








































Annexure -2 
 

_______ Municipality/ Municipal Corporation 

Public Notice 

 Date: xx xxxxxx 

  
In pursuance of the notification issued vide G.S.R.571(E) dated 12th August 2021 by Ministry of 
Environment, Forest and Climate Change, Government of India, amending the  manufacture, import, 
stocking, distribution, sale and use of  
 
1. Single Use Plastic:  
 
The following items are banned w.e.f. 1st July, 2022. 
 
a. Ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream 
sticks, polystyrene (thermocol) for decoration.  
 
b. Plates, cups, glasses, cutleries such as fork, spoons, knifes, straw, trays, wrapping or packing 
films around sweet box, invitation cards and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 
micron, stinners (shall not be applicable to commodities made of compostable plastic) and  
 
2. Plastic Carry Bags 
 
a. Plastic Carry Bags with less than one hundred and twenty microns in thickness shall be banned 
w.e.f. 31st Dec, 2022.  
 
Fines will be imposed on violators by the Task Force formed by Municipal Commissioner. A helpline 
number __________is available in Municipal Office to receive complaints on sale and use of banned 
plastic items.  

  
 

Municipal Commissioner 
Municipality/ Municipal Corporation. 

 



------------ మున్సి పాలిటీ/మున్సి పల్  కార్పొ రేషన్ 

పత్రిక త్రపకటన 

తేదీ : ---/----/----- 

పరా్య వరణ, అటవీ మరియు వాతావరణ మార్పు ల  కేంద్ర  మేంద్ిత్వ  శాఖ (MOEF&CC), తేదీ : 

12/08/2021 నాటి  GSR. 571(E) ఉత్తర్పవ ల   ద్పకారేం సేంగల్ యూజ్ ప్ల స్ట సక్  (SUP), ప్ల స్ట సక్   కాా రీ 

బాగ్ ల త్యారీ, దిగుమి, నిలువ, పేంపిణి మరియు వాడకేం దార్పలకు   సేంబేంధేంచి  ఈ ద్రేంది  

నిరితి్  కాలవా వధులతో కూడిన నిబేంధనలు  వరితేంచును.   

1 - సేంగల్ యూజ్ ప్ల స్ట సక్  (SUP): 

ఈ ద్రేంది  వస్తతవులను  తేదీ : 01 -07-2022 నుేండి  పూరితగా నిషేదిేంచడమైనది. 

a) ప్ల స్ట సక్  పులస్టలతో చేసన ఇయర్ బడ్్స , ప్ల స్ట సక్  పులస్టలతో కూడిన బెలూన్్స , ప్ల స్ట సక్  తో చేసన జేండాలు, 

ప్ల స్ట సక్  పులస్టలతో కూడిన  ఐద్రీ మ్  ప్లసక్ ్   , కాా ేండీ  ప్లసక్ ్  

 b) ప్ల స్టలస్ట,కపుు లు , ప్లగాస్టస్తలు , ఫోరీ్ ్   , చేంచాలు , కత్తతలు, స్ట్రక స్ , ద్ెయ్స్ , రవ ట్ డబాా లు 

చుటకడానిర లేదా ాా రేంగ్   కోసేం వాడే కవర్పస్ట , ఆహ్వవ న ాద్త్లు & సగరెట్ ాా కెట్్  , 100 మిద్కోన్్స  

కనాా  త్కీు వగా ఉనా  ప్ల స్ట సక్  లేదా PVC బాా నర్పస్ట , ప్లసకద్రర్్  (కుళ్లస్టపోయే సవ భావేం ఉనా  పధారా్యలతో 

చేసనవి కాకుేండా) . 

2. 120 మైద్కాన్్స  కనాా   త్కీు వ మేంరేం ఉనా  ప్ల స్ట సక్  కాా రీ బాా గ్్  (సేంచులు) లను  తేదీ  31 -12   

2022 నుేండి పూరితగా   నిషేధేంచడేం జర్పగును. 

పైన ేరీ్క నా  నిబేంధనలు ఉలస్టేంఘేంచిన యెడల మునిసపల్ కమీషనర్ చే ఏర్యు ల చేయబడిన 

టాస్ీ  ఫోర్్  చే జరిమానాలు విధేంచబడును 

సేంగల్ యూజ్ ప్ల స్ట సక్  (SUP) నిషేధేం అమలు మీర ఫిరా్య దులకు మరియు సలహ్వలకు  నేంబర్:----

--------------------------------- లో సేంద్పదిేంచగలర్ప  

 

 

Sd/ 

కమీషనర్ 


