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प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन (Plastic Waste Management) 
• आज आपल्याला भेडसावत असलेल्या पर्ाावरणीर् समस्ाांपैकी पॅ्लस्टिक ही सवाात गांभीर समस्ा बनली आहे. 

भारतात दरवर्षी सुमारे ३.५ दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा ननमााण होतो. महापानलका घनकचरा, प्लास्टिक कचरा, 

ऑटोमोबाईल कचऱ्र्ापासून 2025 परं्त कचऱ्र्ाचे प्रमाण 3 पटीने वाढण्याची अपेक्षा आहे. प्लास्टिकच्या एक 

दशाांशपेक्षा कमी पुनवाापर केला जातो. पॅ्लस्टिकच्या कचऱ्र्ाच्या मोठ्या प्रमाणात गळतीमुळे देशातील प्लास्टिक 

कचरा व्यवस्थापनासाठी नवनवध प्रर्त्ाांची गरज आहे. र्ा सांदभाात, पॅ्लस्टिक कचऱ्र्ाशी सांबांनधत समस्ा आनण 

त्यावरील उपार् समजून घेऊ.  

• कागद, अन्नाची साल, पाने इ. सारख्या इतर प्रकारच्या कचर् र्ाच्या नवपरीत, जे बार्ोनडगे्रडेबल (जीवाणू नकां वा इतर 

सजीवाांद्वारे नवघटन करण्यास सक्षम) आहेत, जे ननसगाात अनवघटनशील असल्यामुळे प्लास्टिक कचरा शेकडो (नकां वा 

हजारो वरे्ष) वातावरणात नटकून राहतो. 

• पर्ाावरणात प्लास्टिकचा कचरा साचून रानहल्याने प्लास्टिक प्रदूर्षण होते. हे प्राथनमक प्लास्टिकमधे्य वगीकृत केले 

जाऊ शकते, जसे की नसगारेटचे बट आनण बाटली कॅप्स नकां वा दुय्यम प्लास्टिक, ज्यामुळे प्राथनमक प्लास्टिकच्या 

अवनतीमुळे होते. 

• भारतात वर्षााकाठी ४६ दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा ननमााण होतो, त्यातील ४०% कचरा हा सांग्रनहतच राहत नाही 

आनण ४३% कचरा पॅकेनजांगसाठी वापरला जातो, त्यातील बहुताांश कचरा हा नसांगल-रू्ज प्लास्टिकचा असतो, असे 

नुकत्याच करण्यात आलेल्या अभ्यासात स्पष्ट झाले आहे. 

प्लास्टिकचे महत्त्व (Significance of Plastic) 

प्रनतरोधक, ननष्क्रीर् आनण हलके वजन असलेले प्लास्टिक कां पन्या, ग्राहक आनण समाजातील इतर दुव्याांना अनेक फार्दे 

प्रदान करते. हे सवा त्याच्या कमी खचााच्या आनण अष्टपैलू स्वभावामुळे आहे.  

इतर महत्व खालीलप्रमाणे: 

• वैद्यकीर् उद्योगात वसू्त ननजंतुक ठेवण्यासाठी प्लास्टिकचा वापर केला जातो. नसररांज आनण सनजाकल अवजारे हे सवा 

प्लास्टिक आनण एकल वापर आहेत. 

• ऑटोमोनटव्ह उद्योगात, त्याने वाहनाांच्या वजनात लक्षणीर् घट, इांधनाचा वापर कमी करण्यास आनण पररणामी, 

ऑटोमोबाईलचा पर्ाावरणीर् प्रभाव कमी करण्यास परवानगी नदली आहे. 

• हेले्मटच्या रूपात प्लास्टिक आपल्या डोक्याचे रक्षण करते. ते आम्हाला आमच्या कारमधे्य सीटबेल्ट, इांधन टाक्या, 

नवांडस्क्रीन आनण एअरबॅगच्या रूपात सुरनक्षत ठेवतात. 

स िंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) 

पर्ाावरण वने आनण हवामान बदल मांत्रालर्ाने प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारणा ननर्म, 2021 अनधसूनचत केले आहेत. 

