
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
                                                    जा.क्र. िनपा/जनसपंकक /   /2018-19 

ददनांक : 16/05/2018 

 

// प्रेस नोट // 
 

  मिरा भाईंदर िहानगरपामिकन प्िास्टिक पपशवी आणि थिाकक ि िकु्त मिरा भाईंदर कािी 
आज बधुवार दद. 16/05/2018 सकाळी 11 वाजता ततसरा िजिा, नगरभवन, प्रभाग कार्ाकिर् क्र, 2, 

भाईंदर (प.) कार्कशाळा आर् स्जत करण्र्ात आिी ह ती. िहाराष्ट्र शासनान प्िास्टिक अधधसचुना 
2018 व्दार बदंी करण्र्ात आििी आह. र्ािध्र् खािीि प्िास्टिकवर बदंी घािण्र्ात आििी आह. 
 सवक प्रकारच्र्ा प्िास्टिक पपशव्र्ा. 
 थिाकक ि (पॉमिटिार्ररन) व प्िास्टिकपासनू बनपवण्र्ात र्िा-र्ा व एकदाच वापरल्र्ा जािा-र्ा 

डिटप जबि वटत.ू उदा. ताि, कप्स, ग्िास, काि, वािी, चिच, भांि इत्र्ादी 
 हॉिििध्र् अन्नपदाथक पॅकजींगसाठी वापरि जािार प्िास्टिकच भांि व वािी. 
 टरॉ, नॉन व वना पॉमिप्रॉपीिीन बॅग्ज.  

 द्रव पदाथक साठपवण्र्ासाठी वापरात र्िार प्िास्टिक पाऊच/कप. 
 अन्नपदाथक धान्र् इत्र्ादी साठपवण्र्ासाठी व पॅकजींगसाठी वापरि जािार प्िास्टिक व प्िास्टिक 

वटिन. 
 प्िास्टिक व थिाकक िचा वापर सजाविीसाठी बदंी असि. 
   

  वरीि सवक उत्पादन, वापर, साठविूक, पवतरि, घिळु व ककरक ळ पवक्री, आर्ात व वाहतकु 

करण्र्ास राज्र्ात सपंिूकत: बदंी आह. गनु्हा कल्र्ास दंि- पदहिा गनु्हा रु. 5000/- दंि, दसुरा गनु्हा 
रु. 10000/- दंि, ततसरा गनु्हा रु. 25000/- दंि 3 िदहन कारावास. 
  िहानगरपामिकन प्रभाग समिती तनहार् खािीिप्रिाि प्िास्टिक सकंिन कें द्र सरुु कििी 
आहत. 
अ.क्र सकंिन कें द्र सकंिन कें द्र पत्ता सकंिन प्रतततनधी सपंकक  क्रिांक 

1. प्रभाग समिती  
कार्ाकिर् क्र. 1 

पदहिा िजिा, टव. काका बाप्तीष्ट्िा 
कार्ाकिर्, भाईंदर प मिस टिशन 
शजारी, भाईंदर (प.) 

श्री. सदुाि ग िस, 
प्रभाग अधधकारी 

28140002 

8433912066 

8433911170 

2. प्रभाग समिती  
कार्ाकिर् क्र. 2 

पदहिा िजिा, िॉ. बाबासाहब 
आंबिकर, िांििी तिाव, भाईंदर (प.) 

