून �यासाठी मोठया �माणावर 

आ�थक तरतूद करावी लागते. तसचे  

अशा�कारचा कचरा वा घनकचरा शा�ो�त 

प�दतीने िव�हेवाट न लावता िव�हेवाटी�या 

िठकाणी जाळ�याने मानवानंा व �ा�यानंा 

िविवध आजारानंा सामोरे जाव ेलागते.

�ा��क  वापराची जागितक प�र��थती

भारतातील �ला��टक सरासरी वापर दरडोई 

समुारे ११ िकलो  आह.े क� �ीय �दषुण िनय�ंण 

मडंळा�या (सी बी सी बी ) अहवालानसुार एकूण 

कच�या�या ८% योगदान हे  �ला��टक 

कच�याच े आह.े �ला��टक च े उ�पादन सव�त 

जा�त हे िद�ी म�ये होत असनू च�ेई  आिण 

कोलक�ा  चा नतंर  नबंर  लागतो. घरगतुी 

�ला��टक कच�याम�ये पाणी बाटली तसचे 

सॉ�ट ��क बॉट�स याच े�माण जा�त आह.े

भारतात समु रे ४३% उ�पािदत �ला��टक 

पॅके�जग  साठी वापर�यात येते. आिण ते 

�ला��टक एकदाच वापरले जाते.भारतातील 

आिण महारा��ामधील �ला��टक िन�मतीच े

�माण क� �ीय वने,  पय�वरण व वातावरण 

बदल मं�ालया�या आकडेवारीनुसार, 

देशाम�ये ६२ दशल� टन घनकचरा दरवष� 

तयार होतो.  �यापैकी ५.६ दशल� टन कचरा 

हा �ला��टकचा असतो.  याव�न �ला��टक 

कच�याची �या�ती िकती मोठया �माणावर 

आहे, हे िदसनू  येते. महारा�� रा�याम�ये नगर
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नगरपािलका व महानगरपािलकामं धून �ितिदन २३५०० मे.टन नागरी घनकचरा तयार होतो.  

सवस� ाधारणपणे नागरी घनकच�याम�ये ५ ते ६ ट�के �ला��टक कचरा असतो.  महारा�� रा�यात १२०० 

ते १५०० मे.टन �ला��टकचा कचरा �ितिदन जमा होत असतो.  मंुबई �हराम�े याचे �माण ४५० ते 

५०० टन इतके आहे.  
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�ा��कवर  बंदी का ?

 िदवसि� दवस वाढत जाणारा 

�ला��टकचा वापर आिण �यामळेु वाढणारे 

�दषूण ल�ात घवेनू महारा�� शासनाने एक 

मह�वपणू�  िनणय�  घतेला तो �हणज े

�ला��टक बदंी

�ला�टीक�या अितवापराप�ेा गरैवापरमळेु 

िनसग�च ेमोठे नकुसान होत आहे स�या�या 

घडीला आप�याकडे सव�त मोठी सम�या 

आहे ती �ला��टक िपश�याचंी. या िपश�याचंा 

कचरा न�ट होत नाही �यामळेु तो सव��  

पसरललेा असतो �यामळेु अनके सम�या 

िनम�ण होताना िदसत आह.े आज मबुंई 

सार�या िठकाणी �कवा सम�ुिकनारी 

असणा�या गावामं�ये शहरामं�ये सम�ुा�या 

पा�याचा तळ �ला��टकने झाकललेा आह,े  

इतका �ला��टकचा  वापर वाढललेा आह.े 

४

याचा जीवस�ृ टी वर जलस�ृ टी वर  अितशय �ितकूल पिरणाम होतो. एकूणच �ला��टक �या अित 

वापरामुळे पय�वरण बरोबरच िजवीतालाही धोका िनम�ण झाला आहे �ला��टक चा िनसग�वर 

पय�वरणावर जीवस�ृ टी वर �ािणमा�ावंर काय पिरणाम होईल याचा िवचार केला जात नाही हे अ�यंत 

दुद�िव  आहे. �यामुळेच �ला��टक बदंी गरजचेी  आहे.

 �ला��टक कच�यामुळे होणा�या पय�वरणीय �हास होऊ नये याकिरता महारा�� शासनाने 

मुंबईसह सपं णू� रा�याम�ये पणू�पणे �ला��टक िपश�या उतपादन वापर स�ं ह िव�ी यावर बदंी 

घाल�या�या  अनुषंगाने  िदनाकं  २३  माच �  २०१८ रोजी  महारा��  िवघटनशील  व  अिवघटनशील 

कचरा (िनयं�ण) कायदा २००६ अंतग�त महारा�� �ला��टक व थम�कॉल अिवघटनशील व�तूंच े

(उ�पादन ,वापर ,िव�ी ,वाहतूक ,हाताळणी ,साठवूणक  ) अिधसचू ना २०१९ �िस� केली. तसचे  ११ 

एि�ल २०१८ पिहली ,२ जुलै २०१८ रोजी दुसरी तसचे  १४ जुन २०१९ रोजी ितसरी सधु ािरत अिधसचू ना 

�िस� कर�यात आली. सदर अिधसचु ना पिरिश�ठ १ वर जोड�यात आलेली आहे.िद.२३ माच � २०१८ 

�या अिधसचू नेनूसार महारा��ात �ला�टीक िपश�याचं े (कॅरी ब�ॅज, उ�पादन व वापर) िनयम २००६ �ारे 