• हे ननर्म 2022 परं्त "कमी उपरु्क्तता आनण उच्च कचरा क्षमता" असलेल्या नवनशष्ट एकल-वापर प्लास्टिकच्या 

वसू्तांना प्रनतबांनधत करतात. 

• पॅ्लस्टिक हे प्रामुख्याने कचे्च तेल, वारू् नकां वा कोळसा र्ापासून तर्ार केले जाते आनण एकूण प्लास्टिकपैकी 40% 

एकाच वापरानांतर टाकून नदले जाते. 

• प्लास्टिकशी असलेले आपले नाते अल्पकालीन कें नित आहे. र्ापैकी बर्ााच उत्पादनाांचे, जसे की प्लास्टिक नपशव्या 

आनण फूड रॅपसाचे आरु्ष्य केवळ काही नमननटाांपासून तासाांपरं्त असते, तरीही ते शेकडो वरे्ष वातावरणात नटकून 

राहू शकतात. 

 ूक्ष्म प्लास्टिक (Microplastics) 
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समुि, सूर्ाप्रकाश, वारा आनण लहरी कृती पॅ्लस्टिक कचरा लहान कणाांमधे्य मोडतात, बहुतेकदा मार्क्रोप्लास्टिक म्हणतात. 

सांपूणा पाण्याच्या स्तांभात पसरलेले आहे आनण जगाच्या प्रते्यक कोपऱ्र्ात आढळले आहे. 

मार्क्रोप्लास्टिक्स आणखी लहान-लहान तुकड्ाांमधे्य मोडत आहेत.- प्लास्टिक मार्क्रोफार्बर. ते महापानलकेच्या नपण्याच्या 

पाण्याच्या व्यवस्थेत आनण हवेतून वाहताना आढळले आहेत. 

वगीकरण: 

1. प्राथसमक मायक्रोप्लास्टिक्स: ते व्यावसानर्क वापरासाठी नडझाइन केलेले लहान कण आहेत आनण कपड्ाांमधून 

आनण इतर कापडाांपासून सूक्ष्म फार्बर शेड करतात. उदा. पसानल केअर उत्पादने, प्लास्टिकच्या गोळ्या आनण 

प्लास्टिक फार्बरमधे्य मार्क्रोबीड्स आढळतात. 

2. दुय्यम मायक्रोप्लास्टिक्स: ते पाण्याच्या बाटल्याांसारख्या मोठ्या प्लास्टिकच्या नवघटनाने तर्ार होतात. 

भारतातील प्लास्टिक-कचऱ्याशी  िंबिंसित  मस्या (Issues Associated with Plastic-Waste) 

खाली काही महत्वाच्या समस्ा नदल्या आहेत:  

1.प्रसत व्यक्ती असिक प्लास्टिक 

• आपल्या टूथब्रशपासून ते डेनबट काडापरं्त- प्लास्टिक कचर् र्ाचे प्रमाण नकती सवाव्यापी बनले आहे हे पाहता, 

जगाच्या बहुतेक भागाांप्रमाणेच, भारतही प्लास्टिक कचर् र्ाची नवले्हवाट लावण्यासाठी धडपडत आहे.  

• नदवसाला १०,००० टनाांपेक्षा जास्त प्लास्टिक कचरा गोळाच केला जात नाही.  

2.सिकाऊ आवेष्टन 

• भारताचा पॅकेनजांग उद्योग हा प्लास्टिकचा सवाात मोठा ग्राहक आहे. भारतातील पॅकेनजांगवरील २०२० च्या 

अभ्यासानुसार नटकाऊ पॅकेनजांगमुळे पुढील दशकात सुमारे १३३ अब्ज डॉलसाच्या प्लास्टिक सामग्रीच्या मूल्याचे 

नुकसान होण्याची शक्यता आहे. 

• नटकाऊ पॅकेनजांगमधे्य नसांगल रू्ज प्लास्टिकद्वारे सामान्य पॅकेनजांगचा समावेश होतो. 

3.ऑनलाइन सवतरण 

• ऑनलाइन ररटेल आनण फूड नडनलव्हरी अॅप्सची लोकनप्रर्ता, मोठ्या शहराांपुरती मर्ाानदत असली तरी, प्लास्टिक 

कचरा वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे. 

