पं पर चं चवड महानगरपा लका पं पर ४११ ०१८
आरो य वभाग
दुर वनी मांक – ०२० ६७३३१३३६

ई-मेल- healthho@pcmcindia.gov.in

जाहीर नोटीस
( लॅ टीक कचरा यव थापनाबाबत)
शहरातील जनते ला कळिव यात येते क , क शासना या पयावरण, वने व हवामान बदल मं ालयाने
अिधसू चना . जीएसआर – ३२० (इ) िदनां क १८.०३.२०१६ अ वये लॅ टीक वे ट मॅनेजमट स – २०१६
लागू के लेले आहेत. तसेच महारा शासना या पयावरण िवभागाने अिधसू चना मां क लॅ टीक – २०१८/ . .
२४/तां. . ४. िदनां क २३ माच २०१८, ११ एि ल २०१८ व, िदनां क ०२ जु ल,ै २०१८ नु सार अिवघटनशील
कच यामु ळे व छ भारत अिभयाना या अं मलबजावणीवर अिन प रणाम होत अस याने “महारा लॅ टीक व
थम कॉल अिवघटनशील व तूं चे (उ पादन, वापर िव , वाहतु क, हाताळणी, साठवणू क व त ं तर वेळोवेळी
के ले या सु धारणा) अिधसू चना, २०१८ सं पू ण रा यासाठी लागू कर यात आली आहे.”
“Maharashtra Plastic and Thermocol Products (Manufacture, Usage, Sale, Transport,
Handling and Storage)” Notification 2018
सव नाग रकां ना कळिव यात येते क , उपरो िनयम व अिधसू चनेची कठोर अं मलबजावणी शहरां म ये
सु कर यात आली आहे. यातील तरतु द चे उ लघं न झा यास िनयमा माणे उिचत कारवाई कर यात येईल,
याची न द यावी.

जा. . : आमुका/२/कािव/८५१/२०१८
दनांक : ०५/११/२०१८
ठकाण - पंपरी

सही/Seal

( ावण हड कर)
आयु
पंपरी चंचवड महानगरपािलका

पं पर च ं चवड महानगरपालका पं पर ४११ ०१८
आरो य वभाग
दुर वनी मांक – ०२० ६७३३१३३६
ई-मेल- healthho@pcmcindia.gov.in

जाहीर सू चना
(घनकचरा यव थापन, दं ड आकारणी बाबत)
या जाहीर सू चने ारे सव सं बं िधतां ना कळिव यात येते क ,भारत सरकार पयावरण, वन व हवामान बदल
मं ालय यां चेकडील अिधसू चना .एस.ओ.१३५७ (इ) िदनां क. ०८/०४/२०१६ अ वये घनकचरा यव थापन
िनयम लागू के ले आहेत. या िनयमां ची अं मलबजावणी शहराम ये भावी पणे चालु आहे.
घनकचरा यव थापन िनयम, २०१६ या तरतु दीचे अनु पालन न करणा या य / सं थां ना दं ड
कर याचे (Spot Fine) अिधकार महानगरपािलकां ना शासन िनणय . वमअ-२०१७/ . .२५६/निव-३४,
नगर िवकास िवभाग, महारा शासन िद. ३० िडसबर,२०१७ अ वये दान कर यात आले आहेत.
यास अनु स न या िपं परी िचं चवड महानगरपािलके या काय ाम ये घनकचरा यव थापन िनयम,
२०१६ या तरतु द चे अनु पालन न करणा या य / सं थांकडू न खालील माणे दं डनीय र कम वसू ल कर यात
येत आहे.
(दं डाचे जोड़प )
अ

कृ ती/बाब

दं ड र कम

1

र ते/ मागावर घाण करणे

१८०/-

2

सावजिनक िठकाणी थुं कणे

१५०/-

3

उघड् यावर लघवी/लघु शं का करणे

२००/-

4

उघड् यावर शौच करणे

५००/-

तरी, सव सं बिं धतां नी याची न द घेवनू घन कचरा यव थापन िनयम, २०१६ ची भावी अं मलबजावणी
कर यासाठी सहकाय करावे
जा. . : आमुका/२/कािव/८५३/२०१८
दनांक : ०५/११/२०१८
ठकाण - पंपरी

सही/Seal

( ावण हड कर)
आयु
पंपरी चंचवड महानगरपािलका

पं पर चं चवड महानगरपा लका पं पर ४११ ०१८
आरो य वभाग
दुर वनी मांक – ०२० ६७३३१३३६

ई-मेल- healthho@pcmcindia.gov.in

जाहीर सू चना
(घनकचरा यव थापनाबाबत)
भारत सरकार या पयावरण, वन व हवामान बदल अिधसू चना . एस.ओ. १३५७ (इ) िदनां क
०८.०४.२०१६ अ वये घनकचरा यव थापन िनयम, २०१६ लागू के ले आहेत. या िनयमांअं तगत येक कचरा
िनमा याने (नाग रकां नी) िवघटनशील (कु जणारा िकं वा ओला), अिवघटनशील (न कु जणारा िकं वा सु का) व
घरगु ती धोकादायक असा वग कृ त के लेला कचरा वतं पणे देवू न थािनक वरा य सं थेने नेमू न िदले या
य कडे/एज सीकडे देणे बं धनकारक आहे. या िनयमां ची कठोरपणे अं मलबजावणी शहरां म ये सु आहे.
सव नाग रकां ना कळिव यात येते क , घनकचरा यव थापन िनयम, २०१६ म ये अिभ ेत असलेली
कायवाही क न सहकाय करावे. या िनयमांचे उ लं घन झा यास िनयमा माणे कठोर कारवाई कर यात येईल,
याची न द यावी.

जा. . : आमुका/२/कािव/८५२/२०१८
दनांक : ०५/११/२०१८
ठकाण - पंपरी

सही/Seal

( ावण हड कर)
आयु
पंपरी चंचवड महानगरपािलका