५० माय�ॉन पे�ा कमी जाडी�या िपश�यावंर बदंी 

आणनू देखील या कच�या�या वाढ�या पिरणामामूळे 

पय�वरण व आरो�यावर होणारे नूकसान वाढत आहे 

हे ल�ात घेवून महारा�� िवघटनशील व 

अिवघटनशील कचरा िनयं�ण कायदा २००६ �या 

कलम (४ची) पोटकलमे (१) व (२) या�ारे �दान 

कर�यात आले�या अिधकाराचं ा वापर क�न 

महारा�� शासना�ारे �ला�टीक व थम�कॉल 

इ.पासनू   बनिवले�या अिवघटनशील व�तूंच े

उ�पादन वापर,

क�न महारा�� शासना�ारे �ला�टीक व थम�कॉल 

इ.पासनू  बनिवले�या अिवघटनशील व�तूंच े

उ�पादन वापर, िव�ी वाहतूक याकिरता बदं ीबाबत 

िनयम कर�यात आले आहे.

िद.२३ माच � २०१८ �या अिधसचू नेम�ये पिर�छेद (२) 

म�ये सधु ारणा कर�यात आले आहेत. 

िद.११ एि�ल २०१८ �या अिधसचूननेसुार पढुील�माणे 

सधुारणा कर�यात आली आह.े“रा�यात खा�पदाथ� 

साठिव�यायो�य उ�च दज� �ा�त िबसफेनॉल-अ 

िवरिहत पीईटी व पीईटीई पासनू बनिवल�ेया व 

�यावर पनुच�� णासाठी पनुखरदेी �कमत ठळकपणे 

छापललेी असले अशा बाट�याचंा वापर, उ�पादन, 

खरदेी,िव�ी व साठवणकू खालील अट��या अधीन 

राहून अन�ुये  असले:-

(अ) उ�पादक,  िवतरक व िव�ेते यांनी 

पय�वरणासंबंधी िव�तािरत जबाबदारी �हणून 

अशा पुव�िनध�िरत पुन�खरेदी �कमत िनि�त 

केले�या पीईटी व पीईटीई बाट�यां�या 

पुनच��णासाठी पुन�खरेदी ठेव �यव�था (बाय बॅक 

िडपॉझीटर िस�टम) िनम�ण क�न पुरेशी �मता 

असलेले संकलन क� �, िर�हस � �हेड�ग मशीन, 

�श�ग मशीन व पुनच��ण क� �ाबरोबर सांगड 

घालून साखळी िनम�ण करणे इ�यादी हे िनयमन 

�कािशत  हो�या�या तारखेपासून तीन मिह�यां�या 
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आत मो�या�या िठकाणी, जस े मॉ�स, 

म�टी�ल�ेससे, हॉटे�स, दुकान,े पयट� न �थळे, 

सागरी चौपा�ा,  िक�,े  सावज� िनक िठकाणे 

इ�यादी काय�� �वत करणे बधंनकारक असले.

      (ब) अशा  वापरले�या बाटलीची दुकानावर, 

िव�ेते यानंा छापले�या पनु�खरेदी िकमतीनुसार 

पनु�खरेदी  करणे बधंनकारक असले .

   (क) 1 लीटर व �याप�ेा जा�त आिण 1 लीटर 

प�ेा कमी �धारणा �मता असल�ेयापीईटी/पीईटीई 

बाट�यावंर पनुख� रदेी  �कमत  अन�ुमे �पये 1 

आिण �पये 2  अशी ठळकपणे छापललेी 

असावी.”िदनाकं जनु २०१९ �या अिधसचूननेसुार 

पिर�छदे ४ �या अन�ुमाकं (४) वगळ�यात यते असनू 

�यात खालील बाबी अतंभत�ू  कर�यात यते आहते :-

(1) अनु�माकं १ म�ये बदल नाही.

   (2) अनु�माकं २ म�ये बदल नाही.

   (3) अनु�माकं ३ म�ये बदल नाही.

   (4) अनु�माकं ३ म�ये पढुील�माणे बदल 

कर�यात येत आहे :-

उ�पादना�या िठकाणी, उ�पादना�या �ि�यदेर�यान 

अिनवाय� व�ेटनासाठी वापर�यात यणेा�या बबल 

(Bubble)  �ला�टीकचा वापर कर�यास पढुील 

अट�ची  पतूत� ा  करणे  बधंनकारक राहील:-

(अ) बबल (Bubble) पॅके�जगकिरता वापर�यात 

येणारे �ला�टीक हे कमीतकमी २० ट�के 

पनुच�� ीकरण असले�या �ला�टीकपासनू  

बनिवणे बधंनकारक राहील. 

(ब) बबल (Bubble) पॅके�जगकिरता वापर�यात 

येणा�या �ला�टीकवर उ�पादकाचा तपशील, 

�ला�टीकचा �कार (कोड �माकंासह), 

पनुख�रेदी, मु�ीत करणे बधंनकारक राहील.

(क) बबल (Bubble) पकेॅ�जगकिरता लागणारे 

�ला�टीकच ेउ�पादन करणारे उ�पादक/उ�पादक 

५



सघं टनेने उ�पादक दािय�व योजन�तग�त, कचरा वचेक/भगंारवाले, िकरकोळ िव�ेता या�ंया 

सहभागाने (Bubble) �ला�टीक कच�या�या पनुप�ि�येची क� � उ�पादक जबाबदारी स�ं थेचा 

(Producers Responsibility Organization) मा�यमातून उभारावी �कवा सकं िलत केले�या बबल 

(Bubble) �ला�टीकची अिधकृत पनुचि� �त क� �ा�ारे 6 मिह�यातं 100 ट�के िव�हेवाट लावणे 

बधंनकारक राहील.