• भारतातील सवाात मोठे ऑनलाइन नडनलव्हरी िाटाअप स्टस्वगी आनण झोमॅटो प्रते्यकी मनहन्याला सुमारे 28 दशलक्ष 

ऑडार नवतररत करत आहेत. 

• पॅ्लस्टिक पॅकेनजांगच्या अनतवापरामुळे ई-कॉमसा कां पन्याही चचेत आल्या आहेत 

मानवी आरोग्यावर पररणाम (Impact on Human Health) 

जागनतक आरोग्य सांघटनेने 2018 मधे्य धक्कादार्क सांशोधन प्रकानशत केले ज्याने 90% बाटलीबांद पाण्यात 

मार्क्रोप्लास्टिक्सचे अस्टस्तत्व उघड केले. 

• आम्ही आमच्या कपड्ाांमधून प्लास्टिक शोरू्षन घेतो, त्यापैकी 70% कृनत्रम आनण त्वचेसाठी सवाात वाईट फॅनब्रक 

आहेत. 

• कचरा व्यवस्थापन र्ोग्य नसल्यामुळे मोकळ्या हवेत कचरा जाळूनही आपण प्लास्टिकचा श्वास घेतो. 

• मानवाांमधे्य प्लास्टिकच्या नवर्षारीपणामुळे हामोनल व्यत्यर् आनण प्रनतकूल प्रजनन आनण जन्म पररणाम होऊ 

शकतात. 
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पॅ्लस्टिक-कचऱ्याच्या  िंदभाात भारताची सचिंता कशी दूर करत आहे? 

1.स िंगल यूज पॅ्लस्टिक आसण प्लास्टिक वेि मॅनेजमेंिच्या सनमूालनावर राष्टर ीय डॅशबोडा: 

• भारताने जून 2022 मधे्य जागनतक पर्ाावरण नदनानननमत्त नसांगल रू्ज पॅ्लस्टिकबाबत देशव्यापी जनजागृती मोहीम 

सुरू केली. 

• नागररकाांना त्याांच्या के्षत्रातील SUP ची नवक्री/वापर/उत्पादन तपासण्यासाठी आनण प्लास्टिकच्या धोक्याचा सामना 

करण्यासाठी सक्षम करण्यासाठी नसांगल रू्ज पॅ्लस्टिक तक्रार ननवारणासाठी एक मोबाइल अॅप देखील सुरू करण्यात 

आले. 

2.प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन दुरुस्ती सनयम, 2022: 

• त्यात १ जुलै २०२२ परं्त अनेक एकदाच वापरल्या जाणाऱ्र्ा प्लास्टिक वसू्तांचे उत्पादन, आर्ात, साठा, नवतरण, नवक्री 

आनण वापरावर बांदी घालण्यात आली आहे. 

• तसेच एक्सटेंडेड प्रोडु्सर ररस्पॉस्टिनबनलटी (ईपीआर) अननवार्ा केले आहे. 

3.भारत प्लास्टिक करार 

हे आनशर्ातील अशा प्रकारचे पनहले आहे. प्लास्टिक करार हा सामग्रीच्या मूल्य शांखलेत प्लास्टिक कमी करण्यासाठी, 

पुनवाापर करण्यासाठी आनण रीसार्कल करण्यासाठी भागधारकाांना एकत्र आणण्यासाठी महत्त्वाकाांक्षी आनण सहर्ोगी 

उपक्रम आहे. 

4.शुभिंकर 'प्रकृती' (Mascot 'Prakriti') 

चाांगल्या वातावरणासाठी जीवनशैलीत शाश्वतपणे स्वीकारता रे्ण्याजोग्या छोट्या बदलाांबद्दल लोकाांमधे्य जागरूकता पसरवणे. 

5.प्रकल्प REPLAN: 

खादी आनण ग्रामोद्योग आर्ोगाने (KVIC) लााँच केलेल्या प्रकल्प REPLAN (म्हणजे ननसगाात प्लास्टिक कमी करणे) चा उदे्दश 

अनधक नटकाऊ पर्ाार् प्रदान करून प्लास्टिक नपशव्याांचा वापर कमी करणे हा आहे. 
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