
VELLORE DISTRICT 

ஒருமுறம பன்படுத்தி  தூக்கி றிப்படும் பிராஸ்டிக் பபாருட்களுக்கு 

தறைற அல்படுத்துதல்- தமிழ்நாடு ாசுக் கட்டுப்பாடு லாரிம், வலலூர் 

 

தமிறக அசு , 01.01.2019 முதல் ஒரு முறம பன்படுத்தி தூக்கி றிப்படும் 

பிராஸ்டிக் பபாருட்களின் மீதான தறை அறிவிப்றப , தமிறக அசு , 25.06.2018 

நாளிட்ை அசாறை ண் 84ல் பலளியிட்ைது. இதன்படி ஒரு முறம 

பன்படுத்தி தூக்கி றிப்படும் பிராஸ்டிக் பபாருட்கரான பிராஸ்டிக் 

வகாப்றபகள், அறனத்து அரவியான ற்றும் தடின் பகாண்ை பிராஸ்டிக் 

றகப்றபகள், பநய்ப்பைாத பிராஸ்டிக் றகப்றபகள் , பிராஸ்டிக் பூசப்பட்ை 

காகிதத் தட்டுகள் , பிராஸ்டிக் ைம்ரர்கள் , பதர்ாவகால் வகாப்றபகள் , உைவுப் 

பபாருட்கறர கட்ை பன்படுத்தப்படும் பிராஸ்டிக் தாள்கள் , தண்ணீர் றபகள் / 

பாக்பகட்டுகள்,  பிராஸ்டிக் உறிஞ்சு குறல்கள் ற்றும் பிராஸ்டிக் பகாடிகள் 

வபான்மறல தாரிக்கப்படுலதும் , வசமித்து றலப்பதும் ,டுத்து பசல்லது , விற்பதும், 

உபவாகிப்பதும் தறை  பசய்ப்பட்டுள்ரது.  

 

ாண்புமிகு தமிறக முதல்லர் அலர்கள் 23.012.2021 அன்று மீண்டும் ஞ்சப்றப 

ாபபரும் விழிப்புைர்வு பிச்சாம் பதாைக்கி றலக்கப்பட்ைது 

 

GOMs.ண்.25, சுற்றுச்சூறல், காயநிறய ாற்மம் ற்றும் லன ( EC.2) துறம வததி: 

07.02.2022 அசு ஆறையின் படி ஒருமுறம பன்படுத்தவும் , தூக்கி றிவும் 

பிராஸ்டிக் தறைற அல்படுத்துலதற்கான ாலட்ை அரவில் ாநகாட்சி , 

நகாட்சிகள் ற்றும் உள்ராட்சி அறப்புகள் அரவில் பசல்படுத்துலதற்காக 

ாலட்ை ஆட்சிர்கள் தறயறயில் ாலட்ை அரவியான பணிக்குழு ஆறை 

ண். PMW-21/நாள். 01.03.2022 அறக்கப்பட்டு அதன் முதல் கூட்ைம்  

ாணிப்வபட்றை ாலட்ைத்தில் 21.03.2022வததி நறைபபற்மது.வலலூர் 

ாலட்ைத்தில் 24.03.2022 வததி நறைபபற்மது.  



ஒருமுறம பன்படுத்தி   தூக்கி றிப்படும் பிராஸ்டிக் பபாருட்களுக்கு 

தறைற முழுறாக அல்படுத்த   நகாட்சிகள், வபரூாட்சிகள் ற்றும்   

உள்ராட்சி அறப்புகள் பசயாற்ம வகட்டுக்பகாண்ைார். தறை பசய்ப்பட்ை 

பிராஸ்டிக் பபாருள்கறர பபாதுக்கள் , லணிக லராகங்கள் ,கறைகள் ருந்து 

கறைகள், பல்பபாருள் அங்காடிகளில் பன்படுத்துலறத முற்றிலும் தறை பசய்து 

அதற்கு ாற்று பபாருரான துணிப்றபகள் , காகிதப் றபகள் ற்றும் 

ண்பாண்ைங்கள் உள்ர பபாருட்கள் வபான்மலற்றம பன்படுத்த 

அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ரது. தறை பசய்ப்பட்ை பிராஸ்டிக் பபாருட்கறர   