(5) अनु�माकं 5 म�ये बदल नाही.

(6) अनु�माकं 6 म�ये बदल नाही.

(7) अनु�माकं 7 म�ये बदल नाही.
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६

पय�वरणा�या  सरु ि�ततेचा  िवचार  क�न रा�या�या पय�वरण िवभागाने रा�यात 

ट��याट��याने  �ला��टकवर बदंी आण�याचा अ�यंत मह�वपणू� आिण दूरगामी पिरणाम 

करणारा िनण�य घेतला आहे. पिह�या ट��यात सव�� कार�या �ला��टक िपश�यावंर बदंी 

घाल�यात येणार आहे. पवू��या काळी �ला��टक�या  कॅरीबगॅचा  वापर  केला  जात  न�हता. 

�या काळात कापडी, कागदी िपश�या लोक वापरत होते. परंतु, कालातंराने �ला��टक�या 

िपश�याचंी उपल�धता वाढली आिण हा एक सोपा पय�य आहे, हे िदस�यानंतर �या�या 

वापरापे�ाही जा�त गैरवापर वाढला.

देशोदेशी �ा��क िपश�ांवर बंदी                                             
 ·    डे�माक� म�ये २००३ पासनू  �ला��टक िपश�यावं र िरटेलसस� ाठी कर

·����व�ेसम�ये २०११ ऑ�टोबरपासनू  �ला��टक िपश�यावं र शु�क

���������·����इटलीम�ये २०११पासनू  �ला��टक िपश�यावं र बदंी

���������·����जम�नीम�ये दुकानदारासंाठी �ला��टक िपश�यावं र पनुıन́माणासाठी शु�क

���������·����इं�लडम�ये �ला��टक िपश�या�ं या वापरावर शु�क

         ·����अमेिरकेत �ला��टक िपश�यावं र बदंी

·���आय�लडम�ये �ला��टक िपश�या�ं या वापरावर कर

·����मे��सकोत २०१० पासनू  दुकानदारानंा �ला��टक िपश�या�ं या वापरासाठी दंड

·����ऑ��ेिलयात काही िठकाणी अित पातळ िपश�या वापर�यास बदं ी

�·����द.आि�केत �ला��टक िपश�या�ं या वापरावर बदंी व शु�क

·����चीनम�ये २००८ पासनू  �ला��टक िपश�यावं र बदंी                                                                                                       ���

·����बा�ंलादेशम�ये २००२ पासनू  �ला��टक िपश�यावं र बदंी

·�����ा�सम�ये �ला��टक िपश�या�ं या वापरासाठी दुकानदाराकंडून शु�क

·����ब�े�जयमम�ये २००७ पासनू  �ला��टक िपश�या�ं या वापरावर कर                              



महारा� शासनाने �ा��क अिधसूचनेनुसार बंदी घाल�ात आलेले घटक�

·����ला��टक िपश�या ( हॅ�डल असले�या व नसले�या )

·    थम�कोल ( पॉली�टायिरन ) व �लॅ��टक पासनू  बनव�यात येणा�या व एकादाच वापर�या 

जाणा�या िड�पोजबेल व�तू उदा. ताट, क��, �लेट�, �लास, काटे, वाटी , चमच,े भाडें    

इ�यादी.

·    हॉटे�� म�ये अ�पदाथ� पॅके�जगसाठी वापरले जाणारे िड�पोजबेल �लॅ��टकच ेभाडें  व वाटी

·    ��ॉ.

·    नॉन वो�हन पॉली �ॉपलीन ब�ॅ�.

·    �व पदाथ� साठिव�यासाठी वापर�यात येणारे �लॅ��टक पाऊच व कप.

·    �लॅ��टक व थम�कोल�या  सजावटीसाठी वापरावर बदं ी.

·    २०० िम.ली. पे�ा कमी �व  धारण �मता असले�या िप�या�या पा�या�या पीईटी व  पीईटीई 

बाट�या.

महारा� शासनाने �ा�ीक अिधसूचनेनुसार बंदी नसलेले घटक�

· औषधा�ंया व�ेटन , व�ैकीय उपकरणे आिण व�ैकीय उ�पादनासंाठी वापर�यात येणारे    

�लॅ��टक

· २००  िम. ली. पे�ा जा�त �व धारण �मता असले�या पीईटी व  पीईटीई बाट�या.

�· वन, फलो�पादन , कृषी , घनकचरा या �योजनासाठी लागणारी कंपो�टेबल �लॅ��टक िपशवी.

· िवशेष आ�थक ��े , िनय�तीसाठी िविवि�त उ�ोग इ�यादी म�ये फ�त िनय�तीसाठी �लॅ��टक व 

�ला�टीक िपशवीची उ�पादने.

· उ�पादना�या िठकाणी  उ�पादना�या �िकयेदर�यान अिनरवाय� व�ेटनासाठी वापर�यात येणारे   

५० माय�ॉनपे�ा जा�त जाडीच े व २० ट�के पनु�च�ीत �लॅ��टकपासनू  बनवलेले �लॅ��टक 

आवरण व �यावर पनु�खरेदी �कमत व उ�पादकाच ेनावं.   तसचे  उ�पादना�या िठकाणी उ�पादन 

�ि�ये दर�यान अिनव�य व�ेटनासाठी वापर�यात येणारे थम�कोल.

·�  दुधा�या पॅके�जगसाठी वापर�यात येणारी ५० माय�ॉनपे�ा जा�त जाडीची �लॅ��टक िपशवी व   

�यावर पनु�खरेदी �कमत व उ�पादकाच ेनावं.

