
                                                                                                                                                                                               
(३१/१२/२०२१ परं्यत) 

 
महाराष्ट्र प्रदषूण निरं्यत्रण मंडळ 

 
१. संघटि व कारे्य 
 

महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ हे महाराष्ट्र राज्यात निनिध पयािणीय अनधनियमांची 
अंमलबजािणी करीत आहे. मुख्यत: जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९७४, हिा 
(प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९८१ त्याचप्रमाणे पयािरण (संरक्षण) अनधनियम 
१९८६ मधील तरतुदी ि तयार केलेले नियम उदा. जैि-िैद्यकीय कचरा (व्यिस्थापि ि 
हाताळणी) नियम – २०१६ घातक घिकचरा (व्यिस्थापि) नियम -२०००, िागरी घिकचरा 
(व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम – २००० ि सुधारीत नियम २००३. महाराष्ट्र शासिाच्या 
पयािरण निभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली, महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ काययरत आहे. 
 
महाराष्ट्र प्रदषूण निरं्यत्रण मंडळाची घटिा: 
 

महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळाची स्थापिा ७ सप्टेंबर, १९७० रोजी, महाराष्ट्र (प्रदषूण प्रनतबंध 
ि नियंत्रण) अनधनियम १९६९ मधील तरतुदीिुसार झाली होती. जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) 
१९७४ या कें द्रीय अनधनियमाचा नद. ०१-०६-१९८१ पासूि स्िीकार करुि अनधनियमातील कलम 
४ िुसार मंडळाची पुियस्थापिा झाली. हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९८१ चा 
स्स्िकार १९८३ पासूि करण्यात आला. सुरुिातीस नद. ०२-०५-१९८३ राजी महाराष्ट्रातील 
ठरानिक के्षत्र हिा प्रदषूण नियंत्रण के्षत्र म्हणूि जानहर करण्यात आले होते. नद. ०६-११-१९९६ 
रोजी संपूणय महाराष्ट्र राज्य हे हिा प्रदषूण नियंत्रण के्षत्र म्हणूि जानहर करण्यात आले. हिा (प्रदषूण 
प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९८१ मधील कलम ५ िुसार, मंडळ हे राज्य प्रदषूण नियंत्रण 
मंडळ म्हणूि काययरत आहे. 
 
 
 
 
 



सांप्रत मंडळाची घटिा: 
 

आबासाहेब ज-हाड 
अध्यक्ष 
महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ 
दरूध्ििी – २४०२०२४८ 
फॅक्स – २४०२४०६८ 
 

प्रधाि सनचव 
पयािरण निभाग, 
महाराष्ट्र शासि 
मंुबई – ४०००३२ 
दरूध्ििी – २२०२६७६७ 
फॅक्स – २२०२९३८८ 
 
मखु्र्य सनचव 
पाणीपुरिठा आनण स्िच्छता निभाग, 
५ िा मजला, मंत्रालय 
महाराष्ट्र शासि 
मंुबई – ४०००३२ 
 

प्रधाि सनचव – २ 
िगर निकास निभाग 
महाराष्ट्र शासि 
दालि क्र. ४२३ (मुख्य) 
मंुबई – ४०००३२ 
दरूध्ििी – २२०२१४४४ 
फॅक्स – २२८५४५७३ 
 
प्रधाि सनचव 
गृह (िाहतूक) निभाग 
महाराष्ट्र शासि 
मंुबई – ४०००३२ 



दरूध्ििी – २२०२४००९ 
फॅक्स – २२०२६०७० 
 
प्रधाि सनचव 
साियजनिक आरोग्य निभाग 
दालि क्र. १०८ – मंत्राालय 
महाराष्ट्र शासि 
मंुबई – ४०००३२ 
दरूध्ििी – २२८७३८४८ 
फॅक्स – २२०४५१५० 
 
मखु्र्य कार्ययकारी अनधकारी 
महाराष्ट्र औद्यानगक निकास महामंडळ, 
“उद्योग सराटगी” महाकाली केव्हज् मागय, 
मरोल इंडस्रीयल एनरया, 
अंधेरी (पूिय), 
मंुबई – ४०००९३ 
दरूध्ििी – २२६१६५४७ 
फॅक्स – २८२२१५८७ 
 
सदस्र्य सनचव  (तांत्रीक) 
महाराष्ट्र जीिि प्रानधकरण 
एक्सपे्रस टॉिर, 
४ था मजला, 
िरीमि पॉईंट, 
मंुबई – ४०००२१ 
 
अशोक अंबादासराव नशिगारे 
सदस्य सनचि 
महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, मंुबई 
दरूध्ििी – २४०१ ०७०६ 
 



कारे्य: 
 

अनधनियमातील तरतुदीिुसार, राज्य प्रदषूण नियंत्रण मंडळाचे कायय पुढीलप्रमाणे आहे. 
 

१) राज्यातील जल प्रिाह, निनहरी यांचे प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण करण्यासाठी सिय समािेशक 
काययक्रमाची योजिा तयार करुि त्याची अंमलबजािणी करणे. 

 

२)  जल प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रणानिषयी राज्य शासिाला सल्ला देणे. 
 

३)  जल प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रणासाठी जल प्रदषूणाची ि नियंत्रण उपाययोजिांची मानहती 
संकनित करूि ती प्रसारीत करणे. 

 

४) जल प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रणाशी संबंनधत पनरक्षण ि संशोधि काययक्रमात सहभागी होणे, 
प्रोत्साहि देणे ि काययक्रमाचे आयोजि करणे. 

 

५) जल प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रणाच्या कायात समानिष्ट्ठ असणाऱ्या लोकासंाठी प्रनशक्षण िगय 
आयोनजत  करण्यासाठी कें द्रीय मंडळाशी समन्िय साधणे तसेच लोकनशक्षणासाठी 
निरनिराळया काययक्रमांचे आयोजि करणे. 

 

६) औद्योनगक सांडपाणी ककिा िागरी सांडपाणी यांिर होणाऱ्या प्रनक्रयेसाठी सांडपाणी ि संयंत्र 
कायाचे पनरक्षण करणे, तसेच जलप्रनक्रयेसाठी उभारलेल्या संयंत्राच्या कायानिषयी योजिेचा 
आढािा घेणे, सांडपाणी निल्हेिाट यंत्रणा ककिा संमतीपत्र प्रदाि करण्याच्या संदभात पाहणी 
करणे. 

 

७) औद्योनगक सांडपाणी ककिा िागरी सांडपाणी तसेच सांडपाणी प्राप्त होणाऱ्या जलसाधिाच्या 
गुणिते्तसंबंधी मािके निस्चचत करणे, त्यामध्ये सुधारणा करणे ि राज्यातील पाण्याचे 
िगीकरण करणे. 

८)  ओद्योनगक सांडपाणी ककिा िागरी सांडपाणी यािर प्रनक्रया करण्यासाठी योग्य ि कमी 
खचीक पद्धत उपलब्ध करूि देणे. हे करत असतािा माती, हिामाि ि निनिध भागातील 
जलस्त्रोत निशेषत: जलप्रिाह ि निनहरीचा प्रिाह गुणधमय, ज्यामुळे कमीत कमी 
सौम्यीकरण सुद्धा शक्य िसते त्याचा निचार करणे. 

 

९)  औद्योनगक सांडपाणी ि िागरी सांडपाणी याचा कृषी के्षत्रामध्ये िापर करुि घेण्यासाठी 
निरनिराळया पद्धतींचा अिलंब करणे. 

 



१०) ज्या पाण्याच्या प्रिाहात िषयभरातील अिेक काळ न्युितम सौम्यीकरण होऊ शकत िाही 
अशा िेळी िागरी सांडपाणी ि औद्योनगक सांडपाण्याचे योग्य तऱ्हेिे जनमिीिर नि:सारण 
करण्यासाठी योग्य पद्धत निकनसत करणे. 

 

११) कोणत्याही जलप्रिाहाची न्युितम सौम्यीकरण क्षमता लक्षात घेऊि ि त्या जलप्रिाहाची 
प्रदषूण सहि करण्याची मयादा निचारात घेऊि, प्रनक्रया केलेले सांडपाणी ि औद्योनगक 
सांडपाणी नि:सारीत करण्यासाठी योग्य मािके निस्चचत करणे. 

 

१२) कोणतेही आदेश बिनिणे, बदलणे ककिा रद्द करणे – 
         अ) जल प्रिाहात नि:सारीत होणाऱ्या सांडपाण्यािर प्रनतबंध, नियंत्रण करण्यासाठी आदेश 

 पानरत करणे ि त्यात बदल करणे. 
 

   ब) सांडपाण्याचे नि:सारण करण्यासाठी ििीि जलप्रिाह बांधणे त्यात बदल करणे ककिा 
अस्स्तत्िात असलेल्या यंत्रणेबद्दल ककिा जलप्रदषूण नियंत्रण करण्यासाठी पयायी 
उपाययोजिेसंबंधी आदेश पानरत  करणे ककिा त्यात बदल करणे. 

 

१३) सांडपाणी नि:सारणची मािके निस्चचत करणे तसेच िागरी सांडपाणी ि औद्योनगक 
सांडपाणी यांची नि:सारण मािके निस्चचत करणे. 

 

१४)  ज्या उद्योगांमुळे जलप्रदषूणाची शक्यता आहे, अशा उद्योगाच्या स्थाि निस्चचतीबद्दल 
राज्य शासिास योग्य सल्ला देणे. 

 

१५)  कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळ ि राज्य शासिािे िेळोिेळी िेमूि नदलेली काये पार पाडणे. 
 

१६)  मंडळास त्याचे कायय सक्षम रीतीिे पार पाडण्यासाठी ज्यामध्ये जलप्रिाह, निहीर, िागरी 
सांडपाणी ककिा औद्योनगक सांडपाणी यांच्या निचलेषणासाठी प्रयोगशाळा स्थापि करणे 
ककिा एखादया प्रयोगशाळेस मान्यता देणे.  

  



२. अनधकारी व कमयचाऱर्यांचे अनधकार व कतयव्रे्य: 
 
 नवधी नवभाग 
नवधी अनधकारी: - 
 
१. मंडळाच्या कामकाजाशी संबंनधत सिय कायदेशीर बाबींनिषयी मंडळाला सल्ला देणे, हे निधी            

अनधकारी यांचे मुख्य कतयव्य आहे.  
२.   निनिध कायालयांमधील िोंदी तपासूि दोषींनिरूद्ध खटल्यांच्या प्रगतीस तो जबाबदार असेल. 
३.   तक्रारी / अजय / प्रनतज्ञापते्र / सूचिा / अपील इत्यादी अंनतम करण्यास तो जबाबदार असेल. 
४.  जेव्हा आिचयक असेल तेव्हा त्यांिा निनिध न्यायालये / न्यायानधकरण / अधय-न्यानयक मंच   
       इत्यादीमध्ये सहभागी होऊि आिचयकतेिुसार बाजू मांडणे आिचयक असेल. 
 ५.  पॅिेल िनकलांिा / ज्येष्ट्ठ समुपदेशकािंा / अधय न्यानयक मंचांिा मानहती देण्याची जबाबदारी  
       त्यांची आहे. 
 ६.  संबंनधत अनधकाऱ्याकंडूि मानहती घेऊि दोषी संस्थािा कायदेशीर िोटीस बजानिणे. 
 ७.  राज्यातील िेगिेगळ्या भागातील न्यायालयांमध्ये उपस्स्थत राहणे आनण निनिध 
न्यायालयात  
       दाखल केलेल्या खटल्यांचा िेळोिेळी आढािा घेणे. 
८.  पयािरणीय कायद्याशंी संबंनधत प्रकरणे संकनलत करणे. 
९.   सिोच्च न्यायालयात मंडळािे ककिा मंडळाच्या निरोधात दाखल केलेल्या सिय कायदेशीर  
       बाबींचा शोध घेणे, आिचयक काययिाही करणे 
१०. िनरष्ट्ठांिी निधी अनधकारी यांिा िेमूि नदलेली इतर कतयव्ये पार पाडणे. 
 
 
सहाय्र्यक नवधी अनधकारी : - 
 

१. तक्रारी / अजय प्रनतज्ञापते्र / सूचिा इत्यादींचा मसुदा तयार करणे आनण योग्य न्यायालयात      
     ते दाखल करणे. 
२. निधी अनधकारी यांच्या मागयदशयिाखाली आनण देखरेखीखाली मंडळाच्या ितीिे काययिाही  
      करणे, न्यायालयात हजर राहूि, बाजू मांडणे. 
३.  कागदोपत्री पुरािे गोळा करणे आनण कोटासमोर पुरािे मांडण्यासाठी आिचयक तयारी करणे. 
४.  पॅिेल िनकलांशी चचा करणे ि त्यािंा मंडळाच्या ितीिे खटले चालनिण्यासाठी आिचयक           

ती  मानहती/ मदत करणे. 
  



 
५.  जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) उपकर कायदा १९७७, जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण)  
      अनधनियम, १९७४  आनण हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९८१, पयािरण      
      (संरक्षण) अनधनियम, १९८६ आनण इतर कोणत्याही कायद्या अंतगयत अपील बाबत लेखी         

निधाि / काउंटर इ. तयार करणे.  
६.  निनिध न्यायालयात दाखल प्रकरणांची िोंद ठेिणे आनण सांस्ख्यकी शाखा ि अन्य 

न्यायालयीि  यंत्रणांिा मानहती पुरनिणे. 
७.  राज्यभरातील निनिध न्यायालयात आिचयकतेिुसार तक्रार / अजय / प्रनतज्ञापत्र दाखल करणे. 
८.  न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यासंंदभात संबंनधत अनधकाऱ् यांकडे पाठपुरािा करणे. 
९.  मंडळाच्याितीिे तसेच त्यानिरूद्ध प्रलंनबत असलेल्या खटल्यांची आकडेिारी तयार करणे 

आनण ते निनहत िमुन्यात (जर तसा िमुिा असल्यास)  कें द्रीय मंडळाकडे, राज्य  
सरकारकडे  

       कें द्र सरकारकडे सादर करणे. इ. 
१०.  िनरष्ट्ठािंी त्यांिा िेमूि नदलेली इतर कतयव्ये पार पाडणे. 
 
नवधी सहार्यक :- 
 
१. दोषी संस्थानिरूद्ध तक्रार अजांचा मसुदा तयार करणे. 
२. करारिामा, प्रनतज्ञापते्र, करार इ. मसुदा तयार करणे. 
३. निनिध कायालयीि प्रकरणासंंबंधी सरकारी िनकलांशी चचा करणे. 
४. न्यायालयात प्राथनमक हजेरी लािणे. 
५. निधी निभागाचे गं्रथालय अद्ययाित ठेिण्यासाठी आनण त्याकनरता गं्रथालय सहायक म्हणूि  
    काम करणे. 
६. िनरष्ट्ठांिी त्यांिा िेमूि नदलेली इतर कतयव्ये पार पाडणे. 
 

 
हवा प्रदषूण निवारण अनभरं्यता आनण  जल प्रदषूण निवारण अनभरं्यता : - 

१. हिा / जल प्रदषूण नियंत्रण अनधनियमाचं्या अंमलबजािणीसाठी आनण त्याद्वारे महाराष्ट्र 
राज्यातील िायू / जल प्रदषूण रोखण्यासाठी, नियंत्रण आनण कमी करण्याबाबत मंडळािे 
तयार केलेली धोरणे ही / ती प्रमुख तांनत्रक आनण काययकारी अनधकारी असतील. 

२. राज्यातील हिा / जल प्रदषूणाच्या समस्येची सिय प्रकारे तपासणी करणे आनण त्या 
निषयािरील कायद्याच्या चौकटीत सुधारात्मक उपाय सुचनिणे हे त्यांचे मुख्य कतयव्य 
असेल. 



३. प्रयोगशाळेतील निचलेषणात्मक निभाग निकनसत करण्यासाठी त्याला / नतलाही 
जबाबदार धरले जाईल. तो / ती प्रशासकीय, आर्थथक, तांनत्रक आनण कायदेशीरदृष्ट्या 
कायालयाच्या प्रमुखाची सामान्य कतयव्ये पार पाडेल. 

 
 

प्रादेनशक अनधकारी: - 
 

१. प्रादेनशक अनधकारी त्याचं्या काययके्षत्रातील जल आनण हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) 
अनधनियमांची अंमलबजािणी करण्यासाठी जबाबदार असेल. 

२. प्रादेनशक अनधकारी यांच्या कामकाजात खालील बाबींचा समािेश आहे 
i. त्यांच्या प्रभागातील िद्यांची मानहती संग्रहीत करणे  

         ii. प्रदषूण करणा-या निनिध संस्थांचा तपशील 
         iii. जल प्रदषूण सिेक्षण अहिाल तयार करण्यासाठी नियंत्रण स्थािांची स्थापिा करणे               

ि काययरत ठेिणे 
         iv. संमतीपत्रांच्या अजाची छाििी करणे ि मंडळाकडे नशफारसी करणे. मंडळािे  

ठरनिलेल्या  मािदंडांिुसार आपल्या काययके्षत्रातील पाण्याची देखभाल करणे ही 
त्याची प्रमुख जबाबदारी असेल. 

        v. त्याच्या नियंत्रणाखालील उप प्रादेनशक कायालये, के्षनत्रय कायालये आनण   
प्रयोगशाळांचे       

    कामकाज सुरळीतपणे करण्यास जबाबदार असेल. 
         vi. प्रशासकीय, तांनत्रक आनण आर्थथक अनधकार जे त्याला सोपनिण्यात येतील त्या     

उदे्दशािे तो नियंत्रक  अनधकारी / प्रादेनशक प्रमुख असेल. 
       vii. िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी िेमूि नदलेल्या जबाबदा-या पार पाडणे  

 
उप प्रादेनशक अनधकारी: - 

१. िदीच्या प्रिाहाबाबतची मानहती संकनलत करणे / सभोितालच्या / हिेची  माहीती, निनिध 
प्रदषूण       करणा-या संस्थांचा  तपशील आनण देखरेख कें दे्र स्थापि करणे, िमुिे गोळा 
करणे, स्थळ तपासणी ि कारखािे ि इतर प्रदषूण करणाऱ् या संस्थािा भेटी देणे या 
संदभातील काम करण्यास ते जबाबदार असतील. त्याच्या हद्दीतील िदीपात्र / 
सभोितालच्या हिेच्या प्रदषूणाचे प्रमाण ि गुरुत्ि याबद्दल अहिाल तयार करणे. 