தாரித்தல், வசமித்து றலத்தல் , பன்படுத்துதல்  வபான்மலற்றிற்கு 21.02.2019 

வததி  பலளியிட்ை அசின் அறிவிப்பின்படி  நகாட்சிகள், வபரூாட்சிகள் ற்றும்  

உள்ராட்சி அறப்புகள் வசாதறன வற்பகாண்டு    தறை பசய்ப்பட்ை 

பிராஸ்டிக் பபாருட்கறர பறிமுதல் பசய்தல் ற்றும்   அபாதம்  லசூல் பசய் 

வகட்டுக்பகாள்ரப்பட்ைது. இதுபதாைர்பாக தினசரி பத்திரிறககளில் பசய்தி 

பலளியீடு பசய்ப்பட்ைது. தமிழ்நாடு ாசுக்கட்டுப்பாடு லாரிம் வலலூர் ாலட்ை 

நிர்லாகத்துைன் இறைந்து  ஒருமுறம பன்படுத்தி   தூக்கி றிப்படும் 

பிராஸ்டிக் பபாருட்களுக்கு தறைற படுத்துலதற்கான நைலடிக்றகற 

பதாைர்ந்து  வற்பகாண்டு லருகிமது. 

75லது சுதந்தி தின அமுதப் பபருவிறா ாணிப்வபட்றை ாலட்ை நிர்லாகத்தின் 

சார்பில் 25.03.2022 முதல் -31.03.2022 லற  நைத்தப்பட்ைது.  

வலலூர்  ாலட்ை நிர்லாகத்தின் சார்பில் 26.03.2022 முதல் -01.04.2022 லற  

நைத்தப்பட்ைது அதில் தமிழ்நாடு ாசு கட்டுப்பாட்டு லாரிம்,பிராஸ்டிக் ாசில்யா 

தமிழ்நாடு-ஒரு லா விழிப்புைர்வு அங்கு அறக்கப்பட்டு  பபாதுக்களின்  

பார்றலக்கு  பகாண்டு பசல்யப்பட்ைது.நிகழ்ச்சியின் நிறமவு நாளில் மீண்டும் 

ஞ்சப்றப விழிப்புைர்வு நாைகம்  நைத்தப்பட்டு விழிப்புைர்வு ற்படுத்தப்பட்ைது. 

மீண்டும் ஞ்சப்றப விழிப்புைர்வு இக்கத்தின் பலற்றி குறித்த க்களின் 

கருத்துக்கள் பபமப்பட்டு ாலட்ை நிர்லாகத்திைம் சர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ரது. 

  

 



21.03.22 அன்று  ாணிப்வபட்றை ாலட்ை ஆட்சிர் அலுலயகத்தில் ாலட்ை 

ஆட்சித் தறயலர் அலர்கள் தறயறயில் நறைபபற்ம ஒருமுறம பன்படுத்தி  

தூக்கி றிப்படும் பிராஸ்டிக் பபாருட்களுக்கு தறைற அல்படுத்துலறத 

கண்காணிக்க ாலட்ை அரவியான பணிக்குழு கூட்ைம் -தினசரி நாளிதழ்கள் 

பலளியிட்ை பசய்திகள் 

 

          
 

 

 

இந்து தமிழ் நாளிதழ்-23.03.22 



 

      
 

 

     
 



        
 

                              



75லது சுதந்தி தின அமுதப் பபருவிறா- தமிழ்நாடு ாசு கட்டுப்பாட்டு லாரிம்- 

பிராஸ்டிக் ாசில்யா தமிழ்நாடு- ஒரு லா விழிப்புைர்வு அங்கு 

 

     
 