·�  पनु�च�ण होणारे म�टीलेअर पॅके�जग.

·  िकरकोळ व घाऊक अ�धा�य व िकराणा माल िसलबदं �लॅ��टक पॅके�जग/ आवरण की ज े५० 

माय�ॉनपे�ा जा�त जाड व दोन �ॅमपे�ा जा�त वजनाच े  तसचे   �यावर पनु�खरेदी �कमत व 

उ�पादकाचं ेनावं.   

· �लॅ��टकचा एक थर असलेला प�ुा �कवा खोका ( टे�ा पॅक सारखे ).
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 �ा��क बंदी नेमकी कोणावर?

·    सवच�  नागिरक

·    सरकारी, गैरसरकारी काय�लये 

·    शै�िणक स�ं था

·    �ीडा सकं ु ले

·    �ल�स

·    िच�पटगृहे

·    ल�नसोह�याचं  ेहॉल

·    औ�ोिगक यिुनट

·    �यावसाियक स�ं था

·    काय�लये

·    तीथ�या�ा आयोजक, या�के�, धा�मक िठकाण

·    महारा�� रा�यातील सव � हॉटेल, पय�टन �थळे, दुकाने, मॉल वगैरे सवच�  िठकाणे

Ÿ �ा��क िपशवी, उ�ादने वापरली तर काय िश�ा? 

Ÿ बदंी असलेले �ला��टक वापर�याला पिह�यादंा ५ हजार,

Ÿ दुस�यादंा १० हजाराचा दंड.

Ÿ ितस�यादंा गु�हा केला तर २५ हजार दंड आिण तीन मिह�यापंय�त िश�चेी श�यता�ला��टक

िपश�ांचा वापर कर�ाऐवजी आपण काय क� शकतो?

Ÿ   पुन�वापर, कमी वापर व पुनिन�माण :  �ला��टक िपश�याचंा कमीतकमी वापर करावा  या 

िपश�याचंावापर प�ुहा प�ुहा कसा करता येईल व िततकाच पय�वरणाला धोका पोहोचव�याची वळे 

टाळता कशी येईल हे देखील पािहलं जातं. तसचं  िपश�या गोळा क�न �याचं ंपनु�नमाण क�न �या 

प�ुहा वापरात आण�या जातात.

Ÿ  काही �ला��टकम�ये तंतू असतात ज े��येक वळेी पनु�नवीनीकरण करतात. अशा�कारे या पढेु 

प�ुहा वापर�यायो�य नस�याआधी �ला��टकला ७-९ वळेा पनु�नवीनीकरण करता येते. �ला��टक 

पनुच�� ण - ��येक �ला��टक�या कचरा प�ुहा वापर�या जाणा�या  पिरणामी समु ारे ३.८ बरॅल 

पे�ोिलयमची बचत होते.

�ा��कला पया�य

·  क�ो�ेबल �ॅ��क -

�ामु�याने ओ�या व�तूंचा, कच-याचा साठा कर�यासाठी �लॅ��टक िपशवीचा वापर करणं आव�यक 

आहे.अशावळेेस पय�वरणपरुक �लॅ��टकचा पय�य बाजारात उपल�ध आहे. सहज िवघटन होईल अशा 

पय�वरणपरुक �लॅ��टक ब�ॅस, गारबजे ब�ॅसचा वापर करा.

ए�ीस पु��का एि��- जून  २०१९  ८

�ा��कबंदी काळाची गरज



·  -खाऊ शकाल असे चमचे

हॉटेलम�ये �कवा िपकिनकला िफरायला जाताना �ले�स, चमच,े �लास घेऊन जाणं आव�यक आहे. 

अशावळेेस आता इटेबल चमच े �हणजचे पदाथ� खा�यास फायदेशीर आिण पदाथ� खा��यानंतर 

वापर�यात आलेले चमचदेेखील खाऊ शकाल अस े चमच ेउपल�ध आहेत.

· प�ाव�ा -

आजपय�त �वासात िफरताना थम�कोल�या हल�या �ले�स घेऊन जा�याकडे अनेकाचंा कल होता. मा� 

थम�कोल पय�वरणपरूक नस�याने �यावर बदंी आली आहे. �वासात �कवा घरागुती पा��म�ये पा�याचा 

अप�यया टाळ�यासाठी प�ाव�याचंा वापर करणं आरो�याला फायदेशीर आहे.

· वॅ� पेपर -

स�ॅ ड��हच, वडापाव, समोस े अस े खा�पदाथ� अनेकजण �लॅ��टकबदंीनंतर वत�मानप�ाम�ये गुंडाळून 

आणतात. मा� तळकट पदाथ� पेपरम�ये गुंडाळ�याने �यामधील इंक पोटात गे�यास आरो�याला 

नुकसानकारक ठरते. �याऐवजी अस े खा�पदाथ� व�ॅस पेपरम�ये गुंडाळा. व�ॅस पेपर िरसायकलेबल 

नसले तरीही ते बायोिड�ेडेबल आहे.

· पया�वरणपुरक बॅ� -

भा�या �कवा िकराणामाला�या व�तूंसाठी तु�हालंा �लॅ��टक बगॅची सवय अस�यास �याऐवजी आता 

�यटू बगॅ, कापडी िपश�या, डेिनम ब�ॅस �कवा �सथेटीस फायबस�� या बगॅ वापरणं फायदेशीर आहे.

· �ीलचे ड�े -

श�य अस�यास बाजारातून मासं ाहार आणताना �लॅ��टकऐवजी �टीलच े ड�ब े�कवा कंटेनर वापरा.