२. संमतीपत्राचं्या अजाची छाििी करुि त्यांची िनरष्ट्ठांिा नशफारस करणे  



३. प्रशासकीय, तांनत्रक आनण आर्थथक अनधकारांच्या काययके्षत्रात त्याला देण्यात 
येण्याअगोदर तो नियंत्रक अनधकारीही असेल. 

४. िनरष्ट्ठांिी िेमूि नदलेल्या जबाबदाऱ् या पार पाडणे 
 
के्षत्र अनधकारी : - 

१. संबंधीत के्षत्राची तसेच जलनिषयक / हिेची गुणित्ता याबाबत मानहती  संकनलत करणे, 
त्याचे स्थाि  जाणूि घेणे हे त्याचे मुख्य कतयव्य असेल. 

२. तो त्याच्या िनरष्ट्ठांिी निस्चचत केलेल्या देखरेख कें द्रापासूि िमुिे गोळा करण्याची 
व्यिस्था करील. 

३. संमतीपत्राच्या अजाची प्राथनमक तपासणी करणे आनण िनरष्ट्ठांिी िेमूि नदलेल्या 
जबाबदाऱ्या  पार पाडणे  

के्षत्र निरीक्षक : - 
 

१. आपल्या काययके्षत्रात आधीपासूि निकनसत ककिा निकसिशील उद्योगांची यादी तयार 
करण्यासाठी तो जबाबदार असेल.   

२. उद्योगांचा प्रकार, िापरला जाणारा कच्चा माल, उत्पादिाच्या प्रनक्रयेतील सहभाग आनण  
संभाव्य गुणित्ता आनण उत्सजयिाचे प्रमाण,  नचमण्यांची संख्या आनण उंची याबाबतची 
माहीती संकनलत करण्यास तो जबाबदार असेल .  

३. तसेच प्रदषूण करणाऱ् या उद्योगांचा प्राथनमक अहिाल तयार करण्यास सहाय्य करणे.  
िनरष्ट्ठांिी सांनगतलेल्या िमुन्यांचे ि संनियंत्रण कें द्रािरील नियनमत अंतरािरील िमुिे 
आनण इतर उत्सजयि गोळा करण्यास तो जबाबदार असेल.    

४. िनरष्ट्ठांिी िेमूि नदलेल्या जबाबदाऱ् या पार पाडणे 
 
वैज्ञानिक शाखा 

 
प्रधाि वैज्ञानिक अनधकारी : - 
 
१. मंडळाच्या प्रयोगशाळांसह सिय िैज्ञानिक कायांसाठी तो नियंत्रक अनधकारी असेल. 
२. पयािरण प्रदषूकांच्या निचलेषणाच्या संदभात निनिध पद्धतींच्या निकास आनण  
    मािकीकरणासंदभात मागयदशयि करण्यासाठी तो जबाबदार असेल. 
३. मंडळामाफय त निनिध के्षत्रात राबनिण्यात येणाऱ् या संशोधि कायांसाठी तो जबाबदार असेल. 



४. मंडळाच्या निनिध प्रादेनशक ि के्षत्रीय प्रयोगशाळांचे नियोजि ि स्थापिेची आनण त्यांची 
तपासणी /  पययिेक्षण करण्यासाठी तो जबाबदार असेल. 
५. प्रयोगशाळांिा मान्यता देणे,तपासणी करणे ि त्या काययरत असणे ही त्याची जबाबदारी 
असेल. 
६. प्रयोगशाळेतील बाबींचा समािेश असलेल्या प्रदषूणाच्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी तो 
जबाबदार असेल. 

७. राज्यातील िेगिेगळ्या निभागातील, िद्या / खाडी येथील हिा आनण पाण्याच्या गुणिते्तच्या  
    सिेक्षणाचं्या निकासासाठी आनण देखभाल करण्यासाठी आनण त्यासंदभातील स्स्थती 
अहिाल       तयार करण्यास तो जबाबदार असेल. 

८. पयािरण (संरक्षण) अनधनियम १९८६ च्या अंतगयत धोकादायक कचरा / रसायिे यांचे   
     उत्पादि, साठिण, आयात, व्यिस्थापि आनण हाताळणी इत्यादींशी संबंनधत निनिध 
नियमांच्या  अंमलबजािणीसाठी ते संबंधीत अनधकाऱ् यांिा मदत करतील. 

९. धोकादायक कचऱ्यासंबंधी अिुसूची तयार करण्यासाठी तसेच निल्हेिाटीसाठी जागा निस्चचत 
करणे  आनण  धोकादायक कचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम १ ९८९ च्या अंतगयत 
दयाियाच्या प्रानधकारपत्रा संदभात तो जबाबदार असेल.  

१०.  घातक टाकािू पदाथांची  निल्हेिाट लािण्यासाठी जागा शोधण्यासाठी तो अनधकाऱ् यांिा 
सहाय्य करेल. 

११. संबंधीत बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी प्रयोगशाळा कमयचाऱ् याचें प्रनशक्षण आयोनजत 
करण्यास तो जबाबदार असेल. 

१२. िेळोिेळी निनहत केलेल्या प्रशासकीय / आर्थथक अनधकारांत तो कतयव्य बजािेल. 
१३. िनरष्ट्ठािंी िेळोिेळी िेमलेल्या इतर जबाबदाऱ् या पार पाडणे आिचयक असेल. 
 
वनरष्ट्ठ वैज्ञानिक अनधकारी : - 
 
१. तो प्रयोगशाळेचा प्रमुख असेल. 
२. पयािरणीय प्रदषूकाचं्या निचलेषणाच्या संदभात निनिध पद्धती निकनसत आनण प्रमानणत 
करणे ि   त्यास सहकायय होण्यास जबाबदार असेल. 

३. पयािरण प्रदषूकांच्या निचलेषणाशी संबंनधत तपास आनण संशोधिात त्यािे प्रोत्सानहत करािे,  
    संचालि करािे ि त्यात सहभागी व्हािे. 
४. पयािरणीय प्रदषूकाचें मािदंड ठरनिण्याबाबत मंडळाला सहाय्य करणे ि  सल्ला देणे. 
५. प्रयोगशाळांच्या स्थापिा ि   मान्यता देण्यासंदभात मंडळाला सहाय्य करािे. 
  



 
६. मंडळाच्या प्रादेनशक प्रयोगशाळा तसेच मंडळािे मान्यता नदलेल्या प्रयोगशाळांची नियनमत   
      तपासणी करणे . 
७. नियंत्रणाखालील कनिष्ट्ठ कमयचाऱ् यांिा  िेळोिेळी व्यािहानरक प्रनशक्षण देणे 
८. न्यायालयातील तज्ञ साक्षी म्हणूि पुरािा सादर करण्यासाठी  कायदेशीर निभागाशी समन्िय  
     साधणे. 
९. िेळोिेळी सदर पदास देण्यात आलेल्या अनधकारांत तो प्रशासकीय ि आर्थथक कतयव्य  
बजािेल. 

१०. िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी िेमूि नदलेली इतर कतयव्ये पार पाडणे देखील आिचयक असेल. 
 
कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अनधकारी : - 
 

१. निचलेषणात्मक नक्रयेकनरता  त्याचे संपूणय पययिेक्षण असेल. 
२. निनहत प्रनक्रयेद्वारे प्रयोगशाळेच्या उपकरणांची खरेदी. 
३. देशी ि आयानतत प्रयोगशाळेच्या साधिांची योग्य देखभाल/दरुुस्ती 
४. निचलेषणात्मक निज्ञािात आधुनिक प्रगती करूि स्ित: ला अद्ययाित ठेिणे. 
५. प्रादेनशक प्रयोगशाळांचे नियंत्रण  ि व्यिस्थापि करणे. 
६. नफरत्या प्रयोगशाळेच्या सहाय्यािे  ि मदतीिे देखरेखीच्या कामाची आखणी ि 
अंमलबजािणी करणे. 

७. निचलेषणात्मक निकालाचं्या आधारे िदीनिहाय, प्रिाहनिहाय ि के्षत्रनिहाय पयािरणीय 
पनरणाम मूल्यांकि अभ्यास / अहिाल / प्रोफाइल तयार करणे  

८. िाहि उत्सजयि, ध्ििी प्रदषूण आनण इतर पयािरण प्रदषूकासंाठी निशेष सिेक्षण करणे. 
९. िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी िेमूि नदलेली इतर कतयव्ये पार पाडणे देखील आिचयक असेल. 

 
कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्र्यक: - 

१. पाणी आनण सांडपाण्याच्या पाण्याच्या िमुन्यांिरील निनिध मापदंडासंाठी प्रयोगशाळा 
निचलेषणात्मक चाचण्या करणे हे मुख्य काम आहे. 

२. त्याला अशा प्रकारच्या इतर जबाबदाऱ्या  ि कतयव्ये पार पाडण्याची आिचयकता असू 
शकते जे िनरष्ट्ठांद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. 

३. िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी िेमूि नदलेली इतर कतयव्ये पार पाडणे   
  



 
प्रर्योगशाळा सहाय्र्यक: - 

१. िनरष्ट्ठ अनधकाऱ्यांिा त्यांचे दैिंनदि कामकाज पार पाडण्यास सहाय्य करणे  
२. प्रााप्त झालेल्या िमुन्यांची िोंद ठेिणे, त्यांिा योग्यनरत्या निदेशांनकत करणे, 
मानगतलेल्या चाचणीचे लेखि करणे, चाचणी अहिालाच्या प्रती बिनिणे आनण 
निचलेषणात्मक अहिाल संबंनधत के्षत्रीय कायालये ि / ककिा खाजगी उद्योगािंा / 
प्रयोगशाळांिा पाठिणे. 
३. िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी िेमूि नदलेल्या इतर कतयव्याचे पालि करणे. 

 
सांख्ख्र्यकी नवभाग 
सांख्ख्र्यकी अनधकारी: - 
कतयव्ये ि जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत. 
१. मंडळाच्या प्रत्येक कामासंाठी आकडेिारी तयार करण्याची प्रणाली निकनसत करणे. 
२. निनिध कारणासंाठी िमुिे ि परताव्याचे िमुिे तयार करणे 
३. मंडळाच्या आिचयकतेिुसार  सांस्ख्यकीय डेटा संकनलत करणे,निचलेषण  आनण पुिरयचिा 
करणे. 

४. मंडळाच्या सिय अधीिस्थ कायालयांिा सांस्ख्यकीय डेटा पाठनिणे. 
५. प्रनसद्धीच्या िेगिेगळ्या माध्यमांत मानहती देणे. 
६. कामकाजाचा िेळ, गती यांचा अभ्यास करुि कामाची मािके ठरनिणे  
७. संस्था आनण पद्धतींचा अभ्यास करणे आनण त्याचा अभ्यास मंडळाच्या अंतगयत काम 
करण्यासाठी  प्रयत्ि करणे. 

८. मंडळाच्या अंतगयत कामकाजासाठी प्रयत्ि करणे आनण आिचयक तेथे खचय-लाभाथी स्थानपत  
    करणे. 
९. ग्रानफकल चाटय तयार करणे आनण मंडळाला आिचयक असलेल्या मानहतीच्या 
स्पष्ट्टीकरणात्मक  व्याख्यािाच्या इतर पद्धती निकनसत करणे. 

१०. िनरष्ट्ठ अनधकाऱ्यािंी सोपनिलेली इतर कतयव्ये पार पाडणे. 
 
आस्थापिा नवभाग:- 
प्रशासकीर्य अनधकारी : - 
 

सदर पदाची कतयव्ये आनण जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत. 
१. मंडळासाठी मिुष्ट्यबळाचे नियोजि करणे 
२. पूणय समथयिासह अनतनरक्त पदे तयार करण्याचा प्रस्ताि सादर करणे  



३.मंडळाच्या अंतगयत सिय पदांसाठी भरती नियम ि पदांची कतयव्ये प्रस्तानित करणे 
४.मंडळाच्या संलग्ि कायालयांची नियनमत प्रशासकीय तपासणी करणे. 
५.जेथे आिचयक असेल तेथे नशस्तभंगाची कारिाई करणे. 
६.भरती काययक्रमाची काययपध्दतीिुसार आखणी करुि नरक्त पदे भरणे  
७. सेिानिषयक इतर बाबींिर काययिाही करणे   
८. मंडळाच्या कमयचाऱ्याचं्या संदभात प्रनशक्षण काययक्रमांची व्यिस्था करणे. 
९.भुरटी चोरी, िुकसाि, चोरी, यंत्रसामुग्री इ बाबतीत निषयांची चौकशी ि अहिाल सादर करणे 
१०.िनरष्ट्ठांिी सोपनिलेली  इतर कायय पार पाडणे 
 
सहाय्र्यक सनचव: - 
१.मंडळाच्या आनण त्याअंतगयत असलेल्या निनिध सनमत्यांच्या बैठकींशी संबंनधत सिय कामांची  
व्यिस्था  करणे 
२.कमयचाऱ् याचं्या नहतासाठी योजिा तयार करणे. 
३.कायालय / नििासी पनरसर संबंनधत बाबींची व्यिस्था करणे. 
४.इंटरकॉम्स, हॉट लाईन्स, फॅक्स, टेनलकप्रटसय, टेलेक्स ि दरूध्ििीशी संबंनधत सिय बाबी 
हाताळणे. 
५.चचासत्र,पनरसंिाद, प्रदशयि, नचत्रपट (मानहतीपट) इत्यादी बाबींची व्यिस्था करणे. 
 ६.सदस्य सनचि / अध्यक्ष यािंी िेमूि नदलेली इतर कतयव्ये पार पाडणे. 
 
अधीक्षक: - 
१.दैिंनदि ि मानसक हजेरीपट जति करणे. 
२. दैिंनदि टपालाची िोद घेऊि संबंधीतांिा नितरीत करणे  
३. स्िच्छतानिषयक, सुरक्षा आनण िाहतुकीची व्यिस्था पाहणे. 
४.नशपाई, िाहिचालक आनण चौकीदाराचं्या कामाची व्यिस्था पाहणे  
५.सेिानिषयक सिय बाबींिर काययिाही करणे. 
६. िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे करणे. 
  



लेखा नवभाग: 
 
मखु्र्य लेखा अनधकारी: - 
१. अंतगयत लेखा पनरक्षण अनधकारी आनण मंडळाचे आर्थथक सल्लागार म्हणूि काम करणे. 
२.  जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) उपकर कायदा १९७७, आनण त्याअतंगयत तयार केलेल्या     
     नियमांतगयत संकलि प्रानधकरण म्हणूि काम करणे. 
३.  मंडळाच्या लेखाशाखेिर नियंत्रण  ठेिणे. 
४.  अथयसंकल्पाचे अंदाजपत्रक ठरनिणे, योजिा अंदाज बाधंणे ि ते मंडळ / राज्य सरकारसमोर  
     ठेिणे. 
५. मंडळाच्या आर्थथक गरजेिुसार योग्य हप्त्यामंध्ये अिुदाि देण्याची मागणी करणे. 
६. तात्काळ गरजा भागनिण्यासाठी आिचयक असलेल्या निधीच्या गंुतिणूकीच्या मोबदल्यात 
काही  प्रमाणात गंुतिणूक करािी. 

७. राज्य सरकारच्या संमतीिे कजाद्वारे ककिा बााँडस, नडबेंचसय इत्यादीद्वारे मंजूर स्त्रोतांकडूि कजय  
     घेण्याचे प्रस्ताि तयार करणे. 
८. रोख रक्कम आनण मंडळाच्या इतर मौल्यिाि िस्तू/ गंुतिणुकीची सुरनक्षतता सुनिस्चचत 

करणे.  
९. मंडळाचे नियतकानलक ि िार्थषक लेखा संकनलत करणे, मंडळासमोर ठेिणे आनण 
कायद्यािुसार आिचयकते प्रमाणे शासिास सादर करणे 

१०.िैधानिक लेखा परीक्षणास उपस्स्थत राहणे. 
११. मंडळाचे कोषागार अनधकारी म्हणूि काम करणे. 
१२.मंडळाच्या अधीिस्थ कायालयांची िार्थषक तपासणी ि त्याचंी भौनतक पडताळणीची व्यिस्था  
       करणे. 
१३. मंडळाच्या निधीचे उपयोनगता प्रमाणपत्र देणे. 
१४. िनरष्ट्ठ अनधकाऱ् यािंी त्याच्यािर सोपिलेली इतर कतयव्ये पार पाडणे. 
 
लेखा अनधकारी (लेखा व लेखा पनरक्षण): - 
 
१. लेखा निभागातील लेखा ि लेखा पनरक्षण निभाग सुरळीत पार पाडण्यासाठी जबाबदार. 
२. िेति  आनण प्रिास भत्ता  (मयादेनशिाय), तसेच इतर देयके इ. स्िीकारणे ि मंजूर करणे. 
३. मंडळाच्या आर्थथक व्यिहाराची  दैिंनदि िोंद ठेिणे. 
  



