Pollution Control Committee,
Dadra & Nagar Haveli, and Daman & Diu,
1st Floor, Udhyog Bhawan, Bhensroad, Nani Daman
PRESS NOTE
The UT Administration of DNH & DD in line with PM Modi's clarion call has joined hands
in the nation's movement against phasing out of identified Single Use Plastic items from its
territory with effect from 1st July, 2022. As per the Directions received from MoEF & CC
and CPCB Delhi, the manufacture, import, stocking, distribution, sale and usage of the
following Single Use Plastic items are hereby declared as BANNED with immediate effect
in the territory of DNH & DD: (1) ear buds with plastic sticks (2) Plastic Sticks for Balloons
(3) Plastic Flags (4) Candy Sticks (5) Ice-Cream Sticks (6) Polystyrene (Thermocol for
Decoration) (7) Single Use Plastics Plates (8) Single Use Plastics Cups (9) Single Use
Plastics Glasses (10) Single Use plastics Forks (11) Single Use Plastics Spoons (12) Single
Use Plastics Knives (13) Single Use Plastics Trays (14) Wrapping or packing plastic films
around sweet boxes (15) Invitation Cards (16) Plastic films around Cigarette Packets (17)
Plastic or PVC Banners less than 100 microns (18) Single Use Plastic Stirrers (19) Single
Use Straws (20) Expanded Polystyrene (Any type of thermocol cutlery items such as cups,
plates, glasses, etc.) (21) Plastic Carry Bags (Thickness < 75 microns w.e.f. 30/09/2021) &
Plastic Carry Bags (Thickness < 120 microns w.e.f. 31/12/2022) (22) Non-Woven Plastic
Carry Bags (< 60 GSM). All concerned departments & bodies under the administration have
been informed to comply with the directions received and penalize violators of the Plastic
Waste Management Rules, 2016 (as amended) under the Environment (Protection) Act, 1986
under their respective jurisdiction. Failure to comply with the directions shall invite huge
penalty and might also including closure / sealing of such units / establishments (as deemed
fit). Public Complaints against the violators can be registered at Public Grievance Redressal
App developed by the Central Pollution Control Board, Delhi.
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दादरा एवं नगर हवेल तथा दमण एवं द व
पहला तल, उ योग भवन,

भसलोर, नानी दमण- 396210.

ेस नोट
माननीय धानमं ी

ी नरे

मोदी जी के आ वान पर संघ देश दादरा एवं नगर हवेली तथा

दमण एवं दीव ने 1 जुलाई, 2022 से संघ देश
से समा

े म सगल यूज लाि टक व तु

को चरणब

तरीके

करने के िखलाफ देश के आंदोलन के साथ हाथ िमलाया है। एमओईएफ और सीसी तथा

सीपीसीबी, द ली से ा िनदश के अनुसार, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव

े म सगल

यूज लाि टक यथा (1 ) लाि टक क छिड़य के साथ ईयर ब स (2) गु बार के िलए लाि टक क

टीक

(3) लाि टक के झंडे (4) कडी टीक (5) आइस म टीक (6) पॉली टाइ रन (सजावट के िलए थम कोल)
(7) सगल यूज लाि टक ले स (8) सगल यूज लाि टक कप (9) सगल यूज लाि टक लास (10)
सगल यूज लाि टक फो स (11) सगल यूज लाि टक च मच (12) सगल यूज लाि टक चाकू (13)
सगल यूज लाि टक े (14) िमठाई के ब से को लाि टक फ म से चार ओर लपेटना या पैक करना
(15) िनमं ण काड (16) िसगरे ट पैकेट के चारो ओर लाि टक फ म (17) 100 माइ ोन से कम के
लाि टक या पीवीसी बैनर (18) सगल यूज लाि टक टरस (19) सगल यूज

ॉ (20) ए सपडेड

पॉली टाइ रन ( कसी भी कार के थम कोल कटलरी आइटम जैसे क कप, लेट, िगलास, आ द (21)
लाि टक कै री बैग (मोटाई 75 माइ ोन से कम है, को 30/09/2021 से भावी तथा लाि टक कै री बैग
िजसक मोटाई 120 माइ ोन से कम है, को 31/12/2022 से भावी (22) िबना –बुने
बैग जो 60 जीएसएम कम है, आ द व तु
त काल

भाव से

के िनमाण, आयात, सं हण, िवतरण, िब

ितबंिधत घोिषत कया गया है। इसके साथ ही

िवभाग और िनकाय को उनके संबंिधत अिधकार
तहत लाि टक अपिश

लाि टक कै री
और उपयोग को

शासन के अधीन सभी संबंिधत

े के तहत पयावरण (संर ण) अिधिनयम, 1986 के

बंधन िनयम, 2016 (संशोिधत) के उ लंघन करने वाल को उ ् िनदश का

पालन करने और दंिडत करने के िलए सूिचत कया गया है । िनदश का पालन नह करनेवाल के िखलाफ
भारी जुमाना लगाया जाएगा साथ ही ऐसी इकाइय / ित ान को बंद / सील भी कया जा सकता है
इसम से जो उिचत होगा। उ लंघनकता

के िखलाफ िशकायत, क ीय दूषण िनयं ण बोड, द ली ारा

िवकिसत लोक िशकायत िनवारण ऐप पर दज क जा सकती ह।
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લા ટક થેલી / ઝબલા (< 75
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શાસનના તમામ સંબિં ધત િવભાગો અને સં થાઓને તેમના સંબિં ધત અિધકાર ે
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હઠળ તથા પયાવરણ

દ હ

ારા િવકિસત

ુ બ).
જ

હર ફ રયાદ િનવારણ