�ा��क बंदी आिण रोजगार ?

 �ला��टक बदंी के�यामुळे अनेक लोकाचंा रोजगार बडुला पण िह बरेोजगारीमागणीनुसाररोजगार 

यामधली असनू  �ला��टक बदंी मुळे अनके  उ�ोगानंा चालना िमळाली आहे.�ला��टक बदंी नंतर कापडी 

िपशवी िन�मती आिण पेपर बगॅ िन�म�या�या �यवसायानंा भरारी िमळून उ�ोगात वाढ होईल. ज े  पेपर 

कारखाने  बदं  पडले  आहे  �यानंा  नवसजंीवनी  �ा�त  होईल.

        रा�यात �ला��टक बदंीचा िनण�य लागू कर�यात आ�यानंतर �ला��टकलापय�य�हणनूअनेकपय�यी 

गो�ट�चा शोध सव � �तरातंील नागिरकाकंडून घेतला जात आहे. कॅिरबगॅला पय�य �हणनू कागदी आिण 

कापडी िपश�याचंी िन�मती कर�यात अनेक लहान  बचत   गट  आिण  मिहला  उ�ोजकानंी  पढुाकार  

घेतला  आहे.  वत�मान प�ा�ंया कागदापासनू  बनवले�या िपश�या, जाड खाकी कागदापासनू  बनवले�या 

िपश�या, माजंरपाटा�या कापडापासनू  तयार केले�या िपश�या, कॅन�हास �कार�या कापडापासनू   

बनवले�या िपश�या  अस े  िविवध पय�य उपल�ध झाले आहेत.
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Ÿ बात�ा

    रा�ात �ा��क�ा िपश�ांना बंदी!

रा�यात �ला��टक�या िपश�यानंा बदंी!

�ला��टक�या सव � �कार�या िपश�या व �ला��टक व�तुंच ेउ�पादन, िव�ी आिण साठवणकुीवर बदंी

 आण�याचा िनण�य रा�य मंि�मंडळा�या बठैकीत गु�वारी घे�यात आला.

लोकमत  March 16 2018

मंुबई : �ला��टक�या सव � �कार�या िपश�या व �ला��टक व�तुंच ेउ�पादन, िव�ी आिण साठवणकुीवर 

बदंी आण�याचा िनण�य रा�य मंि�मंडळा�या बठैकीत गु�वारी घे�यात आला. गुढीपाड�यापासनू  (ता. १८) 

याची अंमलबजावणी केली जाणार अस�याची मािहती स�ू ानंी िदली.

िनयमाचं ेउ�ंघन करणा�यानंा िश�चेी तरतूद कर�यात आली आहे. �या व�तूंवर बदंी घाल�यात आली 

�याचंी यादी शु�वारी िविधमंडळात सादर केली जाईल.
   
    उ�ापासून रा�भरात �ा��क बंदी लागू, सरकारकडून िश�ामोत�ब

  अंमलबजावणीसाठी सिमती

 आतापय�त १५ माय�ॉनपय�त�या �ला��टक िपश�यावं र बदंी होती. आता ती सव � �कार�या �ला��टक             

िपश�यावंर असले . �ला��टकच ेचमच,े �लेट व अ�य कटलरी व�तूंवरही बदंी असले .                                                                                                                                                                  

लोकस�ा ऑनलाइन | June 22, 2018 03:34 pm

       उ�ापासनू  रा�यभरात �ला��टक बदंी लागू हो�याचा माग� मोकळा झाला आहे. उ�च �यायालयाने 

िदले�या िनण�याच ंपय�वरण मं�ी रामदास कदम यानंी �वागत करत उ�ापासनू  �ला��टक बदंी लागू 

करत अस�याची घोषणा केली आहे. �ला��टक बदंीबाबत मं�ालयात आढावा बठैक पार पडली. 

पय�वरण मं�ी रामदास कदम या�ंया नेतृ�वात झाले�या या बठैकीत अिधकारी उप��थत होते. यावळेी 

यवुासने ा �मुख आिद�य ठाकरेही बठैकीला उप��थत होते. या बठैकीत उ�ापासनू  �ला��टक बदंी लागू 

कऱ�याचा िनण�य घे�यात आला आहे.

उ�च �यायालयाने �ला��टक बदंीिवरोधातील यािचकेवर िदलासा िदला न�हता. उ�च �यायालयाने 

यािचकाकत� असले�या �ला��टक उ�पादक, िवतरकानंा आपलं �हणणं माडं�यासाठी ३ आठव�ाचंा 

अवधी िदला आहे. २० जुलैला सनु ावणीची अंितम तारीख ठरवली जाणार आहे. दर�यान रामदास कदम 

यानंी �ला��टक बदंीमुळे सवस� ामा�य आिण �यापारी भरडले जाणार नाही याची काळजी घेणार अस�याच ं

सागंत �ला��टक उ�पादन करणा�यावंर करडी नजर असले  असा इशाराही िदला आहे. यावळेी थम�कॉल 

असोिसएशनने रामदास कदम याचंी भटे घेत गणेशो�सवात थम�कॉल वापर�याची मागणी केली आहे.