 
४. रोख रक्कम आनण अन्य गंुतिणूक आनण मंडळाच्या मौल्यिाि िस्त ूसुरनक्षत ठेिणे. 
५. िेळोिेळी संबंनधत मानहतीसह ि मंडळाचे उत्पन्न ि खचय संकनलत करणे. 
६.अंतगयत आनण / ककिा िैधानिक लेखापनरक्षणाच्या आिचयकतांचे पालि करणे 
७. अशा इतर जबाबदाऱ् या पार पाडणे ज्या अनधकाऱ् यांमाफय त सोपनिल्या जातील. 
 
लेखा अनधकारी (अंदाजपत्रक आनण तपासणी): - 
 
१. लेखा निभागात अथयसंकल्प ि तपासणी निभागाच्या सुरळीत कामकाजासाठी जबाबदार. 
२. मंडळाचा अथयसंकल्प तयार करणे. 
३. मंजूर स्त्रोतांकडूि कजय घेण्यासाठी ककिा बााँडस, नडबेंचर इत्यादीद्वारे कजय घेण्याचे प्रस्ताि 
तयार  
     करणे. 
४. राज्य / कें द्र सरकार कडूि अिुदाि / आर्थथक मदत नमळण्यासाठी प्रस्ताि तयार करणे. 
५).मंडळाच्या सलग्ि कायालयांच्या िार्थषक तपासणी ि भौनतक तपासणीची िोंद. 
६. आिचयक असेल नतथे उपयोनगता प्रमाणपत्र देणे  
७. भनिष्ट्य नििाह निधी, िैद्यकीय प्रनतपूती, उपदाि, प्रिास भत्ता, गृह कजािरील परतफेड,  

इत्यादी  संबंनधत िोंदी राखणे ि त्यासंबंधी िसुली पाहणे. 
८. अशा इतर जबाबदाऱ् या पार पाडणे ज्या अनधकाऱ्यांमाफय त सोपनिल्या जातील. 
 
सहाय्र्यक लेखा अनधकारी: - 
१. आहरण ि संनितरण अनधकारी म्हणूि काम पाहणे 
२. सेिा आनण पुरिण्याची देयके मंजूर करणे. 
३. अंदाजपत्रक तयार करणे / कोषागार / व्यिहार / िैधानिक लेखापरीक्षण / अंतगयत लेखा   
पनरक्षण  संबंनधत कायय करणे  

४. सियसाधारण नित्त, उपकर निधी इत्यादी संबंनधत मंडळाच्या व्यिहारांची दैिंनदि लेखा 
निषयक िोंदी करणे  

५. िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे. 
  



अकाउंटंट -कम-सपुनरटेंडेंट :-  
१. प्रशासकीय आनण लेखानिषयक कामांसाठी प्रादेनशक कायालय आनण प्रादेनशक 
प्रयोगशाळांमधील समन्िय राखणे 

२. प्रादेनशक कायालय आनण प्रादेनशक प्रयोगशाळेतील प्रशासकीय ि लेखानिषयक 
कामकाज सुरळीत पार पाडणे   

३. प्रादेनशक कायालयातील प्रथम नलपीक   / नलनपक   / भांडार नलनपक यािंा सोपनिण्यात 
आलेल्या लेखा ि प्रशासकीय बाबींिर देखरेख ठेिणे  

४. धिादेश/धिाकषय/  रोख रकमा इत्यादी कामकाजाची व्यिस्था पाहणे आनण महागाई भत्ता  
            पारीत करणे. 
      ५. रोख पुस्तक तपासणे आनण पाित्या आनण देयके, लेखा पुस्तके तपासणे. 
      ६. प्रादेनशक प्रयोगशाळेसह प्रादेनशक कायालयाचे खचाचे अंदाजपत्रक तयार करणे आनण  
         दरिषी मे मनहन्यात लेखा निभागात सादर करणे. 
    ७.  प्रादेनशक अनधकारी, उप प्रादेनशक अनधकारी यांचे अिुदािाचे प्रस्ताि एकनत्रत करणे 

आनण  प्रादेनशक प्रयोगशाळेच्या अंदाजपत्रकाच्या अंदाजािुसार त्याची तपासणी करणे 
ि  मुख्यालयािंा मानसक लेखे सादर करणे आनण लेखा निभागाद्वारे ७ नदिसांच्या आत 
पाित्यांची पूतयता करणे. 

८. लेखा निभागात मानसक पािती, पैसे, बाँक सलोखा इत्यादींचे नििरणपत्र सादर करणे . 
९.  प्रिास भत्ता, बदली प्रिास भत्ता ,रजा प्रिास सिलत आनण खरेदी यांचे  लेखे तपासणे 
आनण नहशोब   ठेिणे. 

१०. सहमतीच्या रनजस्टरची आिक िोंद आनण जेव्हीएस रनजस्टरचा आढािा घेणे आनण    
थकबाकी  िसुली पाहणे   

११. उप प्रादेनशक कायालय  आनण प्रादेनशक प्रयोगशाळांची नतमाही तपासणी   / साठा 
तपासणी करणे. 

१२. प्रादेनशक प्रयोगशाळेसह प्रादेनशक कायालयातील खरेदीची प्रकरणे हाताळणे   
१३. प्रादेनशक प्रयोगशाळेसह प्रादेनशक कायालयातील िार्थषक एकनत्रत परतािा एनप्रल 

मनहन्यामध्ये  लेखा निभागात सादर करणे. 
 

मखु्र्य लेखापाल / वनरष्ट्ठ लेखा परीक्षक: - 
१. रोख पुस्तक ि त्यासंबंनधत िोंदी तपासूि पाहणे. 
२. सेिा आनण पुरिठा नबले छाििी करणे. 
३. बाँकेत पैसे पाठनिणे जे महसूल प्राप्तीच्या स्िरूपाचे असतात. 
४. प्राप्तीकर, व्यिसाय कर आनण त्यािरील िसुलीचे िार्थषक नििरणपत्र भरणे. 



५. संलग्ि कायालयािा अग्रधि पुरनिणे ि तपासणी करणे. 
६. बाह्ययंत्रणांिा िेतिाच्या माध्यमातूि िसुल झालेल्या िसुलीची रक्कम िेळेिर भरणे उदा. 
पोस्ट ऑनफस, एल.आय.सी. अकाउंटंट जिरल, बाँक इ. 

७. देयकांची छाििी करणे. 
८. गरजाचं्या अिुषंगािे अनतनरक्त अिुदािाच्या स्िरुपात गंुतिणूकीचा प्रस्ताि ठेिणे  
९. कजय आनण अग्रीमासाठी अजय प्रनक्रया करणे. 
१०. िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
गं्रथालर्य सहाय्र्यक : - 
१. गं्रथसंग्रहालयािुसार पुस्तके, नियतकानलके, तांनत्रक जियल्स, तांनत्रक अहिाल िगीकरण 
करणे. 

२. नशषयकाप्रमाणे आनण लेखकांच्या अिुषंगािे निदेशांक राखणे आनण िेळोिेळी अद्ययाित 
करणे. 

३. खरेदी ककमत दशयनिणारी सिय पुस्तके इ िोंदिही मध्ये िोंद करणे. 
४. आिचयक असल्यास काडय नसस्टम सुरू करुि निगयम प्रणालीचा अिलंब करणे. 
५. िुकसाि झाल्यास िसुलीसाठी सल्ला देणे. 
६. िामांनकत पुस्तक निके्रते / प्रकाशकांच्या मेकलग यादी मंडळात ठेिणे. 
७. गं्रथालयासाठी सुरनक्षतता सुनिस्चचत करणे. 
८. पुस्तकांच्या प्रदशयिासाठी काचेचे कपाट ि माडंणीची व्यिस्था करणे. 
९. िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 

लघलेुखक (वनरष्ट्ठ श्रणेी): - 

१. िनरष्ट्ठािंी नदलेले श्रुतलेखि घेऊि संगणकािर  इंग्रजी / मराठीमध्ये टंकनलनखत करणे. 
२. श्रुतलेखिाचे काम करतािाच टंकलेखिाचे सामान्य काम करणे आिचयक आहे 
३. टंकलेखिाच्या मराठी अथय स्पष्ट्टीकरणािर देखरेख ठेिणे आनण टंकलेखिाचे काम समाि 
प्रमाणात  नितरीत करणे. 

४. स्टेंनसल योग्य प्रकारे जति करणे जेणेकरूि पुन्हा िापरासाठी सुलभ व्हािे. 
५. संबंधीत अनधकारी िगाचा िैयस्क्तक सहायक म्हणूि काम पाहणे  
६. दौरा काययक्रमाची व्यिस्था पाहणे, संबंधीत अनधकारी िगास दरूध्ििीद्वारे आलेले संदेश देणे 
ि संबंधीत अनधकाऱ्यांचे संदेश इतरांिा देणे  

७. संबंधीत अनधकारी िगाच्या सोयीिुसार अभ्यागतािंा भेटीची िेळ देणे  



८. बैठकीस उपस्स्थत राहणे आनण काही नमनिटांचे मसुदे तयार करण्यासाठी चचा करणे. 
९. लघुलेखि आयोजि आनण टंकलेखि चाचण्या या बाबतीत प्रशासकीय अनधकारी यािंा 
सहाय्य करणे. 

१०. िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
लघलेुखक (कनिष्ट्ठ श्रणेी.): - 
१. िनरष्ट्ठािंी नदलेले श्रुतलेखि घेऊि संगणकािर  इंग्रजी / मराठीमध्ये टंकनलनखत करणे. 
२. श्रुतलेखिाचे काम करतािाच टंकलेखिाचे सामान्य काम करणे आिचयक आहे 
३. टंकलेखिाच्या मराठी अथय स्पष्ट्टीकरणािर देखरेख ठेिणे आनण टंकलेखिाचे काम समाि 
प्रमाणात  नितरीत करणे  

४. स्टेंनसल योग्य प्रकारे जति करणे जेणेकरूि पुन्हा िापरासाठी सुलभ व्हािे. 
५. संबंधीत अनधकारी िगाचा िैयस्क्तक सहायक म्हणूि काम पाहणे  
६. दौरा काययक्रमाची व्यिस्था पाहणे, संबंधीत अनधकारी िगास दरूध्ििीद्वारे आलेले संदेश देणे 
ि संबंधीत अनधकाऱ्यांचे संदेश इतरांिा देणे  

७. संबंधीत अनधकारी िगाच्या सोयीिुसार अभ्यागतािंा भेटीची िेळ देणे  
८. बैठकीस उपस्स्थत राहणे आनण काही नमनिटांचे मसुदे तयार करण्यासाठी चचा करणे. 
९. लघुलेखि आयोजि आनण टंकलेखि चाचण्यांबाबतीत प्रशासकीय अनधकारी यािंा सहाय्य 
करणे. 

१०. िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 

प्रथम नलनपक : - 
 

अ) सिय प्रकारची देयके तयार करणे, त्याची देयक िोंदणी ि इतर सहायक िोंदिहीमध्ये िोंदी 
करणे. 

ब) सेिापुस्तके अद्ययाित ठेिणे, प्रादेनशक प्रयोगशाळेसह निभागातील सिय कमयचाऱ् यांच्या 
िैनमनत्तक रजेसह इतर रजांच्या िोंदी ठेिणे. 

क) सिय सहाय्यक रनजस्रसयसह कॅश बुकची देखभाल. 
ड) अथयसंकल्पाच्या कामात लेखापाल - कम- सुप्रीटेंडेट यांिा मदत करणे.  
ई) लेखापाल-कम- सुप्रीटेंडेटच्या अिुपस्स्थतीत त्या पदाच्या जबाबदाऱ् या सांभाळणे. 
फ) रजा ि िेतििाढीच्या सिय प्रकरणािंा उपस्स्थत राहणे. 
छ) िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 



नलनपक / भांडार नलनपक: - 
अ) आिक / जािक ि डी.डी सह संमती अजांसह आिचयक काम 
ब) रोख / डीडी / धिादेश प्राप्त करण्यासाठी डी.आर. जारी करणे. 
क) संमती शुल्क रनजस्टर ठेिणे, संमती फॉमय, जेव्हीएस महसूल आनण फीरत्या प्रयोगशाळेचे 

देखरेख खाते. 
 

भांडार नलनपक:  

अ) अकाउंटंट-कम-सुपनरव्हेंटेंडेंटच्या मागयदशयिाखाली सानहत्याची खरेदी आनण सामग्रीच्या  
     िापरासाठी मुदे्द. 

     ब) भांडार लेख्यांची देखभाल. 
     क) िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 

वनरष्ट्ठ नलपीक: 
 

१) सेिा प्रकरणे नियम ि नियमाचं्या चौकटीत हाताळणे  
२) पुरिठा ि सेिांची देयके सादर करणे. 
३) दैिंनदि निषयांिर पत्रव्यिहार करणे. 
४) ‘एक निषय एक िस्ती’ च्या आधारे फाइल्स आनण नबल्ड-अप रेकॉडय ठेिणे 
५) संमतीपत्र, िूतिीकरण, उपकर निधी इत्यादींसाठी अजय नमळाल्याबद्दल पािती देणे. 
६) संमतीअजय शुल्क, उपकर शुल्क, अपील शुल्क इत्यादींचा नहशेब देणे.  
७) िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे 
 
भांडार पाल : - 
   १) मागणी प्राप्त सामग्रीची तपासणी करणे आनण प्राप्त सामग्रीची चांगल्या स्स्थतीत भौनतक     

मोजणी करूि प्राप्त करणे. 
    २. नमळालेल्या सानहत्यांची सुरनक्षतता ठेिणे ि त्यांची देखभाल करणे  
    ३.  निनिध शाखािंा आिचयकतेिुसार सानहत्य देणे. 
   ४. प्राप्त झालेल्या सानहत्य/मालाची मोजमाप िोंदनिणे. 
   ५. सानहत्याची  नियनमतपणे पडताळणी करणे ि िोंदीिुसार कमी जास्त सानहत्याबाबत 

िनरष्ट्ठांिा  कळनिणे  
  



६. भांडारशाखेत खालीलप्रमाणे सिय िोंदी ठेिाव्यात. 
       i) तुटफुट िोंद िही 
       ii) निलेनखत मंजूरीसह िुकसािीची िोंदिही  
       iii) जडसंग्रह िोंदिही  
       iv) उपकरणाचं्या िोंदणीसाठी िही 
        v) उपभोग्य लेखासंाठी िोंदणी िही. 
 
वाहिचालक: - 
१) सोपनिण्यात आलेले िाहि कायम चालू स्स्थतीत ठेिणे  
२) केलेला प्रिास नक.मी. िाहिाची िोंद ठेिणे  
३) भांडार अधीक्षक / भाडंारपालच्या मदतीिे िाहि दरुुस्त करणे. 
४) िापरात िसतािा िाहिाच्या पानकिं गची व्यिस्था करणे. 
५) िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
दप्तरी: - 
१) कायालयाच्या दप्तराची िषयनिहाय जति करणे  
२) जुन्या िोंदी िष्ट्ट करण्याच्या प्रनक्रयेिुसार प्रस्तानित करणे. 
३) कागदपते्र संबंधीत िस्तीला जोडणे  
४) िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
िाईक: - 
१) त्याच्या अंतगयत नशपायांच्या रोस्टर ड्युटीिर देखरेख ठेिणे ि व्यिस्था करणे. 
२) ज्या अनधकाऱ् याशी तो संलग्ि आहे त्या अनधकाऱ् याच्या भेटीसाठी अभ्यांगतािा िेळ देणे. 
३) त्याच्या अंतगयत कायासिाच्या  दप्तराची नशपायाच्या मदतीिे पद्धतशीरपणे व्यिस्था पाहणे 
४) आिचयकतेिुसार स्ितंत्रपणे काम करणे. 
५) िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
चक्रमदु्रणरं्यत्रचालक: - 
१)इलेस्क्रकली चानलत चक्रमुद्रणयंत्रणेिर ककिा स्ियंचनलत यंत्रणेिर उपलब्ध असलेल्या 
स्टेस्न्सल्सची   दसुरी प्रत बििणे. 

२) उपलब्ध असल्यास झेरॉक्स कप्रकटग मशीि चालिणे. 
३) स्कॅिर चालनिणे आनण ते काययरत स्स्थतीत राखणे. 



४) भांडार अधीक्षक / भांडारपालच्या सहाय्यािे िरील मशीिची दरुुस्ती करणे. 
५) महत्त्िपूणय िापराची स्टॅस्न्सल जति करुि ठेिणे जेणेकरुि पुििापर करण्यास सुलभ व्हािे. 
 
नशपाई: - 
१) कायालयात स्िच्छता राखणे. 
२) दस्तऐिज, कागदपत्राचं्या संचाची व्यिस्था करणे. 
३) ज्या अनधकाऱ् यांकडे िेमणूक आहे त्याच्या कॉलला उपस्स्थत राहणे. 
४) इतर अनधकाऱ् यांिा टपाल िाटप करणे. 
५) आिचयक असेल तेथे कायालया व्यनतनरक्त बाहेरील कतयव्य बजािणे. 
६) िार्थषक / नियतकानलक स्टॉक पडताळणी कतयव्याच्या बाबतीत भांडारपाल/ भांडार 
अधीक्षकांिा  सहाय्य करणे 

७) िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
चौकीदार: - 
१) कायालयाची आनण त्यातील निनिध मालमत्तांची संपूणय सुरक्षा, कामकाजाच्या िेळेस ककिा 
नदिसाच्या दरम्याि ककिा बाहेर काम / िुकसाि / चोरी / तोडफोडीच्या िोंदी ठेिणे. 

२) नििासी टेनलफोि उपलब्ध करुि नदलेल्या मंडळाच्या अनधकाऱ् यािंा / अनधकाऱ् यांिा 
कोणत्याही आपत्कालीि पनरस्स्थतीचा अहिाल देणे. 