ாண்புமிகு றகத்தறி ற்றும் ஜவுளி, காதி ற்றும் கிா பதாழில் லாரிம்  

அறச்சர் - தமிழ்நாடு ாசு கட்டுப்பாட்டு லாரிம்- பிராஸ்டிக் ாசில்யா 

தமிழ்நாடு- ஒரு லா விழிப்புைர்வு அங்றக திமந்து றலத்து பார்றலயிடுதல்-

25.03.2022 

      
 

ாலட்ை ஆட்சித் தறயலர் அலர்கள் அங்றக பார்றலயிடுதல்- ாசு கட்டுப்பாடு 

லாரி அலுலயர்களுைன் 



 

         
 

பிராஸ்டிக் ாசில்யா தமிழ்நாடு விழிப்புைர்வு- வபச்சுப்வபாட்டி, கட்டுற வபாட்டி 

ற்றும் ஓவிப்வபாட்டி- பலற்றி பபற்ம பள்ளி  ாைல ாைவிகள் 

 

      
  

விறாவில் லறங்கப்பட்ை மீண்டும் ஞ்சள் றபயுைன் ாைல ாைவிகள் 

ஒருமுறம பன்படுத்தவும், தூக்கி றிவும் பிராஸ்டிக் தறைற 

அல்படுத்துலதற்கான ாலட்ை அரவியான பணிக்குழு-பசல்பாடுகள் 

 



        
ாண்புமிகு றகத்தறி ற்றும் ஜவுளி, காதி ற்றும் கிா பதாழில் லாரிம்  

அறச்சர் அலர்கள் தறயறயில் ாலட்ை ஆட்சிர், அசு  ஊழிர்கள் 

பங்குபகாண்ை -26.03.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ஒருமுறம பன்படுத்தவும், தூக்கி றிவும் பிராஸ்டிக் தறைற 

அல்படுத்துலதற்கான ாலட்ை அரவியான பணிக்குழு-பசல்பாடுகள் 

 

         
ஒருமுறம பன்படுத்தவும், தூக்கி றிவும் பிராஸ்டிக் தறை-விழிப்புைர்வு 

வபணி 

 

 

 

 



ஒருமுறம பன்படுத்தவும், தூக்கி றிவும் பிராஸ்டிக் தறைற 

அல்படுத்துலதற்கான ாலட்ை அரவியான பணிக்குழு-பசல்பாடுகள் 

 

 
 

நீர்நிறயகளில் பிராஸ்டிக் கழிவுகறர அகற்றுதல் 

 

 

 



 

ாண்புமிகு நீர்லரத்துறம அறச்சர் - தமிழ்நாடு ாசு கட்டுப்பாட்டு லாரிம்- 

பிராஸ்டிக் ாசில்யா தமிழ்நாடு- ஒரு லா விழிப்புைர்வு அங்றக- திமந்து 

றலத்து பார்றலயிடுதல்-27.03.22 

 

 



 

ாலட்ை ஆட்சித் தறயலர் அலர்கள் அங்றக பார்றலயிடுதல்- ாசு கட்டுப்பாடு 

லாரி அலுலயர்களுைன் 

          
 

அங்கில் ாசு கட்டுப்பாடு லாரி அலுலயர்கள் 



         

வலலூர் ாலட்ை ஆட்சித் தறயலர் ாலட்ை அரவியான அதிகாரிகள் 

முன்னிறயயில் மீண்டும் ஞ்சப்றப விழிப்புைர்வு நிகழ்றல பதாைங்கி றலத்தல் 

         
மீண்டும் ஞ்சப்றப -பபாதுக்களுக்கு லறங்குதல் 



     

மீண்டும் ஞ்சப்றப விழிப்புைர்வு றபகளுைன் பபாதுக்கள் 

        

ஒருமுறம பன்படுத்தவும், தூக்கி றிவும் பிராஸ்டிக் தறைற 

அல்படுத்துலதற்கான ாலட்ை அரவியான பணிக்குழு-பசல்பாடுகள்-  

 