�ला��टकच े शहरातून समूळ उ�चाटन कर�यासाठी महापािलकानं ी �ला��टक सकं लन क� �े, 

हे�पलाइन, मदतक�, अिधका�याचं ी पथके अशी पावले उचलून ही बदंी काटेकोरपणे राबव�यासाठी 

ज�यत तयारी केली आहे. तर, �ला��टकिवना आप�या �यवसायाच ेकाय होणार, या �चतेने दुकानदार 
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तसचे  िकरकोळ िव�ेते धा�तावले आहेत. दुसरीकडे, �ला��टक वापरा�या साखळीतील सव�त शेवटचा 

आिण मह�वाचा घटक असले�या सवस� ामा�य नागिरकामं�ये मा�,  या बदंीबाबत अजूनही स�ं म 

आहे.महारा�� सरकारने २३ माच � रोजी अिधसचू ना काढत लागू केलेली सरसकट �ला��टकबदंी तीन 

मिह�यानंंतर २३ जूनपासनू लागू होत आहे. �ला��टकबदंी सरसकट असली तरी सरकारी सचू नानुंसार 

सव � �कार�या िपश�या, एकदाच वापर�यात येणा�या �ला��टक व थम�कोल�या व�तू या�ंयावर बदंी आहे. 

मा� सचू नेनंतर बदल करत पा�या�या �ला��टक बाट�यानंा वगळ�यात आ�याने तसचे  उ�पादका�ंया 

पातळीवर �ला��टक िपश�यानंा परवानगी िदली गेली. �यामुळे नेम�या कोण�या व�तूंवर बदंी आहे, 

याबाबत �ाहकामं�ये साशंकता आहे.

Ÿ बंदी असलेले

Ÿ      * �ला��टक�या सव � �कार�या िपश�या. पातळ-जाड, बधं असले�या-नसले�या सव � िपश�या.

* थम�कोल व �ला��टकपासनू  तयार कर�यात आले�या व एकदाच वाप�न फेक�या जाणा�या

   व�तू.  उदा. ताट, वाटय़ा, �लास, चमच ेइ.

        उपाहारगृहात अ� दे�यासाठी वापरले जाणारे डब,े ��ॉ, नॉनवोवन पॉिल�ॉिपलेन बगॅ. (वोवन*

   पॉिल�ॉिपलेन बगॅ या धा�य साठव�यासाठी वापर�या जातात.)

      *  नारळपाणी, चहा, सपू  इ. पातळ पदाथ� दे�यासाठी वापर�यात येणा�या िपश�या.

      *  थम�कोल व �ला��टकच ेसजावट सािह�य 

बंदी नसलेले

* उ�पादकाकंडूनच �ला��टक�या व�ेटनात येणारे पदाथ�. उदा. �ॅ�डेड वफेस,�  िचवडा इ.

* �ॅ�डेड शट�, �ेस, साडय़ा याचंी उ�पादकाकंडून गुंडाळलेली �ला��टक व�ेटने

* �ॅ�डेड दूध, तेल असले�या जाड �ला��टक िपश�या तसचे  बाटलीबदं पाणी.

     ��*  िनय�त होणा�या व�तूं�या व�ेटनासाठी वापर�यात येणारे �ला��टक� 

      *  शेती, रोपवािटका, ओला कचरा जमा कर�यासाठी वापर�यात येणा�या िवघटनशील �ला��टक�या

   िपश�या.

      *  औषधासंाठी वापरले जाणारे व�ेटन.

काय करावे? : कापडी, �यटू िपश�याचंा वापर करा. घरातून िनघताना िपशवी घेऊन िनघा. पा�याची 

�टील �कवा �लासची बाटली सोबत ठेवा. दूध, दही, मास,े  िचकन, मटण खरेदी करताना �टीलचा डबा 

सोबत घेऊन जा.

 : महारा�� अिवघटनशील कचरा िनयं�ण अिधिनयमदंड 

२००६ नुसार िनयमभगं के�यास पिह�या वळेी पाच हजार �पये आिण दुस�या वळेी १० हजार �पये दंडाची

 तरतूद. ितस�या वळेी पकडले गे�यास २५ हजार �पये व तीन मिह�याचंी कैदेची तरतूद.

हे�लाइन : मुंबई महानगरपािलकेने �ला��टक गोळा कर�यासाठी शहरभरात ३७ क� �े स�ु  केली
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आहेत. �याच�माणे पािलके�या सव � मंडयामं�येही �ला��टक जमा करता येईल. दहा िकलोपे�ा जा�त 

�ला��टक जमा अस�यास पािलका वाहन पाठवून �ला��टक सकं िलत करते. सिव�तर मािहतीसाठी 

१८००२२२३५७ या टोल �ी �माकंावर सपं क�  साधता येईल.

 िपश�यावंर असले . �ला��टकच े चमच,े  �लेट व अ�य कटलरी व�तूंवरही बदंी असले . 
पिरणामकारक अंमलबजावणी कर�यासाठी पय�वरण मं�ी रामदास कदम या�ंया अ�य�तेखाली एक 
सिमती नेम�यात आली आहे.

उ�ापासून रा�भरात �ा��क बंदी लागू, सरकारकडून िश�ामोत�ब

लोकस�ा ऑनलाइन | June 22, 2018 03:34 pm

उ�ापासनू  रा�यभरात �ला��टक बदंी लागू हो�याचा माग� मोकळा झाला आहे. उ�च �यायालयाने

िदले�या िनण�याच ंपय�वरण मं�ी रामदास कदम यानंी �वागत करत उ�ापासनू  �ला��टक बदंी लागू

 करत अस�याची घोषणा केली आहे. �ला��टक बदंीबाबत मं�ालयात आढावा बठैक पार पडली. पय�वरण

 मं�ी रामदास कदम या�ंया नेतृ�वात झाले�या या बठैकीत अिधकारी उप��थत होते. यावळेी यवुासने ा 

�मुख आिद�य ठाकरेही बठैकीला उप��थत होते. या बठैकीत उ�ापासनू  �ला��टक बदंी लागू कऱ�याचा 

 िनण�य  घे�यात आला  आहे. 

