
 

 

பொது  அறிவிப்பு 

இந்தின அபசின் சுற்றுச்சூமல் யம் நற்றும் கொநில நொற் அலநச்சகம், 

பிொஸ்டிக் கழிவு மநொண்லநக்கொக 2018, 2021 நற்றும் 2022 இல் திருத்தப்ட்ட 

பிொஸ்டிக் கழிவு மநொண்லந விதிகள், 2016ஐ அறிவித்துள்து. 

பிொஸ்டிக் கழிவு மநொண்லந திருத்தப்ட்ட விதிகள், 2021 இன் விதி 4 (2) 

பின்யருநொறு கூறுகிது: 

ொலிஸ்லடரீன் நற்றும் விரியொக்கப்ட்ட ொலிஸ்லடரீன் உட்ட பின்யரும் 

ஒருமுல னன்டுத்தும் பிொஸ்டிக் பொருட்களின் உற்த்தி, இக்குநதி, 

மசமித்தல், விநிமனொகம், விற்ல நற்றும் னன்ொடு ஆகின ஜூல 1 ஆம் மததி 

2022-ம் ஆண்டு முதல் தலடபசய்னப்டும்:- 

(அ) பிொஸ்டிக் குச்சிகள் பகொண்ட கொது பநொட்டுகள், லூன்களுக்கொ   பிொஸ்டிக் 

குச்சிகள், பிொஸ்டிக் பகொடிகள், மிட்டொய் குச்சிகள், ஐஸ்கிரீம் குச்சிகள், 

அங்கொபத்திற்கொக னன்டுத்தப்டும் ொலீஸ்லடரீன் [பதர்நொமகொல்] 

(ஆ) தட்டுகள், மகொப்லகள், குயலகள், முட்கபண்டிகள், கபண்டிகள், கத்திகள், 

உறிஞ்சுகுமல்கள், தட்டுகள், பநல்லின பிொஸ்டிக் பகொண்டு மொர்த்தப்டும் 

அல்து மக்கிங் பசய்னப்டும் இனிப்பு பட்டிகள், அலமப்பிதழ் அட்லடகள் 

நற்றும் சிகபபட் ொக்பகட்டுகள், 100 லநக்பொனுக்கு குலயொ பிொஸ்டிக் 

அல்து பிவிசி மர்கள், கிரிகள்  

மநலும், ஒருமுல னன்ொட்டிற்கு பிகு தூக்கி எறினப்டும் பிொஸ்டிக் 

பொருட்கொ  உணவுப்பொருட்கல கட்ட உமனொடுத்தப்டும் பிொஸ்டிக் தொள் 

உல,  உணவு அருந்தும் மநலஜயின் மீது விரிக்கப்டும் பிொஸ்டிக் தொள், 

பிொஸ்டிக் தட்டுகள், பிொஸ்டிக் பூசப்ட்ட கொகித தட்டுகள், பிொஸ்டிக் பூசப்ட்ட 

கொகித குயலகள், பிொஸ்டிக் மதநீர் குயலகள், பிொஸ்டிக் குயலகள், 

பதர்நக்மகொல் குயலகள், பிொஸ்டிக் லகள் (எந்த அவிலும், எந்த தடிநொக 

இருப்பினும்), பிொஸ்டிக் பூசப்ட்ட லகள், பய்னொத பிொஸ்டிக் தூக்குப் லகள், 

பிொஸ்டிக் தண்ணீர் ொக்பகட்கள், பிொஸ்டிக்கொொ உறிஞ்சு குமொய்கள், 

பிொஸ்டிக் பகொடிகள்,  உற்த்தி, மசமித்தல், விநிமனொகம், எடுத்து பசல்லுதல், 

விற்ல அல்து விநிமனொகம் பசய்ன 01.01.2019 முதல் தலட விதித்து தமிமக 

அபசு ஆலண பயளியிட்டுள்து. 

எமய அலத்து பிொஸ்டிக் உற்த்தித் பதொழில்களும் இந்தின அபசின் 

சுற்றுச்சூமல் யம் நற்றும் கொநில நொற் அலநச்சகத்தொல் பயளியிடப்ட்ட 

திருத்தத்லதக் கயத்தில் பகொண்டும் தமிமக அபசின் அபசொலயில கருத்தில் 

பகொண்டும் அறிவிப்புக்கு இணங்க மயண்டும். பிொஸ்டிக் கழிவு மநொண்லந 

திருத்தப்ட்ட விதிகள், 2021ன், விதி 12ன் டி, இவ்விதிகல 

லடமுலடுத்துயதற்கொ அதிகொபங்கள் யலபனறுக்கப்ட்டுள்து. இதன்டி, 



 

 

யலபனறுக்கப்ட்டுள்து. விதிமீல்கள் கண்டறினப்ட்டொல், தலட பசய்னப்ட்ட 

பிொஸ்டிக் பொருட்கல உற்த்தி பசய்மயொர் மீது தமிழ்ொடு நொசு கட்டுப்ொடு 

யொரினம் உரின டயடிக்லக எடுக்கும். தலட பசய்னப்ட்ட பிொஸ்டிக் பொருட்கல 

இக்குநதி பசய்தல், இருப்பு லயத்தல், விநிமனொகம் பசய்தல், விற்ல பசய்தல் 

நற்றும் னன்டுத்துமயொர் மீது சம்ந்தப்ட்ட உள்ொட்சி அலநப்புகள் டயடிக்லக 

எடுக்கும் எ பதரிவித்துக் பகொள்ப்டுகிது.  

தலட பசய்னப்ட்ட பிொஸ்டிக் பொருட்கள் குறித்த வியபங்கல தமிழ்ொடு 

நொசு கட்டுப்ொடு யொரின இலணனதத்தில் (www.tnpcb.gov.in) பதரிந்து பகொள்ொம். 

ஒருமுல னன்டுத்தும் பிொஸ்டிக் தலடலன திம்ட பசனல்டுத்துயது 

பதொடர்ொ டயடிக்லககல எளிதொக்கும் யலகயில், தமிழ்ொடு நொசுக் கட்டுப்ொடு 

யொரினம் கட்டுப்ொட்டு அலலன அலநத்துள்து. அதல 1800 425 6750 என் 

இயச எண்ணில் பதொடர்பு பகொள்ொம். இக்கட்டுப்ொட்டு அல அலத்து 

ொட்களிலும் யரும் 31.07.2022 யலப கொல 9.30 நணி முதல் நொல 6.00 நணி 

யலப பசனல்டும். ஒருமுல னன்டுத்தும் பிொஸ்டிக் பொருட்களின் தலட 

பதொடர்ொ ல்மயறு ங்குதொபர்கொல் மகொபப்டும் உதவி, யழிகொட்டுதல், 

பதளிவுடுத்தல் நற்றும் தகயல்கல இக்கட்டுப்ொட்டு அல யமங்கும் 

 

   

         தலயர் 

       தமிழ்ொடு நொசு கட்டுப்ொடு யொரினம், 

 

http://www.tnpcb.gov.in/