३) कतयव्यािर नशपायांची कमतरता असेल तर नशपायाची कतयव्ये पार पाडणे. 
४) िनरष्ट्ठांिी िेळोिेळी सोपनिलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
 
 
कार्ययकारी अनभरं्यता नव भाग : 
 
कार्ययकारी अनभरं्यता: 
 
 काययकारी अनभयंता हे काययकारी अनभयंता नि भागाचे मुख्य काययकारी  अनध कारी असुि 
त्यांच्याकडे मंडळाच्या सिय मालमत्ता, इमारतींची  देखभाल, खरेदी इ. काययके्षत्र आहे. 
 
३. निणयर्य घेण्र्याच्र्या प्रनक्ररे्यत अिसुरण्र्यात रे्यणारी पद्धत तसेच पर्ययवेक्षण व उत्तरदानर्यत्व 
 प्रणाली 



 
मंडळ जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९७४ हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) 
अनधनियम, १९८१, जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) उपकर अनधनियम, १९७७ ि पयािरण 
(संरक्षण) अनधनियम १९८६ मधील नियामाचं्या तरतुदींिुसार कायय करीत आहे. 
 
सामान्यत: तांनत्रक निभागात, के्षत्रीय अनधकारी स्तरािर प्रकरण हाताळले जातात आनण िस्ती 
गरजेिुसार उप-प्रादेनशक अनधकारी / प्रादेनशक अनधकारी / प्रदषूण नियंत्रण अनभयंता / सदस्य 
सनचि, अध्यक्ष यांिा त्या सादर केल्या जातात. 
 
निधी निभागात प्रत्येक प्रकरण साधारणपणे सहाय्यक निधी अनधकारी हाताळतात आनण िस्ती 
गरजेिुसार िनरष्ट्ठ निधी आनधकारी / सदस्य सनचि / अध्यक्ष यांिा सादर केल्या जातात. 
 
आस्थापिा ि लेखा निभागात प्रकरणांची निभाग स्तरािर काययिाही केली जाते आनण िस्ती 
गरजेिुसार सहाय्यक लेखा अनधकारी / मुख्य लेखा अनधकारी / सदस्य सनचि / अध्यक्ष यांिा 
सादर केल्या जातात. प्रयोगशाळा िमुन्यांचे निचलेषण कनिष्ट्ठ िैज्ञानिक सहाय्यक / कनिष्ट्ठ 
िैज्ञानिक अनध कारी याचं्याद्वारे करण्यात येतात. पनरणाम संबंनधत िैज्ञानिक अनधकारी / िनरष्ट्ठ 
िैज्ञानिक अनधकारी यांिा सादर करण्यात येतात. 
 
संमती पत्रासाठीचे अनधकार प्रदाि: 
 

उद्योगांिा संमतीपत्र सुलभ ि शीघ्र नमळण्यासाठी मंडळािे अनधकारी, संमती  सनमती आनण 
संमती मूल्यांकि सनमतीस अनधकार सुपूतय करण्यात आले आहेत. याचे नििरण पनरनशष्ट्ट १ अ 
मध्ये आहे. 
 

आरोग्य आस्थापिा बाबतीत, अनधकृतता ५० रुग्णशय्येहूि अनधक क्षमता असल्यास 
अनधकारपते्र मुख्य कायालयाद्वारे हाताळली जातात आनण क्षमता ५० रुग्णशय्येहूि कमी 
असल्यास त्यांची अनधकारपत्र संबंनधत कायय प्रादेनशक कायालयाद्वारे हाताळली जातात. 
 

ध्ििी प्रदषूण (नियमि ि नियंत्रण) नियम, २००० सुधारीत नियम २००९ मधील तरतुदीिुसार 
सदस्य सनचि, महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळाचा कोणताही अनधकारी जो पोनलस उप-अनधक्षक 
दजापेक्षा खाली असणार िाही त्यास प्रानधकारी म्हणूि घोनषत करण्यात आले आहेत. 
 

  



४. कारे्य पार पाडण्र्यासाठी ठरनवण्र्यात आलेली मािके: 
 

संमतीपत्र निकाली काढण् यासाठीची मािके पनरनशष्ट्ठ १ ब मध्ये देण्यात आली आहेत. 
  

उद्योग तपासणी / िमिुा संकलिाची मािके 
 

क्र.  उद्योग प्रकार    उद्योग संिगय   िमुिा संकलि िारंिरता 
 

१  मोठा    लाल   मानसक 
२  मध्यम    लाल   नत माही 
३  लहाि    लाल   ६ मनहन्यातूि एकदा 
४  मोठा    िारंगी   ३ मनहन्यातूि एकदा 
५   मध्यम    िारंगी   ६ मनहन्यातूि एकदा 
६  लहाि    िारंगी    िाषीक 
 

आयएमआयएस मॉड्यलूद्वारे फील्ड भेटी साठी के्षत्र अनधकरी, उप प्रादेनश क अनधकरी 
व प्रादेनश क अनधकरी नियुक्त केले जातात. असै्च्छक भेट शेड्यूलर. 
 

५. निर्यम, नविर्यम, सचूिा निर्यमपखु्स्तका व अनभलेख 

 

सध्या महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळािे खालील कायदे / नियम / अनधसूचिा लागू केली 
आहेत. (काही बाबतीत अंशतः.)  

1. VÉ±É (|ÉnÚù¹ÉhÉ, |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ´É ÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1974 ि त्या अंतगयत घोनष त 
केलेले नि यम 

2.  ½þ´ÉÉ (|ÉnÚù¹ÉhÉ, |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ´É ÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1981 ि त्या अंतगयत घोनष त 
केलेले नि यम 

3.  ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ VÉ±É(|ÉnÚù¹ÉhÉ, |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ´É ÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÊxÉªÉ¨É, 1983 
4.  ¨É½þÉ®úÉ¹]Åõ ½þ´ÉÉ (|ÉnÚù¹ÉhÉ, |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ´É ÊxÉªÉÆjÉhÉ) ÊxÉªÉ¨É, 1983 

५. महाराष्ट्र बायोनडगे्रडेबल आनण िॉि-बायोडेगे्रडेबल िेस्ट (कंरोल) नि यम, २००६ आनण  
महाराष्ट्र प्लास्स्टक कॅरी बॅग (उत्पादि ि उपयोग नियम, २००६) 



६. {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ (ºÉÆ®úIÉhÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1986. व त्या अंतर्गत घोष  त केलेले ष  यम:- 

 पर्यावरण (संरक्षण) निर्म, 1986 आनण पर्यावरण (संरक्षण) दरुुस्ती 

निर्म, 2016 

 PÉÉiÉEò ́ É <iÉ®ú EòSÉ®úÉ (´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ́ É ºÉÒ¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ́ ÉÉ½þiÉÚEò) ÊxÉªÉ¨É, 2016 
 VÉè́ É ´ÉètEòÒªÉ EòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ÊxÉªÉ¨É, 2016 
 PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ÊxÉªÉ¨É, 2016 
 ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ´É {ÉÉb÷EòÉ¨É EòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ÊxÉªÉ¨É, 2016. 
 {±ÉÉÎº]õEò EòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ÊxÉªÉ¨É, 2016 
 <Ç-EòSÉ®úÉ (´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ) ÊxÉªÉ¨É, 2016 
 vÉÉäEòÉnùÉªÉEò ®úÉºÉÉªÉxÉä, =i{ÉÉnùxÉ, ºÉÉ`ö´ÉhÉÚEò +ÉÊhÉ +ÉªÉÉiÉ ÊxÉªÉ¨É, 1989 
 प्लॅस्स्टक उत्पादि, निक्री आनण िापर नियम, १९९९ 
 ध्ििी प्रदषूण (नियमि ि नियंत्रण) नियम, २००० ि सुधानरत नि यम २०१०  
 बॅटरी (व्यवस्थापन व हाताळणी) ननयम,२००१ (सुधानरत नि यम २०११) 
 पाणथळ जागा (संवर्धन आणण व्यवस्थापन) ननयम, २०१० 

 

अधिसचूना 

 पर्यावरण आघात मलुर्याांकन अधिसचूना, 2006 
 धकनारपट्टी धनर्यमन के्षत्र अधिसचूना 2011. 
 माधितीचा अधिकार अधिधनर्यम, 2005 
 राष्ट्रीर्य िरीत न्र्यार्याधिकरण अधिधनर्यम, 2010 
 अांमलबजावणी िोरण 2016 

 
जल आधण  िवा धन र्यमाच्र्या तरतदुींनसुार, एखादा उद्योजक कोणत्र्यािी उद्योगात 
ककवा प्रधिरे्यस चालधवत ककवा प्रस्थाधपत करतो, कोणत्र्यािी जल स्त्रोताांमध्रे्य 
ककवा जमीन / िवेमध्रे्य प्रदषूक / उत्सर्जजत करणारे आधण त्र्याद्वारे वातावरणास 
प्रदषूण करणारी सांमती धमळणे आवश्र्यक असते,  जे दोन टप्पप्पर्यात धमळवणे 
आवश्र्यक आिे; 



 
 
  



उद्योग आस्थापनेसाठी संमती पत्र प्रधिया : 

 

 
अजजदार सांकेत स्थळावर प्रथम नोंदणी करेल http://www.ecmpcb.in/ 

  

 

अजजदार सांबांधित उप-प्रादेधिक कार्यालर्याकडून एकदाच अजाची सांपणूज छाननी करेल. 
  

 

नोंदणीकरण प्रधिर्या पणूज झालर्यानांतर. 
  

 

अजजदार ऑनलाईनवर अजज सादर करेल. त्र्यानांतर "दस्तावेज प्रलांधबत "िा सन्देि 
धदसेल,४ आवश्र्यक दस्तावेज ऑनलाईनवर सादर करणे गरजेचे आिे. त्र्यानांतर "िलुक 
प्रलांधबत "असा सांदेि धदसेल. उद्योगानी िलुक सांरचनेप्रमाणे 
ऑनलाईन http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php#fees. िलुक 
भरावे. उद्योगानी िलुक धववरण अद्यर्यावत करावे ,अजाच्र्या सांमती नांतर "िलुक 
सांमत"असा बदल िोईल 

  

 

 उप-प्रादेधिक अधिकारी,के्षत्र अधिकाऱ्र्यास अजज देईल. के्षत्र अधिकारी अजाची छाननी 
करून "एकात्त्मक माधिती व्र्यवस्थापन र्यांत्रणेमार्ज त" सादर करेल. अजाची त्स्थती 
"प्रधिरे्यत" अिी धदसेल. के्षत्र अधिकारी अजाची छाननी करेल व उद्योगास भेट 
देईल(उद्योग आस्थापनेसाठी व प्रथम कार्यजरत करण्र्यासाठी) तसेच धिर्ारस/भेटीचा  
अिवाल उप-प्रादेधिक अधिकाऱ्र्यास सादर करेल. उद्योगाचा सांवगज व भाांडवली  
गुांतवणकुीनसुार प्रदत्त अधिकाराप्रमाणे 

  

 

 खालील कलक  मार्ज त आता उद्योगाच्र्या श्रणेी आधण भाांडवली गुांतवणकूीच्र्या आिारे 
अजज "एकात्त्मक माधिती व्र्यवस्थापन र्यांत्रणेमार्ज त" सते्तच्र्या अधि कारानसुार 
प्रधतधनिीकडे सादर करण्र्यात रे्यईल. http://www.mpcb.gov.in/consentmgt 
/waterairact.php 

  

 

सांबांधित प्राधिकारी अजाची छाननी करेल. अजज जर र्योग्र्यरीतीने सादर केला असेल तर 
"एकात्त्मक माधिती व्र्यवस्थापन र्यांत्रणेमार्ज त" अजास सांमती धदली जाईल व ऑनलाईन 
प्रणालीमध्रे्य "सांमत" असे दिजधवले जाईल व स्वाक्षरीसधित सांमतीपत्राची प्रत उपलब्ि 
केली जाईल अन्र्यथा अजज अर्योग्र्य असेल तर तो अजज र्यांत्रणेमार्ज त नाकारला जाईल व 

http://www.ecmpcb.in/
http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php#fees.
http://www.mpcb.gov.in/consentmgt%20/waterairact.php
http://www.mpcb.gov.in/consentmgt%20/waterairact.php


अजाची त्स्थती "नाकारण्र्यात आला" अिी धदसेल. उद्योग,सांमतीपत्राची प्रत पोटजलवरून 
प्राप्पत करू िकेल. 

 
उद्योग काययरत करण्यासाठी संमतीपत्र प्रधिया  
 

 

नोंदणीकरण प्रधिर्या पणूज झालर्यानांतर अजजदार ऑनलाईनवर अजज सादर करू िकेल 
  

 

त्र्यानांतर "दस्तावेज प्रलांधबत "िा सन्देि धदसेल,४ आवश्र्यक दस्तावेज ऑनलाईनवर सादर 
करणे गरजेचे आिे. त्र्यानांतर "िलुक प्रलांधबत "असा सांदेि धदसेल. उद्योगानी िलुक 
सांरचनेप्रमाणे http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php#fees. ऑनलाई
न िलुक भरावे. उद्योगानी िलुक धववरण अद्यर्यावत करावे व अजाच्र्या सांमती नांतर "िलुक 
सांमत"असा बदल िोईल. 

  

 

उप-प्रादेधिक अधिकारी,के्षत्र अधिकाऱ्र्यास अजज देईल. के्षत्र अधिकारी अजाची छाननी करून 
"एकात्त्मक माधिती व्र्यवस्थापन र्यांत्रणेमार्ज त" सादर करेल. अजाची त्स्थती "प्रधिरे्यत" अिी 
धदसेल. के्षत्र अधिकारी अजाची छाननी करेल व उद्योगास भेट देईल(उद्योग आस्थापनेसाठी व 
प्रथम कार्यजरत करण्र्यासाठी) तसेच धिर्ारस/भेटीचा अिवाल उप-प्रादेधिक अधिकाऱ्र्यास 
सादर करेल. उद्योगाचा सांवगज व भाांडवली गुांतवणकुीनसुार प्रदत्त अधिकाराप्रमाणे 

  

 

http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php अजज "एकात्त्मक माधिती 
व्र्यवस्थापन र्यांत्रणेमार्ज त" सादर करण्र्यात रे्यईल. 

  

 

सांबांधित प्राधिकारी अजाची छाननी करेल. अजज जर र्योग्र्यरीतीने सादर केला असेल तर 
"एकात्त्मक माधिती व्र्यवस्थापन र्यांत्रणेमार्ज त" अजास सांमती धदली जाईल व ऑनलाईन 
प्रणालीमध्रे्य "सांमत" असे दिजधवले जाईल व स्वाक्षरीसधित सांमतीपत्राची प्रत उपलब्ि केली 
जाईल अन्र्यथा अजज अर्योग्र्य असेल तर तो अजज र्यांत्रणेमार्ज त नाकारला जाईल व अजाची त्स्थती 
"नाकारण्र्यात आला" अिी धदसेल. उद्योग,सांमतीपत्राची प्रत पोटजलवरून प्राप्पत करू िकेल. 

 

इतर अर्जाकररतज : 

उद्योर्कजांनज विविध अधधकृततज अथिज िजवषाक परतजिज सेिेकररतज खजलील ऑनलजइन 

अर्ा भरजियजच ेआहे : 

http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php#fees
http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php


 घातक कचरा अधर्कृतता )वववरणपत्र –  १ 

 घातक कचरा वावषधक परतावा )वववरणपत्र –  ४ 

 घातक कचरा व्यापारी नोंदणी )वववरणपत्र –  ७ 

 घातक कचरा अपघात अहवाल  )वववरणपत्र – ११ 

 घातक कचरा दाखल अपील  )वववरणपत्र – १२ 

 प्लास्स्टक अधर्कृतता 
 जैव वदै्यकीय कचरा अधर्कृतता  
 जैव वदै्यकीय कचरा वावषधक परतावा 
 महापाललका घनकचरा अधर्कृतता  
 महापाललका घनकचरा वावषधक परतावा  
 ई – कचरा अधर्कृतता )वववरणपत्र –  १ए 

 ई – कचरा वावषधक परतावा 
 ई – कचरा अधर्कृतता – ववघटन आणण पनुवाधपर )वववरणपत्र –  ४ 

 बॅटरी व्यापारी नोंदणी  
 पयाधवरण तक्ता )वववरणपत्र –  ५ 

 जल उपकर )वववरणपत्र –  आय 

 बांर्काम आणण ववनाश अधर्कृतता  
 

उद्योजकांिी खाली नदलेल्या निधािािुसार संमती शुल्क भरण्याची गरज आहे. लाल, िारंगी 
आनण नहरव्या श्रेणी उद्योगातील संमती िैधता अिुक्रमे एक, दोि आनण तीि िषे आहे. योग्य 
प्रमाणात शुल्क देऊि उद्योग ५ िषे, १० िषे आनण १५ िषांच्या कालािधीसाठी संमतीपत्र प्राप्त 
करु शकतात. नद. २५/०८/२०११ च्या शासि निणययािुसार संमतीपत्र शुल्कामध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. 
  

 

http://www.mpcb.gov.in/marathi/consentmgt/procedure.php#top


जल (प्रदषूण प्रनतबंध आनण निरं्यत्रण) अनधनिर्यम, १९७४ मधील कलम २५ िसुार 
कोणतीही व्र्यक्ती राज्र्य मंडळाच्र्या पवूय संमतीनशवार्य 
 

(अ) कोणत्याही उद्योगाची स्थापिा ककिा स्थापिेसाठी उचललेली पाऊले ककिा प्रनक्रया ि 
निल्हेिाट यंत्रण त्याचा निस्तार ककिा अनतनरक्त यंत्रणा ज्यामुळे नि:सानरत झालेले सांडपाणी 
ककिा औद्योनगक सांडपाणी हे जमीि सांडपाणी, जलप्रिाह ककिा निहीरीत नमसळण्याची शक्यता 
असते ककिा 
 

(ब) सांडपाणी नि:सारणसाठी कोणतीही ििीि ककिा पयायी व्यिस्था ककिा 
 

(क) सांडपाण्यासाठी कोणत्याही ििीि प्रिाह निमाण ककिा सुरु करु शकत िाही. 
 
जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९७४ च्या मलम २६ मधील तरतुदीिुसार 
कोणत्याही व्यक्तीस जनमिीिरचे सांडपाणी, उद्योगधंद्यातील सांडपाणी, कोणत्याही प्रिाहामध्ये 
ककिा झाकलेल्या गटारामंध्ये सोडण्याआधी मंडळाकडूि संमतीपत्र घेणे आिचयक आहे.  
हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९८१ च्या कलम २१ िुसार राज्य मंडळाच्या पूिय 
संमतीनशिाय, कोणत्याही व्यक्तीस राज्यातील हिा प्रदषूण नियंत्रण के्षत्रात कोणताही उद्योग 
स्थापि ककिा काययरत करता येणार िाही. 
 

(२) राज्य मंडळाच्या संमतीपत्र अजाचा िमुिा, त्यातील नििरण ि त्यासोबत निचारण्यात येणारी 
मानहती ही निनशष्ट्ट पद्धतीिे ठरिूि नदलेली असली पानहजे. 
 

(३) अशा संमती अजाबाबत चौकशी करण्याचा अनधकार राज्य मंडळास आहे. त्यासाठी निनहत 
पद्धतीचा िापर करण्यात येईल. 
 

(४) निनशष्ट्ट अटींच्या अधीि राहूि राज्य मंडळ संमती देऊ शकते. 
 

 ∙ राज्य मंडळाच्या संमती अजासोबत ठरानिक शुल्क भरािे लागेल ि निनहत िमुन्यात 
सादर करािे लागेल. तसेच औद्योनगक संयंत्र आनण इतर संबंनधत मानहतीचे निनहत 
िमुन्यात नििरण द्यािे लागेल. 

 

 ∙ संमती अजय प्राप्त झाल्यािंतर चार मनहिे मुदतीच्या आत राज्य मंडळ, नलनखत स्िरुपात 
निनशष्ट्ट अटींच्या अधीि राहूि संमतीपत्र प्रदाि करेल ककिा िकार देईल. संमतीपत्र 
खालील दोि प्रकारांमध्ये मंजूर केले जातात. 

 



 ∙ उद्योग स्थानपत करण्र्यासाठी संमतीपत्र: उद्योग ककिा प्रनक्रया संयंत्र अस्थानपत 
करण्यापूिी अशा प्रकारचे संमतीपत्र घ्यािे लागते. 

 

 ∙ उद्योग चाल ूकरण्र्यासाठी संमतीपत्र: उद्योग ककिा प्रनक्रया आिचयक प्रदषूण नियंत्रण 
व्यिस्थेसहीत स्थापि झाल्यािंतर उद्योग चालू करण्यासाठी संमतीपत्र प्राप्त करणे 
आिचयक आहे. त्या संमतीपत्राचे नियनमतपणे िूतिीकरण करणे आिचयक आहे. 
ज्यासाठी ठरानिक कालािधी नदला जातो. 

 

 ∙ अनधनियमाच्या कलम २७ िुसार मंडळािे लागू केलेल्या अटींचे पालि ि केल्यास 
संमतीपत्र िाकारण्यात येते.  

 

जल आनण हवा अनधनिर्यम अंतगयत एकनत्रत संमती शलु्क: 
 

क्र. उद्योगाचे भांडवल गुंतवणकू 
(जमीि, इमारत, घसारा ि 
करता रं्यत्रसामग्री र्यासह)  

उद्योग स्थापि 
करण्र्यासाठी 

उद्योग चाल ू
करण्र्यासाठी 

१ रु. १०० कोटीहूि अनधक भांडिली गंुतिणूकीच्या 
०.०२% 

भांडिली गंुतिणूकीच्या 
०.०२% 

 रु. ७५ कोटी ते १०० कोटी रु. १,२५,००० रु. १,२५,००० 
 रु. ५० कोटी ते ७५ कोटी रु. १,००,००० रु. १,००,००० 
 रु. २५ कोटी ते ५० कोटी रु. ७५,००० रु. ७५,००० 
 रु. १० कोटी ते २५ कोटी रु. ५०,००० रु. ५०,००० 
 रु. ५ कोटी ते १० कोटी रु. २५,००० रु. २५,००० 
 रु. १ कोटी ते ५ कोटी रु. १५,००० रु. १५,००० 
 रु. ६० लाख १ कोटी रु. ५००० रु. ५००० 
 रु. १० लाख ते ६० लाख रु. १५०० रु. १५०० 
 रु. १० लाखाहूि कमी रु. ५०० रु. ५०० 

 
खिि प्रकल्पाकरीता भांडिली गंुतिणूक आधारािर आकारण्यात आलेल्या संमती शुल्का 
व्यनतनरक्त रु. ०.४०/ टि दरिषी शुल्क आकारले जाईल. 
 
स्थानिक संस्था (जल अनधनिर्यमािसुार) संमती शलु्क 



 

महािगरपानलका   रु. १,००,०००/- 
 

अ  िगय िगरपानलकेचा  रु. ५०,०००/- 
 

ब   िगय िगरपानलकेचा रु. ५,०००/- 
 

क  िगय िगरपानलकेचा  रु. २०००/- 
 
हे शुल्क ई-पेमेंट गेटिे / आरटीजीएस / एिईएफटीद्वारे देय असेल.  
 
जैि िैद्यकीय कचरा (व्यिस्थापि) नियम, २०१६ अंतगयत अनधकारपत्र शुल्क (महाराष्ट्र शासि 
निणयय क्रमांक ENV/1098/559/PK259/TC1.dt.10.4.2003 पयािरण निभाग 
शासिािुसार) 
 

अ) रुग्णशय्या क्षमता  शुल्क (दरसाल) 
 

 ०१-०५    नि:शुल्क 
 

 ०६-२५   रु. १,२५०/- 
 

 २६-५०   रु. २,५००/- 
 

 ५१-२००   रु. ५,०००/- 
 

 २०१-५००   रु. १०,०००/- 
 

 ५०१ हूि अनधक  रु. १५,०००/- 
  
ब) जैि िैद्यकीय कचरा निल्हेिाटीसाठी  सुनिधा देणारे रु. १०,०००/- प्रनत िषय 
 
क) जैि िैद्यकीय कचरा िाहतूक करणारे रु. ७,५००/- प्रनत िषय 
 

ड) इतर सिय जैि िैद्यकीय कचरा हाताळणाऱ्या संस्था / अनभकरणे  
 (िरील अ,ब,क िगळता)  रु. २,५००/- प्रनत िषय 
 



हे शुल्क अजय भरल्यािंतर उपलब्ध झालेल्या  कलकिर ऑिलाईि / ऑफलाईि या दोि 
पद्धतीमध्ये देय होईल. 
 

अपील: 
 

कलम २५, कलम २६ ककिा कलम २७ अन्िये राज्य मंडळािे पानरत केलेल्या आदेशानिरुद्ध 
कोणतीही व्यक्ती आदेश नमळालेल्या तारखेपासूि तीस नदिसांच्या आत राज्य शासिािे स्थापि 
केलेलया अपील प्रानधकरणास अपील दाखल करु शकतात.  
 

 
 
 
दंड: 
 

∙ कलम २४ मधील तरतुंदीचे जो कोणी उल्लंघि करेल म्हणजेच प्रदनूषत घटक जलप्रिाहात, 
निनहरीत नि:सानरत करण्यासाठी असलेल्या बंदीचे उल्लंघि करेल त्यास कलम ४३ अिुसार 
कमीत कमी एक िषय आनण सहा मनहिे कारािासाची नशक्षा जी सहा िषापयिंत िाढू शकते 
आनण दंड ही आकारला जाऊ शकतो. 

 

∙ कलम २५ आनण २६ मधील तरतुदींचे उल्लंघि झाल्यास कलम ४४ अिुसार कमीत कमी 
एक िषय आनण सहा मनहिे कारािासाची नशक्षा जी सहा िषापयिंत िाढू शकते आनण दंड 
आकारला जाऊ शकतो. 

 

∙ कलम २४ ककिा २५ ककिा २६ अंतगयत कोणतीही व्यक्ती पुन्हा त्याच तरतुदीचे उल्लंघि 
करतािा ि दोषी आढळल्यास कलम ४५ िुसार अनधनियमाप्रमाणे कमीत कमी दोि िषय 
कारािासाची नशक्षा जी सात िषापयिंत िाढू शकते आनण दंड आकारला जाऊ शकतो.  

 

∙ या कलमाचा उदे्दश साध्य करण्यासाठी सदर अपराध ज्यामुळे नशक्षा होणार आहे, त्यासाठी 
दोिपेक्षा अनधक िषांपूिी झालेली अपराधनसद्धी निचारात घेतली जाणार िाही. 

 
∙ हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९८१ च्या तरतुदींचे उल्लंघि झाल्यास ककिा 
या अनधनियमांखालील कोणताही आदेश ककिा निदेश ज्यासाठी कोठेही दंडाची तरतूद िाही 
त्याचे उल्लंघि झाल्यास अनधनियमाच्या कलम ३९ िुसार ३ मनहन्यांपयिंत तुरंुगिास ककिा 



रु. १०,०००/- पयिंत दंड ककिा दोन्ही नशक्षा होऊ शकते जर हे उल्लंघि सातत्यािे होत असेल 
तर पनहल्या उल्लंघिािंतर जोपयिंत उल्लंघि होत रानहल त्या कालािधीत दर नदिशी रु. 
५०००/- अनतनरक्त दंडाची नशक्षा होऊ शकते. 

 
६) मंडळामध्रे्य निरं्यत्रणाखाली असलेल्र्या दस्तऐवजांच्र्या प्रवगांचे नववरण: 
 

१. मंडळामध्ये संमतीपत्र अजय नमळाल्यािर या िस्ती िैधता तारखेपासूि एक िषासाठी ठेिल्या 
जातात त्यािर निणययाक काययिाही झाल्यािर पाहण्यासाठी उपलब्ध असतात. 

 

२. निदेशांचा समािेश असलेल्या आदेश िस्ती प्रादेनशक कायालयांमध्ये परत पाठनिण्यात 
येतात. 

 

३. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रलंनबत यानचका, सिोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
प्रलंनबत यानचका, मानहती अनधकारी अनधनियम अंतगयत प्रलंनबत अपील, जल, हिा आनण 
पयािरण (संरक्षण) अनधनियम अंतगयत प्रलंनबत अपील िस्ती, तसेच मानगल ३ िषात उच्च 
न्यायालय आनण सिोच्च न्यायालयातूि निकाली काढलेल्या प्रकरणाच्या िस्ती निधी 
खात्याकडे उपलब्ध असतील. 

 

प्रादेनशक अनधकारी आनण उप प्रादेनशक अनधकारी यािंी दाखल केलेल्या प्रकरणांच्या बाबतीत 
मानगल ३ िषांचा निकालांच्या आनण लघु न्यायालयांचे आदेश, प्रकरणाचा निणयय तारखेपासूि 
संबंनधत के्षत्रीय अनधकारी आनण उप प्रादेनशक अनधकारी यांच्याकडे उपलब्ध असतील. 
मंडळाच्या मानगल ३ िषांच्या बैठकीची िोंद, यानशिाय पयािरण अनधनियम राज्य ग्राहक मंच, 
कामगाार न्यायालय, राज्य मानहती आयोग, माििानधकार आयोग, उच्च न्यायालय आनण 
सिोच्च न्यायालयाच्या अंतगयत अनपलीय अनधकारी, निनिध मंच आधी प्रलंनबत इतर गोष्ट्टी 
संबंनधत काही िस्ती मंडळातील निधी निभागात पाहण्यासाठी उपलब्ध असतील.  
 
पढुील अनधनिर्यम आनण निर्यम संबंनधत बाबी 
 

१.  जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९७४, हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) 
 अनधनियम, १९८१. 
 

२. घातक कचरा (सीमािाहतूक) नियम, २०१६. 
 

३. िागरी घिकचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम, २०००. 
 



४. जैि िैद्यकीय कचरा (व्यिस्थापि) नियम, २०१६ ि सुधारीत नियम. 
 

५. महाराष्ट्र अजैनिक निघटि कचरा (नियंत्रण) अनधनियम, २००६. 
 

६. महाराष्ट्र प्लॅस्स्टक नपशिी (उत्पादि ि उपयोग) नियम, २००६. 
 

७. ध्ििी प्रदषूण (नियमि ि नियंत्रण) नियम २०००, सुधारीत नियम-२००९. 
 

८. नशसे आम्ल बॅटरी (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम, २००१. 
 

९. िरील अनधनियमांची प्रत. 
 

१०. सांस्ख्यकी अहिाल, िार्थषक अहिाल ि काययक्रम अंदाजपत्रक. 
 

११. पयािरण आघात मुल्यांकि अनधसूचिा. 
 

१२. घातक कचरा (सीमा िाहतूक) नियम, २००८ ची अंमलबजािणी. 
 

१३. घातक कचरा िाहूि िेणारी अनधकृत िाहक. 
 

१४. घातक कचऱ्याचे पुियचक्रक ि प्रनक्रया करणारी अनधकृत अनभकरणे.  
 

१५. सामानयक घातक कचरा प्रनक्रया निल्हेिाट सुनिधेबद्दल मानहती. 
 

१६. घातक कचरा निमाण करणाऱ्या उद्योगांची सूची. 
 

१७. नििरणपत्राचे संगणकामाफय त सादरीकरण. 
 

१८. उद्योगािंा नदलेले संमतीपत्र / िा हरकत प्रमाणपत्र / अनधकारपत्र. 
 
१९. घातक कचरा िाहतूक ि भस्मीकरण मागयदशयका 
 

२०. कृती अहिाल (घातक कचऱ्याबाबत) 
 

२१. अनधकृत ईलेक्रॉनिक कचरा निघटक, पुियचक्रक आनण संकलि कें द्र यांचा तपनशल 
        ईलेक्रॉनिक कचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम, २०११. 
 

२२. NAMP/ SAMP आनण CAQMS अंतगयत हिा गुणित्ता मानहती. 
 

२३. उत्सिातील ध्ििी प्रदषूण संनियंत्रण. 



 

२४. पयािरण प्रदषूण निदेशांक असलेल्या के्षत्रासाठी कृती योजिा. 
 

७. धोरण तर्यार करण्र्याच्र्या ककवा त्र्याची अंमलबजावणी करण्र्याच्र्या संबंधात लोकांशी 
नवचार नवनिमर्य करण्र्यासाठी ककवा लोकांकडूि निवेदिे केली जाण्र्यासाठी अख्स्तत्वात 
असलेल्र्या कोणत्र्याही व्र्यवस्थेचा तपनशल. 
 

मंडळ पयािरण के्षत्रातील तज्ञ, स्ियंसेिी संस्था याचं्याशी सल्लामसलत करुि महत्िाच्या 
पयािरण संबंनधत निषयांिर निणयय घेते. पयािरण प्रकल्पासाठी मंडळाकडूि साियजनिक 
सुिािणी घेण्यात येते. साियजनिक जितेस प्रदषूणाबाबतीत तक्रार दाखल करता येतात. यासाठी 
मंडळामध्ये एक स्ितंत्र तक्रार आनण नििारण निभाग स्थानपत आहे. 
 
८. मंडळाचा एक भाग म्हणिू ककवा सल्ला देण्र्याच्र्या प्रर्योजिासाठी म्हणिू घटीत केलेल्र्या 

दोि ककवा अनधक व्र्यक्तीच्र्या नमळूि बिलेल्र्या मंडळाचे, पनरषदांचे, सनमत्र्यांचे आनण 
निकालांचे नववरण तसेच त्र्यांच्र्या बैठक लोकांसाठी खलु्र्या आहेत ककवा कसे ककवा 
अशा बैठकीची कार्ययवतेृ्त जितेस पहावर्यास नमळण्र्याजोगी आहेत ककवा कसे 
र्याबाबतचे नववरण: 

 

जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९७४ च्या कलम ९, हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि 
नियंत्रण) अनधनियम, १९८१ च्या कलम ११ अन्िये मंडळाची काये सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या 
दृष्ट्टीिे ि अनधनियम आनण नियमाचं्या काययक्षम आनण प्रभािी अमंलबजािणीसाठी मंडळामध्ये 
निनिध सनमत्या स्थापि केल्या आहेत. निनशष्ट्ट कायांसाठी अहिाल िषांत खालील सनमत्या 
स्थापि करण्यात आल्या. 
 

१.  संमती सनमती 
२. संमती मूल्यमापि सनमती 
३. निभागीय पदोन्नती सनमती 
४. घातक कचरा (व्यिस्थापि हाताळणी ि सीमा िाहतूक) नियम, २००८ आनण इलेक्रॉनिक 
कचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम, २०११ अंतगयत िोंदणी प्रनक्रया पनरक्षण सनमती. 

 
५. खरेदी सनमती 
६. िैद्यकीय प्रनतपूती सनमती 
७. उद्योग िगयिारी सनमती 



८. टाँक फामय सनमती 
९. घातक कचरा पुियचक्रण / पुियप्रनक्रया सनमती 
१०.  अपीलीय सनमती 
११.  उत्पादि नमनश्रत अतंगयत तांनत्रक सनमती. 
 
 
 सिय सनमत्यांिा बैठकींची िोंद मंडळाच्या संकेतस्थळािर जानहर करण्यात येते.                                 
 