श्री. जगदीश 
भ पतराव, 

प्रभाग अधधकारी 

28144050 

8422811226 

8433912066 

3 प्रभाग समिती  
कार्ाकिर् क्र. 3 

खारी तिाव, िराठी शाळा क्र. 6, दसुरा 
िजिा, भाईंदर (प.ु) 

श्री. ग पवदं परब, 
प्रभाग अधधकारी 

9004402402 

9867087719 



4. प्रभाग समिती  
कार्ाकिर् क्र. 4 

खारी तिाव, िराठी शाळा क्र. 6, दसुरा 
िजिा, भाईंदर (प.ु) 

श्री. प्रभाग 
कुिकिी, प्रभाग 

अधधकारी 

8433912067 

8433911979 

28123409 

5. प्रभाग समिती  
कार्ाकिर् क्र. 5 

सय्र्द नजर हुसन भवन, रसाज 

धथर्िर बाजुस, मिरा र ि (प.ु) 
श्री. नरेंद्र चव्हाि, 

प्रभाग अधधकारी 
8422811370 

8422811365 

6. प्रभाग समिती  
कार्ाकिर् क्र. 6 

टव. पविासराव दशिखु भवन, जांगीि 
उन्किव, कनककर्ा र ि, मिरा र ि (प.ु) 

श्री. चंद्रकांत 
ब रस, प्रभाग 
अधधकारी 

8456103 

842811363 

8433911976 

7. प्रभाग समिती  
कार्ाकिर् क्र. 7 

शहीद सखुदव हॉि, िरी ग ल्ि जवळ, 

RBK शाळा कनककर्ा मिरा र ि 
श्री. अतनि 

राठ ि, टवच्छता 
तनरीक्षक 

8422811295 

 

  कें द्र शासनान िानवी पर्ाकवरिाच रक्षि करि कररता पर्ाकवरि (सरंक्षि) कार्दा 1986 

िधीि अधधकाराचा वापर करुन घनकचरा (व्र्वटथापक व हाताळिी) तनर्ि 2016 नसुार सिंत 
कििा आह. घनकचरा व्र्वटथापन (व्र्वटथापक व हाताळिी) तनर्ि 2016 िधीि तरतदुीनसुार 
कचरा तनिाकि करिा-र्ांनी ओिा कचरा व सकुा कचरा अस वगीकरि करुन (वगवगळ साठवनू) 
िहानगरपामिकस दि बधंनकारक आह. उदा. ओिा कचरा (जपवक पवघिनमशि कचरा) टवर्पंाक 

घरात तनिाकि ह िार कचरा, भाजीपािा, फळ, फुि, िाकाऊ अन्न पदाथक, इत्र्ादी. सकुा कचरा 
(अपवघिनमशि कचरा) प्िास्टिक, काच, रबर, धात,ु रग्झीन, िाकिी सादहत्र्. िहानगरपामिका 
क्षत्रातीि ज्र्ा गहृतनिाकि सटंथा, अपािकिेंि, वगवगळर्ा अस मसऐशन, ि ठ व्र्ापारी, शक्षणिक सटंथा, 
औद्र् धगक सटंथा, िॉिस्, सपुर िाकेि, हॉिल्स, बार रटिॉरंि इत्र्ादी दठकािी तनिाकि ह िारा कचरा 
ओिा कचरा व सकुा कचरा  वगळा करुन द न टवततं्र कचरा पिीत िहानगरपामिकस दिार नाहीत, 
अशा कचरा तनिाकत्र्ाचा कचरा र्ा पढु िहानगरपामिका उचििार नाही अस िहानगरपामिकिाफक त 
आवाहन करण्र्ात र्त आह. 
  कार्कशाळस िा. िहाप र श्रीि. डिपंि िहता, उपार्कु्त (आर ग्र्) श्री. सभंाजी पानपट्ट, मिरा 
भाईंदर िहानगरपामिकच सन्िा. नगरसवक, पदाधधकारी, व्र्ापारी वगक, पवपवध सघंिना, नागररक,  

पत्रकार बधं ुउपस्टथत ह त. कार्कशाळच सतु्रसचंिन व सादरकरि िा. उपार्कु्त र्ांनी कि. 
  िा. िहाप र र्ांनी शासनाच्र्ा प्िास्टिक बदंी बाबत िहानगरपमिकन व्र्ापक जनजागतृी 
करिबाबत आर ग्र् पवभागास आदश ददि आहत. 
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