 उ�च  �यायालयाने  �ला��टक   बदंीिवरोधातील यािचकेवर  िदलासा  िदला न�हता. उ�च  

�यायालयाने  यािचकाकत�  असले�या  �ला��टक  उ�पादक, िवतरकानंा  आपलं  �हणणं माडं�यासाठी ३ 

आठव�ाचंा अवधी िदला आहे. २० जुलैला सनु ावणीची अंितम तारीख ठरवली जाणार आहे. दर�यान 

रामदास कदम यानंी �ला��टक बदंीमुळे सवस� ामा�य आिण �यापारी भरडले जाणार नाही  याची काळजी 

घेणार अस�याच ंसागंत �ला��टक उ�पादन  करणा�यावंर  करडी  नजर असा  इशाराही  िदला  आहे. 

यावळेी थम�कॉल  असोिसएशनने  रामदास  कदम  याचंी  भटे घेत गणेशो�सवात  थम�कॉल  वापर�याची 

मागणी केली आहे.�ला��टकच े शहरातून समूळ उ�चाटन कर�यासाठी महापािलकानं ी �ला��टक  

सकं लन क� �े, हे�पलाइन, मदतक�, अिधका�याचं ी पथके अशी पावले उचलून ही बदंी काटेकोरपणे 

राबव�यासाठी ज�यत  तयारी केली आहे. तर, �ला��टकिवना आप�या �यवसायाच ेकाय होणार, या 

�चतेने दुकानदार तसचे  िकरकोळ िव�ेते  धा�तावले आहेत. दुसरीकडे,  �ला��टक वापरा�या 

साखळीतील सव�त शेवटचा   आिण   मह�वाचा  घटक  असले�या   सवस� ामा�य  नागिरकामं�ये  मा�, या  

बदंीबाबत  अजूनही  स�ं म   आहे.

एका मिह�ात ३३ हजार िकलो �ा��क ज�

मटा ऑनलाइन | Updated:Oct 28, 2018, 04:17AM IST

�ला��टक बदंी स�ु  झा�यानंतरही ५० माय�ॉनपे�ा कमी जाडी�या िपश�या िबनधा�तपणे वापरत 

अस�याच ेिदसनू  येत आहे. बदंी असणा�या �ला��टक�या िपश�या वापरणा�या�ंया िवरोधात पािलका व 

�दूषण िनयं�ण मंडळाने कारवाई कर�यासाठी कंबर कसली आहे. �दूषण िनयं�ण मंडळाने नवी मुंबई व 

पनवले महानगरपािलका एका मिह�यात ३३ हजार िकलो �ला��टक ज�त  या�ंया समेवत २९ 

स�ट�बरपासनू २३ ऑ� टोबरपय�त  सयं �ुत  कारवाई  केली.  यात  ३३ हजार ८५० िकलो  �ला��टक  ज�त  
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कर�यात आले आहे, तर आठ लाख �पये दंड वसलू  कर�यात आला. छो�ामो�ा ४५० िठकाणी 

केले�या तपासणीत १६० जणावंर कारवाईचा बडगा उगार�यात आला. घणसोली, कोपरखैरणे, महापे, 

तुभ,�  एपीएमसी माक� ट, वाशी, ने�ळ, बलेापरू तसचे  तळोजा, उरण व एमआयडीसी या भागात सयं �ुतपणे 

ही मोहीम राबवली.

�ा��क बंदी सोपी क�या

27 Jun 2018 saamana

�ला��टकचा कचरा हा स�या सव�नाच भडेसावणारा �� आहे. हजारो वष� न�ट न होणारं �ला��टक खरेतर 

माणसा�ंमाणेच �ाणी व जलचर या�ंयाबरोबरच ंसपु ीक जमीन नापीक करणारं ठरत आहे. अनेक वष��या 

पय�वरण�ेम��या लढय़ानंतर शेवटी �ला��टक�या समूळ उ�चाटनासाठी अलीकडेच महारा��ात 

�ला��टकबदंी घाल�यात आलीय. गे�या अनेक वष�ची �ला��टकची ही सवय सोडवणं अथ�तच खूप 

कठीण जाणार आहे. पण पय�वरण िटकवणे हे तुम�या-आम�यासार�या सामा�य माणसा�याच हाती 

असते. थोडी जाग�कता आिण िश�तीच ेपालन केले तर ही �ला��टकबदंी आप�याला न�कीच सोपी 

जाईल. याबाबत िव�ानसवं ादक आिण पय�वरणत� हेमंत लागवणकर यानंी सोपे उपाय सािंगतल

�ा��कला  पया�य

आता कंदमुळापासनू  बनिवले�या िपश�या आ�यात. �या �ला��टक�या वाट�या तरी �यावर 'I am not 

plastic' अस ं िलिहलेलं आहे. या िपश�या काही तासातच पा�यात िवरघळतात आिण चकूुन �ा�या�ंया 

पोटात गे�यास अपाय होत नाही.

Ÿ आता कंदमुळापासनू  बनिवले�या िपश�या आ�यात. �या �ला��टक�या वाट�या तरी �यावर 'I am 

not plastic' अस ं िलिहलेलं आहे. या िपश�या काही तासातच पा�यात िवरघळतात आिण चकूुन 

�ा�या�ंया पोटात गे�यास अपाय होत नाही.