( http:/www.mpcb.gov.in) 
  



 

९. मंडळाचे अनधकारी कमयचाऱर्यांची निदेनशका: 

 

            पनरनशष्ट्ट २ प्रमाण े
 

१०. अनधकारी व कमयचारी र्यांिा नमळणारे मानसक वेति तसेच प्रानधकरणाच्र्या 
नवनिर्यमामध्रे्य तरतूद केल्र्याप्रमाणे िकुसाि भरपाई देण्र्याची पद्धत 

 

   पनरनशष्ट्ट ३ प्रमाणे 
 

११. मंडळाचा वषय २०२१-२०२२ चा अथयसंकल्प 
 

   पनरनशष्ट्ट ४ प्रमाणे 
 

१२. अथय सहाय्र्य कार्ययक्रमाच्र्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्र्या रकमा व 
अशा कार्ययक्रमाच्र्या लाभानधकाऱर्यांचा तपनशल: 

 

अथय सहाय्यासाठी कोणताही निस्चचत काययक्रम िाही. साधारणपणे एकूण प्रकल्प खचाच्या ५% 
अथय सहाय्य मंडळाकडूि नदले जाते. या लाभाथीमध्ये, स्थानिक उद्योग, रुग्णालये, सामानजक 
संस्था, स्ियंसेिी संस्था आनण शैक्षनणक संस्था यांचा समािेश होतो. 
 

१३. सवलती, परवािे अनधकारपत्र नदलेल्र्यांचा तपनशल : 
 

उद्योग, रुग्णालये आनण स्थानिक संस्था यािंा कायदे/नियमािुसार संमतीपत्र/अनधकृतता 
आिचयक आहे. 
 
१४. मंडळािे ईलेक्रॉनिक फॉमयमध्रे्य संकनलत केलेल्र्या उपलब्ध मानहतीबाबतीत तपनशल: 
 

 ∙ मानसक निहाय संमतीपत्र प्रदािे 
 

 ∙ संमती अजांची दैिंनदि स्स्थती 
 

 ∙ अनधनियम/अनधसूचिा   
     ∙  सभा, मेळािा / करार / घोषणा पत्र 
     ∙ संकनलत नियम 



 

∙ सागर नियंत्रण के्षत्र अनधसूचिा  
 

∙ पयािरण आघात मूल्याकंि अनधसूचिा 
 

∙ मंुबई पोटय रस्टद्वारे पीरपाऊ येथूि दसुऱ्या द्रि रासायनिक / POL उत्पादि निशेष गे्रडसाठी 
बांधकाम नियोजिाबद्दल. 

 

∙ महाराष्ट्र शासिािे जारी केलेले अनधसूनचत शासकीय राजपत्र 
 

∙ शहरी निकास आनण साियजनिक आरोग्य निभागािे जारी केलेले अनधसूनचत शासकीय 
राजपत्र 

 

∙ महाराष्ट्र शासिास मंडळ पूियघटिेसाठी केलेली काययिाही. 
 

∙ महाराष्ट्र जल प्रदषूण प्रनतबंध मंडळ 
 

∙ जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९७४ आनण हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि 
नियंत्रण) अनधनियम, १९८१ च्या अमंलबजािणी. 

 

∙ घातक कचरा (व्यिस्थापि, हाताळणी ि सीमा िाहतूक) नियम, २००८ ची अंमलबजािणी 
 

∙ कनिष्ट्ठ न्यायालयीि निययण 
 

∙ कत्तलखान्याबाबतीत मानहती 
 

∙ महत्तिाचे न्यायालयीि निणयय 
 

∙ इतर महत्िाचे न्यायालयीि निणयय (म.प्र.नि.म पक्षकार िसलेले) 
 

∙ पयािरण कायद्यांतगयत अपीले मंडळािी केलेले साध्य. 
∙ उपलस्ब्ध 

∙ कायदेशीर कारिाई स्स्थती िषय २०१३ (३० जूि, २०१३ पयिंत) 
 

∙ घातक कचऱ्याची िाहतकू करणारे अनधकृत िाहक 
 

∙ घातक कचऱ्याचे अनधकृत/िोंदणीकृत पुियचक्रक / पुियप्रनक्रया करणारे. 
∙ सामानयक घातक कचरा प्रनक्रया ि निल्हेिाट सुनिधेचा तपनशल 
∙   सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफचा तपशील 
 



∙ सामानयक जैि िैद्यकीय  ज्िलि सुनिधांचा तपशील. 
 

∙ घातक कचरा निमाण करणाऱ्या उद्योगांची सूची 
 

∙ नििरणपत्राचे संगणकीकृत सादरीकरण 
 

∙ उद्योगांिा नदलेली संमती / िा हरकत प्रमाणपत्र / अनधकार पत्र 
 

∙ घातक कचरा दळणिळण ि भस्स्मकरण मागयदशयका 
 

∙ घातक कचऱ्यासंबंधी कृती अहिाल. 
 

∙ जल गुणित्ता मानहती, हिा गुणित्ता मानहती, सांस्ख्यकी मानहती ि िार्थषक अहिाल. 
 
उदयोजक मान्यतेसाठी / अनधकृततेसाठी आनण इतर ऑिलाईि सबनमशिसाठी ऑिलाइि अजय 
करतात. मंडळाचे समंतीपत्र / अनधकृतता आनण इतर ऑिलाईि फॉमय प्रोसेकसग बोडय देखील 
IMIS Software द्वारे संगणकीकृत करण्यात आले आहेत. िायू ि जल गुणित्तायुक्त मानहती 
मानसक स्तरािर मंडळाच्या िेबसाइटिर देखील अपलोड केली जाते. सीईटीपी, घातक टाकािू 
पदाथय आनण इतर कचरा (िागरी घि कचरा, जैि-िैद्यकीय टाकािू पदाथय इ.) नियनमतपणे 
बोडयच्या िेबसाइटिर अपलोड केले जातात. बोडयची संपूणय इंग्रजी आिृत्ती िेबसाइट मराठी 
आिृत्तीमध्ये देखील उपलब्ध आहे. 
 

१५. िागरीकांिा सावयजनिक वापरासाठी उपलब्ध असलेली लार्यब्ररी ककवा वाचिालर्य, 
इतर सनुवधांची मानहती, कामकाजाच्र्या वेळा ककवा इतर वेळेचा तपनशल: 

 

मंडळाचे राज्यात १२ निभागीय कायालये, ४४ उप प्रादेनशक कायालये आनण ८ प्रयोगशाळा 
आहेत. मंडळाचे गं्रथालय हे मुख्यालय मंुबई येथे असूि ते केिळ मंडळाच्या कमयचा-यांसाठी 
असते आनण सामान्य जितेसाठी िाही 
 

पनरनशष्ट्ठ १ ब प्रमाणे 
 

१६. सावयजनिक मानहती अनधकरी र्यांची िावे, पदे आनण इतर तपनशल: 
 

     पनरनशष्ट् ठ ५ प्रमाणे 
 
  



पनरनशष्ट्ठ १ (अ) 
 

संमती प्रदाि करण्र्याचे अनधकारी 
 
उद्योगांिा संमतीपत्र सुरळीतरीत्या ि सहजपणे नमळाव्या तसेच संमतीपत्राची काययिाही सोपी 
करण्याच्या उदे्दशािे मंडळािे संमती प्रदाि करण्याचे अनधकार मंडळाचे अनधकारी, सदस्य सनचि 
आनण संमतीपत्र सत्यापि सनमती यांिा सुपूतय करण्यात आले आहेत. 
 

क्र. अनधकारी लाल संवगय िारंगी 
संवगय 

नहरवा 
संवगय 

स्थानिक संस्था 
(कटक 
मंडळासहीत) व 
इतर निर्योजि 
प्रानधकरण र्यांिा 
प्रदाि करण्र्यात 
रे्यणारे 
संमतीपत्र/अनध
कार पत्र  

मलूभतू 
सनुवधा 
वसाहती, 
आर्य.टी.पाकय , 
द्रतुगती मागय, 
कसचि व 
बांधकाम 
प्रकल्प   

१ उप प्रादेनशक 
अनधकारी 

  रु. ५० 
कोटीपयिंत 

  

२ प्रादेनशक 
अनधकारी 

रु. १० 
कोटीपयिंत 
पनरनशष्ट्ठ अ 
मध्ये िमूद 
केलेले 
उद्योग  

रु. १५० 
कोटीपयिंत 

रु. ५० 
कोटीहूि 
अनधक  
रु. ५०० 
कोटीपयिंत 

ब,क श्रेणीतील 
महािगरपानलका 
ि कटक मंडळे 

रु. २५ 
कोटीपयिंत 

३ निभाग प्रमुख रु. १० 
कोटीहूि 
अनधक  
रु. २५ 
कोटीपयिंत 

रु. १५०  
कोटीहूि 
अनधक 
 रु. २५० 
कोटीपयिंत 

रु. ५००  
कोटीहूि 
अनधक  
रु. १००० 
कोटीपयिंत 

अ श्रेणीतील 
महािगरपानलका 
ि कटक मंडळे 
 
 

 



४ सदस्य सनचि 
यांच्या 
अध्यक्षतेखा
ली संमतीपत्र 
सनमती 

रु. २५ 
कोटीहूि 
अनधक  
रु. ७५ 
कोटीपयिंत 

रु. २५० 
कोटीहूि 
अनधक  
रु. ७५० 
कोटीपयिंत 

रु. १००० 
कोटीहूि 
अनधक  
रु. २००० 
कोटीपयिंत 

 रु. २५ 
कोटीहूि 
अनधक  
रु. ३५० 
कोटीपयिंत 

५ संमतीपत्र 
सत्यापि 
सनमती 

रु. ७५ 
कोटीहूि 
अनधक 

रु. ७५० 
कोटीहूि 
अनधक 

रु. २००० 
कोटीहूि 
अनधक 

सिय 
महािगरपानलका 

रु. ३५० 
कोटीहूि 
अनधक 

 
िोंद: ज्या उद्योगांिा मानगल एक िषाच्या अिधीत दंड / बंद यासारखे कठोर आदेश देण्यात आले 
आहेत त्याचं्या संमतीपत्र िूतिीकरणासाठीचे त्याप्रमाणे संमतीपत्र प्रदाि ककिा िाकारण्याचे 
अनधकार िनरष्ट्ठ अनधकाऱ्यांकडे सोपनिले जाईल. 
 

िरील दशयनिलेली रक्कम भांडिली गंुतिणुकीच्या आधारािर आहे. भांडिली गंुतिणूक 
उद्योगासाठी स्थािर जमीि, यंत्रसामग्री (घसारा िगळूि) मशीि तसेच सिदी लेखापालाच्या 
अहिालािर ठरिण्यात येईल. 
 
 
∙ प्रादेनशक अनधऱ्याच्या अनधकारातील अजांिर उप प्रादेनशक अनधकाऱ्यांिी काययिाही करुि 
प्रादेनशक अनधकरी यांिा सादर करािे तसेच उप प्रादेनशक अनधकारी यांच्या अनधकारातील 
अजांिर के्षत्र अनधकाऱ्यािंी काययिाही करुि उप प्रादेनशक अनधकाऱ्यांिा सादर कारिे. 

 

∙ डहाणू, माथेराि, महाबळेचिर, पंचगणी, मुरुड, जंनजरा, भात्सा यासंारख्या पयािरण 
संिेदिशील त्याचप्रमाणे िदी नियमि के्षत्रातील जी प्रकरणे न्यायालय प्रनिष्ट्ट आहेत 
त्याबाबत पुियचक्रक ि पुियप्रनक्रया करणाऱ्या उद्योगांची िोंदणी सदस्य सनचिाच्या मान्यतेिे 
करण्यात यािी. 

 
आरोग्य सेिा आस्थापिे, जैि-िैद्यकीय कचरा आनण सीबीएमडब्ल्यूटीएसडीएफ (सामान्य 
जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार, साठिण आनण निल्हेिाट सुनिधा) यांिा एकनत्रत संमती आनण 
अनधकृततेचे अनधकार सोपनिणे. 

  



 

अ. क्र. िगय संरनक्षत आरोग्य सेिा संस्था  प्रानधकरण 

१ वगध -I २५ खाटापयिंत आरोग्य सेिा संस्था उपप्रादेनशक अनधकारी 

  (फक्त खाट रुग्णालय)  

२ वगध -II १. पॅथॉलॉनजकल उपचार करणार् या प्रयोगशाळेचे प्रादेनशक अनधकारी 

  

दरमहा रूग्ण १००० पेक्षा जास्त 

२. २६ ते ५० खाटापयिंत आरोग्य सेिा संस्था  

३ वगध -III १. ५१ ते१०० खाटापयिंत आरोग्य सेिा संस्था. 
 

नि भाग प्रमुख 

  २. मिपा मध्ये िसलेले सीबीएमडब्ल्यूटीएसडीएफ  

४ वगध -IV १. १०१ ते २०० खाटापयिंत आरोग्य सेिा संस्था संमती सनमती 

  २. मिपा मध्ये िसलेले सीबीएमडब्ल्यूटीएसडीएफ  

५ वगध -V २०१ पेक्षा जास्त खाट असलेल्या आरोग्य सेिा संस्था संमती मूल्यांकि सनमती. 

  



 
पनरनशष्ट्ठ १(ब) 

 

प्रादेनशक अनधकाऱ्याचं्या संमतीपत्र / अनधकार पत्र व्यिस्थापिातूि पुढील उद्योगांिा िगळण्यात 
आले आहे. 
 
∙ कें द्र शासि ककिा राज्य शासिाकडूि पयािरण िा - हरकत परिािा लागणाऱ्या सिय 
प्रकल्पांिा स्थापिेसंबंधी संमतीपत्र ि प्रथम कायास्न्ित करण्यासाठीचे संमतीपत्र. 

∙ िदी नियमि के्षत्र, सागर नियमि के्षत्र ककिा इतर निबिंनधत के्षत्र ककिा पयािरण िा-हरकत 
लागू असणारे उत्पादिात बदल करणारे, प्रनक्रया बदलाचे सिय अजय प्रदषूणभार कमी झाला 
ककिा िाही याचा निचार करुि निणयय घ्यािा. 

∙ औस्ष्ट्णक ऊजा कें द्र 

∙ स्पांझ लोह संयंत्र 

∙ खत (सेंनद्रय जैनिक खत उत्पादि िगळूि) 

∙ सामानयक सांडपाणी प्रनक्रया संयंत्र, िागरी घिकचरा संयंत्र, सामानयक घातक कचरा प्रनक्रया, 
साठिण ि निल्हेिाट सुनिधा तसेच सामानयक जैि िैद्यकीय कचरा प्रनक्रया, साठिण ि 
निल्हेिाट सुनिधा 

∙ उद्योग ज्यामध्ये इलेक्रोप्लेटींग, इलेक्रीक ब्लास्ट फरिेस ि निल्हेिाट सुनिधा. 
∙ आसििी (मळी आधारीत) 

∙ कोळसा भट्टी 
∙ औषधी द्रव्य 

∙ नकटक िाशक 

∙ नसमेंट 
∙ कातडी 
∙ कत्तलखािा 
∙ रंग द्रव्य ि संबंनधत उत्पादि 

∙ रंग उत्पादि 

∙ पेरोकॅनमकल्स नरफायिरी आनण पेरोकॅनमकल्स  
  



 
पनरनशष्ट्ट १ (क) 

 

जल व हवा अनधनिर्यम अंतगयत संमतीपत्राबद्दल कार्ययवाही 
 

क्र. नववरण कामाची वेळ 
/ अवधी 

संबंनधत 
अनधकारी पत्ता 

नटपण्णी 

१ जल, हिा, घातक कचरा 
अनधनियम ि 
नियमांतगयतसाठी संमती 
पत्र आिेदिे उप प्रादेनशक 
कायालयात रु. १०० शुल्क 
भरुि प्राप्त करता येतील 

कायालयीि 
कामाच्या 
िेळत 
ऑिलाईि 

प्रादेनशक ि  
उप प्रादेनशक 
अनधकारी 
कायालय 

आिेदि पत्र प्रादेनशक 
कायालय ि 
मुख्यालय ि 
मंडळाच्या 
संकेतस्थळािर सुद्धा 
उपलब्ध आहेत.  

२ आिेदि स्स्िकृती ि 
पोहोच पािती प्राप्त करणे 

ऑिलाईि उप प्रादेनशक 
अनधकारी 
कायालय 

३ अजात तु्रटी असल्यास 
कळनिण्याचा अिधी 

*सात नदिस उप प्रादेनशक 
अनधकारी 
कायालय 

४ तु्रटी दरुुस्ती केल्यािंतर 
तांनत्रक बाबी ि जागा 
यांचा पनरक्षणाचा 
कालािधी 

*सात नदिस संबंनधत उप 
प्रादेनशक 
कायालयातील 
के्षत्र अनधकारी 

 
* कार्यालर्यात अजय नमळाल्र्यावर 
 

िोंद: िरील कालिधी अचूक / तु्रटी िसलेल्या अजासाठी आहे. 
 
  



 
पनरक्षणािंतर संमतीपत्र प्रदाि करण्र्याचा कालावधी 
 

मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या संमतीपत्र अजांिर कराियाच्या काययिाहीचा अिधी पुढील प्रमाणे 
आहे. 
 

१. उप प्रादेनशक अनधकाऱ्यांिी अजय नमळाल्यापासूि ३० नदिसांच्या आत काययिाही कराियाची 
आहे. 

 

२. मुख्यालयाच्या अखत्यानरत असलेल्या अजांिर उप प्रादेनशक अनधकाऱ्यांिी ३० नदिसांत 
काययिाही केली िाही तर तो अजय प्रादेनशक अनधकाऱ्यांकडे हस्तांतरीत होईल. या अजािर 
प्रादेनशक अनधकाऱ्याकडूि ३० नदिसांत काययिाही होणे आिचयक आहे. म्हणजेच मूळ अजय 
प्राप्त झालेल्या नदिाकंापासूि ६० नदिसांत काययिाही होणे अपेनक्षत आहे. 

