
हवा प्रदूषण (प्रतिबंध व तियमि) संदर्भाि मा. राष्ट्रीय 
हतरि लवाद, िवी तदल्ली याचं्या तिदेशािुसार राज्य 
स्िरीय हवा गुणवत्ता सनियत्रंण सतमिी ( Air Quality 
Monitoring Committee)   स्थापि करण्याबाबि.   
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१५वा मजला, ितवि प्रशासि र्भवि,  हुिात्मा राजगूरू चौक,मादाम कामा मागण,   

मंत्रालय, मंुबई 400032 
िारीख: 31 तिसेंबर, 2018 

वाचा - 
1) पयावरण (संरक्षण ) अतधतियम , 1986  आजपयंि दूरूस्िी केल्याप्रमाणे. 
2) हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व तियंत्रण) अतधतियम,1981   आजपयंि दुरूस्िी केल्याप्रमाणे.  
३) मा. राष्ट्रीय हरीि लवाद,  मुख्य खंिपीठ, िवी तदल्ली  याचंा  तदिाकं 08 ऑक्टोबर, 
    2018 रोजीचा   आदेश.  

प्रस्िाविा :- 
मा. राष्ट्रीय हरीि लवाद, िवी तदल्ली  याचं्या तदिांक 08 ऑक्टोबर, 2018 रोजीच्या  च्या 

तिदेशािुसार िसेच कें द्रीय प्रदुषण तियंत्रण मंिळाच्या तदिाकं 05 िोव्हेबर 2018 च्या पत्रािुसार हवा 
प्रदूषण (प्रतिबंध व तियमि) संबंतधि कायद्ाचं्या िरिुदींच्या योग्य  अिुपालिासाठी 17 शहरामधील 
हवा प्रदुषण तियंत्रणकातरिा कृिी आराखिा ियार करण्यास महाराष्ट्र प्रदूषण तियंत्रण मंिळ, मंुबई  
यािंा तिदेश देण्याि आले होिे.   िसेच मा.राष्ट्रीय हतरि लवाद, िवी तदल्ली यांच्या आदेशािुसार सदर  
कृिी आराखिे अंिीम करण्याकतरिा राज्यस्िरीय सतमिी गतठि करण्याचे शासिाच्या तवचाराधीि 
होिे. त्यािुसार खालीलप्रमाणे शासि तिणणय जारी करण्याि येि आहे. 

शासि तिणणय :-  
मा. राष्ट्रीय हरीि लवाद, मुख्य  खंिपीठ, िवी तदल्ली यािंी  तदलेल्या  तिदेशािुसार खालील 

प्रमाणे  राज्य स्िरीय हवा गुणवत्ता सनियंत्रण सतमिी ( Air Quality Monitoring Committee)   गठीि 
करण्याि येि आहे  असूि या  सतमिीचा  आढावा मा. मुख्य सतचव तियमीिपणे  घेिील 

 

अिु.क्र. सदस्य  पद 
1 प्रधाि सतचव, पयावरण तवर्भाग, महाराष्ट्र शासि , मंत्रालय,  मंुबई अध्यक्ष 
2 अपर मुख्य सतचव, उद्ोग  तवर्भाग, महाराष्ट्र शासि,  मंत्रालय, मंुबई सदस्य  
3 सतचव, िगर तवकास तवर्भाग, महाराष्ट्र शासि, मंत्रालय,  मंुबई सदस्य  
4 प्रधाि सतचव , कृषी तवर्भाग, महाराष्ट्र शासि, मंत्रालय, मंुबई             सदस्य  
5 सतचव, पतरवहि तवर्भाग, महाराष्ट्र शासि,  मंत्रालय, मंुबई  सदस्य  
6 संचालक, (पयावरण ) मंुबई  सदस्य  
7 सदस्य सतचव , महाराष्ट्र प्रदुषण तियंत्रण मंिळ       सदस्य सतचव  
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राज्य स्िरीय सतमिीच्या  कायणकक्षा खालीलप्रमाणे राहिील :- 

1)  सदर सतमिी तवशेषि: उपरोल्लेतखि आदेशािील िरिूदी िसेच हवा प्रदूषण (प्रतिबंध व तियंत्रण) 
संबंतधि कायद्ािील िरिुदींचे अिुपालि करण्यासाठी जबाबदार राहील.  

2) सतमिीिे  कृिी आराखिा ियार करावा व त्याचे पूवण  तविरण करूि  त्याच्या अंमलबजावणीची 
दक्षिा घ्यावी. 

3)   एखाद्ा प्रसंगी  सतमिीच्या ध्येय  धोरणाचंी पतरणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी  दुसऱ्या 
तवर्भागािील,  अथवा संशोधि संस्थािंील अतधकारी/ िज्ञ  यािंा आमंतत्रि करण्याचे अथवा वळेप्रसंगी 
त्याचं्यावर समन्स बजावण्याचे अतधकार राज्य सतमिीच्या अध्यंक्षािा असिील.  अशा व्यक्िी /िज्ञ 
यािंा सतमिीसमोर उपस्स्थि राहूि  िी मातहिी देणे बंधिकारक आहे. 

4) सदर सतमिीव्दारे मा. राष्ट्रीय हरीि लवादाचं्या आदेश तदिाकं 08 ऑक्टोबर, 2018 मध्य ेसमातवष्ट्ट 
केलेल्या  तिदेशाचंे  पालि केल ेजाईल.  

सदर शासि तिणणय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेिस्थळावर 
उपलब्ध करण्याि आला असूि त्याचा सकेंिाक 201901231706240104 असा आहे. हा आदेश 
तिजीटल स्वाक्षरीिे साक्षातंकि करुि काढण्याि येि आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे.  
 

 
 
                       (शु. द. आहेर ) 
 उपसतचव , महाराष्ट्र शासि  

प्रि, 
१) मा. मुख्यमंत्री याचंे  प्रधाि सतचव, मंत्रालय, मंुबई 32 
२)  मा. मंत्री (पयावरण ) यांचे स्वीय सतचव, मंत्रालय, मंुबई 32 
३) मा. राज्य मंत्री (पयावरण ) याचंे स्वीय सतचव,  मंत्रालय, मंुबई  32 
४) मुख्य सतचव, महाराष्ट्र शासि, मंत्रालय, मंुबई 32 
5) अपर मुख्य सतचव, उद्ोग तवर्भाग, महाराष्ट्र शासि, मंत्रालय मंुबई 
6) प्रधाि सतचव, िगर तवकास तवर्भाग, महाराष्ट्र शासि, मंत्रालय मंुबई  
७) प्रधाि सतचव, कृषी  तवर्भाग, महाराष्ट्र शासि, मंत्रालय, मंुबई  
8) सतचव, गृह तवर्भाग (परीवहि) महाराष्ट्र शासि, मंत्रालय, मंुबई 
9)  संचालक, (पयावरण ),  मंुबई  
10) संदसय सतचव, महाराष्ट्ट प्रदुषण तियंत्रण मंिळ, मंुबई   
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