
िसगारेट व अ य तंबाखूज य उ पादने (जािहरात , प्रितबधं , व यापार वािण य, उ पादन , परुवठा , व िवतरण याचे िवनीमन)
कायदा २० ० ३

कलम -४ सावर्जिनक िठकाणी धुम्रपानास बंदी आहे.
या कलमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना रु. २०० पयर्ंत दडं आकारला जातो. 

कलम 5 - िसगारेट आिण इतर तंबाखू उ पादनांची प्र यक्ष अथवा अप्र यक्ष जािहरात कर यास प्रितबंध
या कलमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पिहला गुन्हा असेल तर १ वषार् पयर्ंत िशक्षा व १००० रु. 

        पयर्ंत दडं आकारला जाईल. दसुरा गुन्हा असेल तर ५ वषर् कारावास व ५००० रु. पयर्ंत दडं 

        आकारला जातो.

कलम ६- अ) लहान मुलांना (१८ वषार्खालील) तंबाखू जन्य पदाथर् िवकणे िकंवा त्यांच्या कडून िवकर्ी   

           करून घेणे या वर बंदी आह.े या कलमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना रु. २०० पयर्ंत दडं 

           आकारला जातो.

कलम ६ - ब) कुठल्याही शैक्षिणक संस्थेच्या १०० याडर् पिरसरात तंबाखू जन्य पदाथर् िवकणेस बंदी    

           आह.े या कलमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना रु. २०० पयर्ंत दडं आकारला जातो.

कलम ७  - तंबाखू उ पादनावर मचकूर व िचत्र व पात धोक्या या सूचना देणे बधंनकारक आहे . 

  या कलमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना पिहला गुन्हा असेल तर २ वषार् पयर्ंत िशक्षा व ५००० रु. 

  पयर्ंत दडं आकारला जातो. दसुरा गुन्हा असेल तर ५ वषर् कारावास व १०,००० रु. पयर्ंत दडं 

  आकारला जातो.



तंबाखू सेवनाने आरोग्यावर होणारे दु पिरणाम 

 तंबाखू म ये असतात २५५० रसायन व तंबाखू यक्त धुम्रापानाम ये ७,००० इतके घातक रसायनआढळून 
येतात.

 ६९ रसायन हे ककर् रोगास कारणीभूत ठरतात .

1) अ  निलका व पचन्सस्थेसंबंधी आजार – पर्ाथिमक अवस्थेत पांढरे व लाल च े येणे, डाचा ककर् रोग,

अ निलकेचा ककर् रोग, पोटात अल्सर, स्वादिुपंडाचा ककर् रोग, पोटाचा ककर् रोग

2) ासन संस्थेचे आजार-  स्वरयंतर्ाचा ककर् रोग,  ासनलीकेचा’  ककर् रोग,  फुफुसाचा ककर् रोग,  जुनाट

कफ, अस्थमा, दमा



3) रक्तवहन संस्था – अितउच्चरक्तदाब, हृदयरोग व इतर रक्त वािहन्यासंबंधी चे आजार 

- 

4) नेतर् – मोतीिबंदू

5) पर्जनन संस्था – पुरुषांमध्ये नपंुसक्ता ि यांमध्ये गभर्धारणेची क्षमता कमी होणे, बाळाचे जन्मता कमी

वजन होणे, जन्मतः बालमृत अवस्थेत जन्मू शकते, अकाली पर्सूती होणे, नवजात बालकाची फुफुसांची

कायार्शामता कमी असणे.



तंबाखू सोडा आजच !

तंबाखूचे यसन सोड यासाठी कॉल करा १८००११२३५६ िकंवा– 

ि म ड कॉल करा ०११– -२२९०१७०१