 

३. प्रादेनशक अनधकाऱ्यांकडूि काययिाही ि झाल्यास संबंनधत अजय निभाग प्रमुखाकडे 
हस्तांतरीत होईल. 

 

४. अशा अजांिर संबंनधत निभाग प्रमुखांिी ३० नदिसांत काययिाही करण आिचयक आहे. परंतु 
जर काययिाही झाली िसेल ते सक्षम प्रानधकाऱ्यासमोर (सदस्य सनचि, संमतीपत्र सनमती, 
अध्यक्ष, समंतीपत्र सत्यापि सनमती) जसाच्या तसा अजय पुढील आिचयक निणययासाठी सादर 
करण्यात येईल. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



पनरनशष्ट्ट – २ 
 

मंडळाचे अनधकारी कमयचाऱर्यांची निदेनशका: 
 

महाराष्ट्र प्रदषूण निरं्यत्रण मंडळ    
िाव  इंटरकॉम फोि िं. 
अध्र्यक्ष श्री. आबासाहेब ज-हाड ३०१ २४०४२४१८ 
उप प्रादेनश क अनधकारी श्री. नि क्रांत भालेराि   
िनर ष्ट्ठ लघुलेखक श्री. नि िय िाघमारे ३४७  
    
सदस्र्य सनचव नवभाग    
िाि    
सदस्र्य सनचव श्री. अशोक अंबादासराव नशिगारे ३०२/४०२ २४०१०७०६ 
खाजगी सनचि  ३४४  
िनर ष्ट्ठ लघुलेखक श्रीमती ज्योती िेदांते   
    
जल प्रदषूण निवारण नवभाग    
िाि    
जल प्रदषूण निवारण नवभाग डॉ. र्य. बा. सोिटक्के ३०५ २४०४४५३३ 
उप प्रादेनश क अनधकारी श्री राजू रा. िसािे (Mantralaya on 

deputation) 
  

 श्री. सुनश लकुमार एस. राठोड   
 श्री. श्रीपाद आर. कुलकणी   
कनिष्ट्ठ िैज्ञानिक अनधकारी श्रीमती. यानमिी चाचड. ३२१  
के्षत्र अनधकारी श्रीमती जयश्री जुिोिकर ३२९  
 श्री. दयेचिर व्ही. तुळजापूरकर ३३६  
 श्री. अनभ जीत आर. कसबे   
 श्री. प्रनद प खुस्पे   
 श्री. अजय अ. खामकर   
    
प्रधाि वैज्ञानिक अनधकारी कक्ष    
िाि    
प्रधाि वैज्ञानिक अनधकारी डॉ. अमर रा. सपुाते ३०६ २४०१२६५९ 
िैज्ञानिक अनधकारी श्री. भगवाि. गधारी   
उप प्रादेनश क अनधकारी श्री. अमोल ए. सातपूते   
कनिष्ट्ठ िैज्ञानिक सहाय्यक श्री. धिंजय िािेकर. ३२६  
 श्री. देिािंद जाधि ३३३  



के्षत्र अनधकारी अच्युत िांदिटे   
 श्री. प्रकाश ताटे   
 श्री. समीर हंुदळेकर. (on deputation)   
 श्रीमती. पुिम परशेटे (पोयरेकर)      
हवा प्रदषूण निवारण नवभाग    
िाि    
हवा प्रदषूण निवारण नवभाग श्री. नव. मो. मोटघरे ३०३ २४०४०६१२ 
उप प्रादेनश क अनधकारी श्रीमती स्िेहा कांबळे   
 श्री. करणकसग ए. राजपूत   
 श्री. नि नख ल जे. मोरे   
के्षत्र अनधकारी श्री. चंद्रकांत कशदे ३१५  
 श्री. व्यंकट जी. भतािे ३४१  
 श्री. अनजत सुययिंशी ३१४  
 श्री. योगेश निचििाथ गोरे.  ३४१  
 श्री. समीर हंुदळेकर.   
    
सहाय्र्यक सनचव (तांनत्रक नवभाग)    
िाि    
सहाय्र्यक सनचव (तांनत्रक) श्री. पी. के. नमराशे ३०४ २४०१०६८२/

९४२२०७६९४६ 
उप प्रादेनश क अनधकारी श्री. परमेचिर व्ही. कांबळे   
 डॉ.  नस मा उदय दळिी   
 श्री. शकील एस. शेख   
के्षत्र अनधकारी श्रीमती. कल्याणी आर. कुलकणी   
 श्री. महेश चव्हाण ३१३  
 श्री. संदीप टोपे. ३२४  
    
जैव-वैद्यकीर्य कचरा नव भाग    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी     
    

  



मैत्री नव भाग    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी  श्री. नद लीप के. खेडकर 

(suspend) 
  

उप प्रादेनश क अनधकारी श्री. प्रकाश पी. मंुडे   
 श्री. ज. श. साळंुखे   
आस्थापिा नवभाग    
िाि    
प्रशासकीर्य अनधकारी श्री. प्रमोद िांदगािकर (अनतनरक्त 

काययभार) 
२१० २४०९२००६ 

सहाय्यक सनच ि (आस्थापना) श्रीमती. िीता बोराडे   
प्रमुख लेखापाल श्री. कानि फिाथ नश िगारे   
    
लेखा नवभाग    
िाि    
मखु्र्य लेखा अनधकारी श्री. श्र्यामकुमार रा. पाटील २०४ २४०४०६१२ 
लेखा अनधकारी श्रीमती. सुजाता बळराज शेटये.   
लेखा अनधकारी (लेखापनरक्षण) श्री. सुनश लकुमार ग. सािंत.   
सहाय्यक लेखा अनधकारी श्रीमती रोहीणी नडसोझा (अनतनरक्त 

काययभार) 
  

 श्री. कृष्ट्णा लेंभे. (अनतनरक्त काययभार) २१६  
प्रमुख लेखापाल श्री. कृष्ट्णा लेंभे.  २१८  
 श्रीमती. गीता घरत (अनतनरक्त 

काययभार) 
२१२  

 श्रीमती पुिम घाग   
    
लेखा नवभाग – EC MPCB Cell    
िाि    
लेखा अनधकरी श्री. सु. ग. सािंत. (अनतनरक्त काययभार) ४०३ २४०४४५३४ 
    
प्रादेनशक अनधकारी (मखु्र्यालर्य)    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी  श्री. िंदकुमार िा. गरुव ३०९ २४०४४५३२ 
उप-प्रादेनशक अनधकारी श्री. मंचक जाधि   
 श्रीमती  धिश्री पाटील ३०९  
 श्रीमती  ॠतुजा नि क्रांत भालेराि   



 श्री. प्रणि पाखले   
के्षत्र अनधकारी श्री. प्रभाकर िािडे   
 श्रीमती शुभांगी जाधि ३२६  
 श्री. संनद प बाबुराि कशदे   
    
कक्ष अनधकारी  
(संमतीपत्र मलु्र्यांकि नवभाग) 

   

िाि    
के्षत्र अनधकारी श्री. राज कामत ३३१  
 श्री. व्ही. आर. कसग   
 श्री. राकेश दफाडे ३२५  
 श्री. संग्राम संजय किबाळकर. ३३१  
 श्री. उल्हास कािडे. ३३१  
 श्री. अंकुश रा. पाटील   
 श्री. निजयकुमार िारायणराि रापोळे.   
 श्री. बाजीराि व्ही. मालिेकर   
 श्री. राजाराम इंजुलकर   
पर्यावरण मानहती कें द्र    
िाि    
सहाय्यक यंत्रणा अनधकारी (सांस्ख्यकी 
अधन कारी) 

श्री. नदिेश सोिावणे. (अनतरीक्त 
कार्ययभार) 

४१३ २४०८७२९५
/२४०४१३६० 

सांख्ख्र्यकी नवभाग    
िाि    
सांख्ख्र्यकी अनधकारी  श्री. नदिेश सोिावणे ३०८  
    
वनरष्ट्ठ नवधी अनधकारी नवभाग 
(नवधी कक्ष) 

   

िाि     
वनरष्ट्ठ नवधी अनधकारी   २४०४४५३१ 
नवधी अनधकारी श्रीमती. ख्स्मता गार्यकवाड २०९  
    
वनरष्ट्ठ नवधी अनधकारी नवभाग 
(मखु्र्यालर्य) 

   

िाि    
नवधी अनधकारी श्रीमती. िेत्रा चाफेकर २०१  
सहाय्र्यक नवधी अनधकारी श्रीमती. निलम कुबल २०९  



    
कार्ययकारी अनभरं्यता नवभाग    
िाि    
कार्ययकारी अनभरं्यता श्री. भालचंद्र. रा. जगताप ४१०  
    
भांडार नवभाग    
िाि    
भांडार अनधक्षक श्रीमती  रोहीणी नड सोजा  ४०५  
    
जिसंपकय  अनधकारी नवभाग    
िाि    
जिसंपकय  अनधकारी श्री. संजर्य भसु्कुटे (कंत्राटी निर्यकु्ती) ३११  
प्रादेनशक कार्यालर्य, मुंबई    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी  श्री. जर्यवंत स. हजारे (अनतरीक्त 

कार्ययभार) 
 २५५०५९२८ 

उप-प्रादेनशक कायालय, मंुबई - १ श्री. ता. गो. यादि.  २५५०५९२८ 
उप-प्रादेनशक कायालय, मंुबई - २ श्री. जयिंत स. हजारे  २५५०५९२८ 
उप-प्रादेनशक कायालय, मंुबई - ३ श्री. सुजीत ढोलम  २५५०५९२८ 
उप-प्रादेनशक कायालय, मंुबई - ४ श्री. ता. गो. यादि. (अनतरीक्त काययभार)  ६७१९५०१५ 
    
प्रादेनशक कार्यालर्य, ठाणे    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी श्री. राजेंद्र ए. रजपतू (अनतरीक्त 

काययभार) 
 २५८०२२७२ 

उप-प्रादेनशक अनधकारी श्री. राजेंद्र ए. रजपूत   
उप-प्रादेनशक कायालय, ठाणे - १ श्री. सतीश पडिळ (अनतरीक्त काम)  २५८२९५८२ 
उप-प्रादेनशक कायालय, ठाणे - २ श्री. सतीश पडिळ  २५८२९५८२ 
उप-प्रादेनशक कायालय, तारापूर - १ श्री. प्रशांत गायकिाड  ०२५२५-

२७३३१४ 
उप-प्रादेनशक कायालय, तारापूर - २ श्री. प्रशांत गायकिाड (अनतरीक्त काम)  ०२५२५-

२७३३१४ 
    
प्रादेनशक प्रर्योगशाळा ठाणे श्री. भगवाि. गधारी (अनतरीक्त 

कार्ययभार) 
  

  



मध्र्यवती प्रर्योगशाळा निमयलभवि    
िाि    
वनरष्ट्ठ वैज्ञानिक अनधकारी श्री. नवश्वजीत ठाकूर (अनतरीक्त 

कार्ययभार) 
 ६७१९५००३ 

    
प्रादेनशक कार्यालर्य, कल्र्याण    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी श्री. शंकर ल. वाघमारे (अनतरीक्त 

कार्ययभार) 
 ०२५१-

२३१०२१२ 
उप-प्रादेनशक अनधकारी श्री. शंकर ल. िाघमारे   
उप-प्रादेनशक कायालय, कल्याण - १ श्री. संजय भोसले.  ०२५१-

२३१०१६७ 
उप-प्रादेनशक कायालय, कल्याण - २ श्री. बाबासाहेब कुकडे  ०२५१-

२३१०१६७ 
उप-प्रादेनशक कायालय, कल्याण - ३ श्री. डी. पी. कोपरकर  ०२५१-

२३१०१६७ 
उप-प्रादेनशक कायालय, नभिंडी  श्रीमती सौजन्या पाटील  ०२५१-

२३१०१६७ 
प्रादेनशक कार्यालर्य, िवी मुंबई    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी श्री. धिंजर्य ब. पाटील  २७५७२७३९ 
उप-प्रादेनशक कायालय, ििी मंुबई - १ श्री. जयंत कदम.  २७५७२७४

० 
उप-प्रादेनशक कायालय, ििी मंुबई - २ श्री. हेरंभप्रसाद गंधे  २७५७२७४

० 
उप-प्रादेनशक कायालय, तळोजा श्री. सनचि अडकर  २७५७२७४

० 
    
प्रादेनशक कार्यालर्य, रार्यगड    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी श्री. व्ही. व्ही. कील्लेदार  

(अनतरीक्त कार्ययभार) 
 २७५७२६२० 

उप-प्रादेनशक कायालय, रायगड - १ श्री. व्ही. व्ही. कील्लेदार   २७५७६०३४ 
उप-प्रादेनशक कायालय, रायगड - २ श्री. व्ही. व्ही. कील्लेदार  

(अनतरीक्त काययभार) 
 २७५७६०३४ 

उप-प्रादेनशक कायालय, महाड श्रीमती इंदीरा गायकिाड  ०२१४५-
२३२३७२ 



प्रादेनशक कार्यालर्य, कोल्हापरू    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी श्री. रकवद्र बा. आंधळे. 

(अनतरीक्त कार्ययभार) 
 ०२३१-

२६६०४४८ 
उप-प्रादेनशक अनधकारी श्री. रकिद्र बा. आंधळे   
उप-प्रादेनशक कायालय, कोल्हापूर - १ श्री. प्रमोद आर. मािे  ०२३१-

२६५२९५२ 
उप-प्रादेनशक कायालय, रत्िानगरी श्री. राहुल द.  मोटे  ०२३५२-

२२०८१३ 
उप-प्रादेनशक कायालय, सांगली श्री. िििाथ स. अिताडे  ०२३३-

२६७२०३२ 
उप-प्रादेनशक कायालय, नचपळूण श्री. सागर औटी  ०२३५५-

२६१५७० 
प्रादेनशक कार्यालर्य, नचपळूण 
प्रर्योगशाळा 

   

िााि    
वैज्ञानिक अनधकारी श्री. अनिल संदािकसग (अनतरीक्त 

कार्ययभार) 
 ०२३५५-

२६१९७० 
    
प्रादेनशक कार्यालर्य, पणेु    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी श्री. नितीि  कशदे  (अनतरीक्त 

कार्ययभार) 
  

प्रादेनशक अनधकारी श्री. नज . बी. संगेवार (Suspend) 
 

 ०२०-
२५८११६२७ 

उप-प्रादेनशक कायालय, पुणे - १ श्री. प्रताप जगताप  ०२०-
२५८११६९४ 

उप-प्रादेनशक कायालय, पुणे - २ श्री. नि तीि कशदे  ०२०-
२५८१६४५४ 

उप-प्रादेनशक कायालय, कपपरी कचचिड श्री. नक रण हसबणीस  ०२०-
२५८१०२२२ 

उप-प्रादेनशक कायालय, सातारा श्री. कलबाजी स. भड.  ०२१६२-
२३३५२७ 

उप-प्रादेनशक कायालय, सोलापूर श्री. अनजत पाटील  ०२१७-
२३१९८५० 

  



प्रादेनशक कार्यालर्य, पणेु, 
प्रर्योगशाळा 

   

वैज्ञानिक अनधकारी श्री. पी. डी. खडकीकर   
कनि ष्ट्ठ वैज्ञानिक अनधकारी श्री. बजरंग नशिणकर   
 श्री. नड . व्ही. िेहे.   
 श्री. रकिद्र पी. राऊत   
    
प्रादेनशक कार्यालर्य, औरंगाबाद    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी श्री. प्रवीण जोशी  ०२४०-

२४७३४६२ 
उप-प्रादेनशक अनधकारी श्री. पदमाकर हजारे.   
उप-प्रादेनशक कायालय, औरंगाबाद श्री. पी. डी. िािखेडे (अनतरीक्त 

काययभार) 
 ०२४०-

२४७३४६१ 
उप-प्रादेनशक कायालय, जालिा श्री.सोमिाथ कुरमुडे  ०२४८२-

२२०१२० 
उप-प्रादेनशक कायालय, लातूर श्री. राजेंद्र ऊ. पाटील (अनतरीक्त 

काम) 
 ०२३८२-

२५२६७२ 
उप-प्रादेनशक कायालय, परभणी श्री.सोमिाथ कुरमुडे (अनतरीक्त काम)  ०२४५२-

२२६६८७ 
उप-प्रादेनशक कायालय, िांदेड श्री. राजेंद्र ऊ. पाटील  ०२४६२-

२४२४९२ 
िनर ष्ट्ठ िैज्ञानिक अनधकारी श्री. महेश राख (अनतरीक्त काययभार)  ०२४०-

२४७३४६१ 
    
प्रादेनशक कार्यालर्य, िानशक    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी श्री. प्रनवण म. जोशी. (अनतरीक्त 

कार्ययभार) 
 ०२५३-

२३६५१५० 
उप-प्रादेनशक कायालय, िानशक श्री. अमर दगुुयले  ०२५३-

२३६५१६१ 
उप-प्रादेनशक कायालय, अहमदिगर श्री. संजीि रेदासणी (अनतरीक्त 

काययभार) 
 ०२४१-

२४७०८५२ 
उप-प्रादेनशक कायालय, जळगाि श्री. उपेंद्र कुलकणी (अनतरीक्त काम)  ०२५७-

२२२१२८८ 



उप-प्रादेनशक कायालय, धुळे श्री. अजय डी. चव्हाण  ०२५७-
२२२१२८८ 

िैज्ञानिक अनधकारी श्री. शांतीलाल ही. िागरे.  ०२५३-
२३६२८२० 

    
प्रादेनशक कार्यालर्य, अमरावती    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी श्री. संजर्य डी. पाटील (अनतरीक्त 

कार्ययभार) 
 ०७२१-

२५६३५९२ 
उप-प्रादेनशक कायालय, अमरािती - १ श्री. संजय डी. पाटील (अनतरीक्त 

काययभार) 
 ०७२१-

२५६३५९३ 
उप-प्रादेनशक कायालय, अमरािती - २ श्री. संजय डी. पाटील  ०७२१-

२५६३५९४ 
उप-प्रादेनशक कायालय, अकोला श्री. मनिश होळकर  ०७२१-

२४४२३४४ 
प्रादेनशक कार्यालर्य, िागपरू    
िाि    
प्रादेनशक अनधकारी श्री. ए. एम. करे (अनतरीक्त 

कार्ययभार) 
 ०७१२-

२५६५३०८ 
उप-प्रादेनशक कायालय, िागपूर - १ श्री. अिंत ि. काटोळे (अनतरीक्त 
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िाि    
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रोखीचा अथयसंकल्प २०२१ – २०२२ 
 

(आकडे कोटीत) 
 

 

अ.क्र. 
 