Ÿ जु�या साडय़ा, �ेस, ओढ�या, जी�सपासनू  या िपश�या घर�या घरी सहजपणे तयार करता येतात 

तसचं  पसम� �ये सहजपणे ही िपशवी ठेवता येते. �यटू, माजंरपाट, कॅन�हास कापड यापासनू  या 

िपश�यादेखील तयार करता येतात.

Ÿ पळस आिण मोह या�ंया पानापंासनू  प�ाव�या व �ोण उपल�ध आहेत. याचंा वापर झा�यावर 

यापासनू  खतिन�मती होते. तसचे जनावरा�ंया पोटात गे�यास कोणताही अपाय होत नाही. यामुळे 

आरो�य िनरोगी राह�याबरोबरच पय�वरणदेखील सरु ि�त राहतं.

जनजागृती गरजेची

Ÿ आप�याकडे �ला��टकचा वापर वाढला तो �वतः�या  सोयीसाठी.  �ला��टक  मुळात  वाईट नाहीये,  
परंतु, ते िवघटनशील नस�यामुळे तसचं  आप�याकडची वाढती लोकस�ं या आिण �ला��टकचा 
बसेमुार वापर व  बिेश�तपणा यामुळे हा वाढला आिण यामुळे िनसग�ची अिधक हानी झाली.

Ÿ परदेशातदेखील �ला��टकचा वापर होतो, परंतु ितथे लोकसं�या कमी. लोकामं�ये िश�त आहे. 

िनयम काटेकोरपणे  पाळले  जातात  आिण  मह�वाच ं  �हणज े�ला��टकच ंव�ेट मॅनेजम�ट होतं. 

आप�याकडे

�ा��कबंदी काळाची गरज
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Ÿ अशा �कार�या सिु वधा आहेत हेच मुळी लोकानंा माहीत नाहीये. अनेकदा पािलकेच ेहे �ला�ट बदं   
��थतीत असतात.

Ÿ आपण �या कापडी िपश�या वापरणार �हणतो �यादेखील बायोिडि�डेबल नाहीयेत. �याम�ये 

�ला��टक कंटेट आहेत. कागदी िपश�या वापराय�या �हटलं तरी बाबं�ूया झाडाचंी क�ल आलीच. 

उ�पादन करतेवळेी अिधक

Ÿ �ला��टकची बाटली मला सोयीची आहे �हणनू मी ती वापरणं ठीक आहे परंतु ितचा वापर 

झा�यानंतर ती प�ुहा र��या�या कडेला रे�व�ेया �ळावंर फेकून देणे चकुीच े आहे. यासाठी 

�वतःहून िश�त लावून घेणं गरजचे ंआहे.

Ÿ घरापासून सु�वात

Ÿ  ��येक गृहीणीने �वतःहून �ला��टकचा वापर कमी करायला हवा. �ला��टक ड�यांपे�ा काचे�या

Ÿ बाट�यांचा वापर करावा. कारण काचे�या बाट�यातील पदाथ�त रासायिनक 

�ि�याहोतनाही.आरो�यावर काचेचा कोणताही पिरणाम होत नाही. घराबाहेर पडताना कापडी 

िपशवी,��टलचा डबा सोबत ठेवावा. खरंतर या गो�टी अंगवळणी पडणे सु�वातीला न�कीच कठीण 

जाणार आहे. परंतु �वतः�या  आिण भावी  िपढी�या  आरो�यासाठी  �वतःहून  पाऊल  उचलणं  

न�कीच  �वागताह�  आहे.

Ÿ मिहलांना पेपरबॅग िनिम�तीचे धडे

Ÿ मिहलानं ा पेपरबगॅ िन�मतीच ेधडेभगूर पिरसरात �िश�ण िशिबराच ेआयोजन म टा...

Ÿ MT | Updated:May 20, 2019, 04:00AM IST

भगूर पिरसरातील मिहलांची बरोजगारीची सम�या ल�ात घेऊन आपण बरेोजगार मिहलांना मोफत 

�िश�ण देऊन रोजगार उपल�ध क�न दे�याचा �य�न करीत अस�याच े�ितपादन रा��वादी मिहला 

िज�हा�य�ा �ेरणा बलकवडे यांनी केले.

 भगूर पिरसरातील बरेोजगार मिहलाचं ी रोजगार उपल�ध क�न दे�याची मागणी ल�ात घेत 

आपण काही खासगी कंप�याशंी सपं क�  करीत येथील मिहलानं ा �ित हजार पेपर बगॅ िन�मती कर�यामागे 

समु ारे ३०० �पये �माणे रोजगार उपल�ध क�न देत अस�याच े�यानंी यावळेी सािंगतले. देशभरात 

�ला��टक बदंी झाली आहे. �यामुळे पेपर बगॅ िन�मतीसाठी मोठे मनु�यबळ गरजचे ेआहे. या मा�यमातून 

मिहलानं ा मोठी सधं ी उपल�ध झाली आहे. �यात रा��ीय व अंतररा��ीय कंप�यानंी कागदी िपश�याचंा 

वापर मो�ा �माणावर स�ु  केला आहे. स�या दोन गटात हे �िश�ण पणू� होऊन मिहला काम करत 

�वयंरोजगार �ा�त करीत आहे.

गरजू व बेरोजगार मिहलांना आवाहन

या कामाच े�व�प फार मोठे आहे. या िशवाय हल�या �व�पाच ेव आप�या वळेात कर�यासारखे काम 

असनू   पिरसरातील  बरेोजगार व गरजू  मिहलानं ी पढेु येत यामा�यमातून  रोजगार  �ा�त  क�न  

�यावा, अस े  आवाहन �ेरणा  बलकवडे  यानंी  यािनिम�ाने  केले  आहे.
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