 

तपनशल 
 

मखु्र्य कार्यय नवभाग / उपकर कार्यय नवभाग 

१ आरंभीची रोख नशल्लक २६५०.०० 
   

२ अनधक – अपेनक्षत रोख जमा ४८०.२० 
 

 एकूण जमा रोख ३१३०.२० 
   

३ िजा – िेति, भते्त ि थकबाकी ५९.५६ 
   

४ िजा – महसूली खचय ६९.०७ 
   

   
   

 नशल्लक ३००१.५७ 
   

५ िजा – भांडिाली खचय १०९.३२ 
   

 नशल्लक २८९२.२५ 
   

६ िजा प्रकल्पािरील खचय २३६.१९ 
   

७ अखेरची रोख नशल्लक २६५६.०६ 
 
नटप – आरंभीच्या रोख नशल्लक रकमेत नििृत्ती िेति राखीि निधीचा समािेश आहे. 
 
 

अ.क्र. 
 

 

तपनशल 
 

मखु्र्य कार्यय नवभाग / उपकर कार्यय नवभाग 

८ िजा – नििृत्ती िेति राखीि निधीची रक्कम 
(व्याजासह) 

२८५.०० 

 

९ अखेरची रोख नशल्लक (नििृत्ती िेति राखीि 
निधीची रक्कम िजा केल्यािंतर) 

२३७१.०६ 

              



 माधिती अधिकार अधि धन यम  २००५ अंतगयत माधिती अधिकारी/ सिायक माधिती अधिकारी व अपीलीय 
प्राधिकारी यांच्या धन यकु्त्या खालीलप्रमाणे करण्यात येत आिेत.      
            

कायालयाचे नाव कायालयांतगयत येणारी 
कायालये 

माधिती अधिकारी व  

सिायक माधिती अधिकारी 

अपीलीय प्राधिकारी 

 

वैज्ञाधनक व तांधत्रक    

म.प्र.धन.मंडळ  

मखु्य कायालयातील 

प्रादेधिक धवभाग 

 

मुंबई/ठाणे 

कल्याण/नवी मुंबई 

रायगड/नाधिक 

 श्री. श्रीपाद कुलकणी 

  (उप प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. समीर िंुदळेकर 

  (के्षत्र अधिकारी) 

 सिायक माधिती अधिकारी 

 डॉ. अमर रा. सपुाते 

प्रिान वैज्ञाधनक 
अधिकारी  

म.प्र.धन.मंडळ  

मखु्य कायालयातील 

प्रादेधिक धवभाग 

 

पणेू/कोल्िापरू 

औरंगाबाद/नागपरू 

अमरावती/चंद्रपरू 

श्री. अमोल आ. सातपतेु 

(उप प्रादेधिक अधिकारी) 

जन  माधिती अधिकारी 

 श्रीमती िुभांगी जािव 

   (के्षत्र अधिकारी) 

  सिायक माधिती अधिकारी 

डॉ. धवदयानंद मोटघरे   

िवा प्रदषूण धनवारण 
अधभयंता 

धविी धवषयक 
कामकाज 

म.प्र.धन.मंडळ  

मखु्य कायालयातील 

प्रादेधिक धवभाग 

मंडळातील सवय 

प्रादेधिक व उप- 

प्रादेधिक कायालये, 

मध्यवती प्रयोगिाळा,   

 प्रादेधिक प्रयोगिाळा 

श्रीमती धनलम कुबल  

(सिार्यक धविी अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री सभुाष ल. कारंडे 

 (कधनष्ट्ठ धलपीक) 

सिायक माधिती अधिकारी 

श्रीमती नेत्रा चाफेकर, 

 धविी अधिकारी - 1 

  



िासकीय  धवषयक 

कामकाज 

म.प्र.धन.मंडळ  

मखु्य कायालयातील 

  प्रादेधिक धवभाग 

 

मंडळातील सवय 

प्रादेधिक व उप- 

प्रादेधिक कायालये, 

मध्यवती प्रयोगिाळा, 
प्रादेधिक प्रयोगिाळा 

श्री काधनफनाथ धिनगारे 
(कार्यालर्य अधिक्षक) 

जन माधिती अधिकारी 

श्रीमती धदपाली मोिीते 

(प्रथम धलधपक) 

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. प्रमोद नोदगावकर, 

 प्रभारी प्रिासकीय 
अधिकारी    

   

लेखा धवषयक 

कामकाज 

म.प्र.धन.मंडळ  

मखु्य कायालयातील 

   प्रादेधिक धवभाग 

मंडळातील सवय 

प्रादेधिक व उप- 

प्रादेधिक कायालये, 

मध्यवती प्रयोगिाळा, 
प्रादेधिक प्रयोगिाळा 

श्रीमती सजुाता ब. िेटये  

(लेखा अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. कृष्णा लेंभे 

(प्रमखु लेखापाल) 

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. श्यामकुमार रा. 
पाटील 

मखु्य लेखा अधिकारी 

प्रादेधिक कायालय    

प्रादेधिक कायालय, 

         मुंबई  

प्रादेधिक कायालय, 

मुंबई 

    1. उ.प्रा.का.मुंबई-1 

    2. उ.प्रा.का.मुंबई-2 

    3. उ.प्रा.का.मुंबई-3 

    4. उ.प्रा.का.मुंबई-4 

  श्री. तानाजी यादव, 

  (उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

    जन  माधिती अधिकारी 

       श्रीमती स्स्मता सानप  

            (कै्षत्र अधिकारी) 

 सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. जसवंत िंकर िजारे 
प्रभारी प्रादेधिक 
अधिकारी 

प्रादेधिक कायालय, 

नवी मुंबई 

 

 

 

 

प्रादेधिक कायालय, 

नवी मुंबई 

उ.प्रा.का.नवी मुंबई-1 

उ.प्रा.का.नवी मुंबई-2 

उ.प्रा.का.(तळोजा) 

श्री. सधचन आडकर 

(उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. धनलेि पाटील 

   (कै्षत्र अधिकारी) 

   सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. िनंजय बा. पाटील 

प्रादेधिक अधिकारी 

 

  



प्रादेधिक कायालय, 

रायगड 

 

प्रादेधिक कायालय 

रायगड 

उ.प्रा.का.रायगड-1 

उ.प्रा.का.रायगड-2 

 श्रीमती मीना पवार 

(कै्षत्र अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. अरववद िपाटे 

  (के्षत्र अधिकारी) 

    सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. धवदयासागर                                                  
धकल्लदेार, 

  प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी  

 

प्रादेधिक कायालय, 

ठाणे 

प्रादेधिक कायालय,ठाणे 

प्रादेधिक 
प्रयोगिाळा,ठाणे 

उ.प्रा.का.ठाणे-1 व 2 

श्री. सधति पडवळ 

(उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. िरद पवार  

(के्षत्र अधिकारी) 

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. राजेंद्र आ. रजपतू 

  प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

प्रादेधिक कायालय, 

कल्याण 

प्रादेधिक कायालय, 

कल्याण 

उप-प्रादेधिक कायालय 

कल्याण-1/2/3, धभवंडी 

श्री. संजय रा. भोसले 

 (उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

 जन माधिती अधिकारी 

श्रीमती धदपाली तायडे 

(के्षत्र अधिकारी) 

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. िंकर वाघमारे 

प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

प्रादेधिक कायालय, 

पणेू 

प्रादेधिक कायालय,पणेु 

प्रादेधिक प्रयोगिाळा, 

पणेू 

 उप-प्रादेधिक कायालय 

  पणेू-1/2 आधण कपपरी  

वचचवड 

श्री. प्रताप जगताप 

(उप-प्रादेधिक अधिकारी ) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. भगवान माकणीकर 

  ( के्षत्र अधिकारी )  

सिायक माधिती अधिकारी 

    श्री. धनतीन रा. विदे, 

  प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 



प्रादेधिक कायालय, 

नाधिक 

प्रादेधिक कायालय, 

नाधिक 

प्रादेधिक प्रयोगिाळा, 

नाधिक 

उप प्रादेधिक कायालय, 

नाधिक 

श्री. अमर बा. दगुुयळे 

 (उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. धनतीन चौिरी 

  (के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. प्रधव ण मनोिर जोिी 

प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

 

प्रादेधिक कायालय, 

औरंगाबाद 

प्रादेधिक कायालय, 

औरंगाबाद 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

औरंगाबाद  

प्रादेधिक प्रयोगिाळा, 

औरंगाबाद 

श्री. पदमाकर िजारे 

(उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्रीमती सीमा मांगळुकर  

(के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. प्रधव ण मनोिर जोिी 

 प्रादेधिक अधिकारी  

प्रादेधिक कायालय, 

कोल्िापरू 

प्रादेधिक कायालय, 

कोल्िापरू 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

कोल्िापरू 

श्री. प्रमोद रा. माने 

(उप प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी    

श्रीमती वषा  अ.  कदम  

( के्षत्र अधिकारी) 

सिायक माधिती अधिकारी 

   श्री. रधव द्र बा. आंिळे 

   प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

 

प्रादेधिक कायालय, 

अमरावती 

प्रादेधिक कायालय, 

अमरावती 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

अमरावती 1 व 2 

      श्रीमती धप्रयश्री देिमखु 

   (के्षत्र अधिकारी)  

जन माधिती अधिकारी 

      श्री. सरुेंद्र कारणकर 

   (के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

 श्री संजय दे. पाटील   

 प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी  

  



प्रादेधिक कायालय, 

नागपरू 

प्रादेधिक कायालय, 

नागपरू 

प्रयोगिाळा, नागपरू 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

नागपरू-1/2 

श्री. आनंद काटोळे 

 (उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. मनोज वाटाणे 

   (के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

  श्री. अिोक. मा. करे 

प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

प्रादेधिक कायालय, 

 चंद्रपरू 

प्रादेधिक कायालय, 
चंद्रपरू 

प्रादेधिक प्रयोगिाळा, 
चंद्रपरू 

उप-प्रादेधिक कायालय, 
चंद्रपरू 

श्री. उमािंकर भादलु े

  (उप-प्रादेधिक अधिकारी)  

जन माधिती अधिकारी 

श्री. वध नोद िुक्तला 

  (के्षत्र अधिकारी)  

सिार्यक माधिती अधिकारी 

  श्री. अिोक. मा. करे 

प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी  

मध्यवती प्रयोगिाळा, 

नध मयलभवन 

मध्यवती प्रयोगिाळा, 

नध मयलभवन 

श्री. अिोक मांडवकर 

      (वैज्ञाधनक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

          श्री. धवनोद देिमखु 

       (कधनष्ट्ठ वैज्ञाधनक सिार्यक) 

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री धवश्वधजतर. ठाकुर 

 प्रभारी वधरष्ट्ठ वैज्ञाधनक 
अधिकारी 

 

 

 उप-प्रादेधिक   

  कायालय, 

          मिाड 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

मिाड 

श्री. इंधदरा गायकवाड 

 (उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. संदीप सोनावणे 

(के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. धवदयासागर                                                  
धकल्लदेार, 

प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

  



उप-प्रादेधिक  

कायालय, 

तारापरू 

उ.प्रा.का.तारापरू 1 व 2      श्री. प्रिांत गायकवाड 

 (उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

 श्री. स्वप्नील वलगडे 

   (के्षत्र अधिकारी)  

 सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. राजेंद्र आ. रजपतू 

  प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

उप-प्रादेधिक  

कायालय, 

र्नाधगरी 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

र्नाधगरी 

श्री. रािुल मोटे 

(उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

         श्री अमध त लाटे 

           (के्षत्र अधिकारी) 

 सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. रधव द्र बा. आंिळे           
प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

 

 

उप-प्रादेधिक   

  कायालय, 

धचपळूण 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

धचपळूण व प्रादेधिक 
प्रयोगिाळा धचपळणू 

श्री. श्री सागर औटी  

   (उप-प्रादेधिक अधिकारी)  

   जन माधिती अधिकारी 

श्री. सधुिलकुमार विदे 

   (के्षत्र अधिकारी)  

 सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. रधव द्र बा. आंिळे                                            
प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

 

उप-प्रादेधिक  

कायालय, 

सांगली 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

सांगली 

श्री. नवनाथ अवताडे 

 (उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. गजानन खडकीकर 

   (के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. रधव द्र बा. आंिळे      

 प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

 

 

  



उप-प्रादेधिक 
कायालय,सातारा 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

सातारा 

श्री. वलबाजी स.ु भड 

(उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्रीमती रेखा तांगरे 

(के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

    श्री. धनतीन रा. विदे, 

  प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

उप-प्रादेधिक    

कायालय,सोलापरू 

उप-प्रादेधिक  कायालय, 

सोलापरू 

श्री. अधजत व. पाटील 

   (उप-प्रादेधिक अधिकारी)  

   जन माधिती अधिकारी 

श्री. संजय ननावरे 

(के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

    श्री. धनतीन रा. विदे, 

  प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

उप-प्रादेधिक  

कायालय, 

अकोला 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

अकोला 

श्री. मधनष िोळकर       

(उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. प्रिोत मेिरे 

   (के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

  श्री संजय दे. पाटील    

  प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

 

       उप-प्रादेधिक  

        कायालय, 

नांदेड 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

नांदेड 

      श्री. राजेंद्र ऊ. पाटील 

      ( उप प्रादेधिक अधिकारी)     

जन माधिती अधिकारी 

  श्री. मिेि चलवा 

  (के्षत्र अधिकारी) 

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. प्रवध ण मनोिर जोिी 

      प्रादेधिक अधिकारी 



  

उप-प्रादेधिक   

 कायालय,लातूर 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

लातूर 

  श्री. राजेंद्र ऊ. पाटील 

 (प्रभारी उप प्रादेधिक अधिकारी)  

जन मािीती अधिकारी 

  श्री. रववद्र क्षीरसागर 

 (क्षेत्र अधिकारी)  

सिायक मािीती अधिकारी 

श्री. प्रवध ण मनोिर जोिी 

      प्रादेधिक अधिकारी 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

           जालना 

 

 

 

 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

           जालना 

 

श्री. सोमनाथ कुरमडेु 

 (उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

  श्रीमती कल्याणी झाडधपडे, 

 (के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. प्रवध ण मनोिर जोिी 

      प्रादेधिक अधिकारी 

उप-प्रादेधिक  

कायालय, 

परभणी 

 

 

 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

परभणी 

 

      श्री. सोमनाथ कुरमडेु 

(प्रभारी उप-प्रादेधिक अधिकारी)  

    जन माधिती अधिकारी 

 श्री. नामदेव दारसेवाड 

 (के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. प्रवध ण मनोिर जोिी 

      प्रादेधिक अधिकारी 

उप-प्रादेधिक कायालय, 
अिमदनगर 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

अिमदनगर 

श्री. संजीवकुमार रेदासनी 

 (उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

     जन माधिती अधिकारी 

  श्री. रधवराज पाटील 

(के्षत्र अधिकारी) 

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. प्रधवण मनोिर जोिी, 

प्रादेधिक अधिकारी 

 

 

 

  



उप-प्रादेधिक 

कायालय,जळगाव 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

जळगाव 

श्री. उपेंद्र कुलकणी  

(प्रभारी उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. ताराचंद ठाकरे 

  (के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. प्रधवण मनोिर जोिी, 

प्रादेधिक अधिकारी 

उप-प्रादेधिक 

कायालय, िळेु 

उप-प्रादेधिक कायालय, 

िळेु 

श्री. अजय चव्िाण 

(प्रभारी उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्री. धनलेि मोरणकर 

 (के्षत्र अधिकारी)  

सिायक माधिती अधिकारी 

श्री. प्रधवण मनोिर जोिी, 

प्रादेधिक अधिकारी 

      उप-प्रादेधिक  

    कायालय, भंडारा 

उप-प्रादेधिक कायालय, 
भंडारा 

श्रीमती िेमा देिपांडे 

(उप-प्रादेधिक अधिकारी) 

जन माधिती अधिकारी 

श्रीमती धि तल उघाडे 

 (के्षत्र अधिकारी) 

सिायक माधिती अधिकारी 

 श्री. अिोक मा. करे 

प्रभारी प्रादेधिक अधिकारी 

                     

कामकाजाचे स्वरूप online RTI र्या सनुवधेमधील पदिाम 
मंडळाच्या आस्थापिे िरील िैज्ञानिक ि तांनत्रक, 
निधी निषयक कामकाज, प्रशासकीय ि लेखा 

निषयक कामकाज 

श्री. निनखल मोरे 
(उप-प्रादेनशक अनधकारी) 

समन्िय अनधकारी (Nodal officer) 
श्री. नदिेश सोिािणे 

(सहाय्यक यंत्रणा अनधकारी) 
प्रणाली प्रशासक (System Administrator) 

नट प :- माधिती अधिकारी/ सिायक माधिती अधिकारी व अपीलीय प्राधिकारी यांच्या धन यकु्ततीचे आदेि िे  
धद . 01/12/2021 अखेरचे आिेत. 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


