(३१/१२/२०१९ पर्यं त)

महाराष्ट्र प्रदूषण निर्यंत्रण मंडळ
१. संघटि व कार्ये
महाराष्ट्र प्रदू षण नियंत्रण मंडळ हे महाराष्ट्र राज्यात निनिध पयाा िणीय अनधनियमां ची
अंमलबजािणी करीत आहे . मुख्यत: जल (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम
१९७४, हिा (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९८१ त्याचप्रमाणे पयाा िरण
(संरक्षण) अनधनियम १९८६ मधील तरतुदी ि तयार केले ले नियम उदा. जैििैद्यकीय कचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम – २०१६ घातक घिकचरा
(व्यिस्थापि) नियम -२०००, िागरी घिकचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम
– २००० ि सुधारीत नियम २००३. महाराष्ट्र शासिाच्या पयाा िरण निभागाच्या
प्रशासकीय नियंत्रणाखाली, महाराष्ट्र प्रदू षण नियंत्रण मंडळ कायारत आहे .
महाराष्ट्र प्रदू षण निर्यंत्रण मंडळाची घटिा:
महाराष्ट्र प्रदू षण नियंत्रण मंडळाची स्थापिा ७ सप्टेंबर, १९७० रोजी, महाराष्ट्र
(प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९६९ मधील तरतुदीिुसार झाली होती.
जल (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) १९७४ या केंद्रीय अनधनियमाचा नद. ०१-०६१९८१ पासूि स्वीकार करुि अनधनियमातील कलम ४ िुसार मंडळाची पुिास्थापिा
झाली. हिा (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९८१ चा स्वस्वकार १९८३
पासूि करण्यात आला. सुरुिातीस नद. ०२-०५-१९८३ राजी महाराष्ट्रातील ठरानिक
क्षेत्र हिा प्रदू षण नियंत्रण क्षेत्र म्हणूि जानहर करण्यात आले होते. नद. ०६-१११९९६ रोजी संपूणा महाराष्ट्र राज्य हे हिा प्रदू षण नियंत्रण क्षेत्र म्हणूि जानहर करण्यात
आले . हिा (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९८१ मधील कलम ५ िुसार,
मंडळ हे राज्य प्रदू षण नियंत्रण मंडळ म्हणूि कायारत आहे .

सांप्रत मंडळाची घटिा:
श्री. आबासाहेब ज-हाड

अध्यक्ष
महाराष्ट्र प्रदू षण नियंत्रण मंडळ
दू रध्विी – २४०२०२४८
फॅक्स – २४०२४०६८
प्रधाि सनचव
पयाा िरण निभाग,
महाराष्ट्र शासि
मुंबई – ४०००३२
दू रध्विी – २२०२६७६७
फॅक्स – २२०२९३८८
मुख्य सनचव
पाणीपुरिठा आनण स्वच्छता निभाग,
५ िा मजला, मंत्रालय
महाराष्ट्र शासि
मुंबई – ४०००३२
प्रधाि सनचव – २
िगर निकास निभाग
महाराष्ट्र शासि
दालि क्र. ४२३ (मुख्य)
मुंबई – ४०००३२
दू रध्विी – २२०२१४४४
फॅक्स – २२८५४५७३
प्रधाि सनचव
गृह (िाहतूक) निभाग
महाराष्ट्र शासि
मुंबई – ४०००३२
दू रध्विी – २२०२४००९
फॅक्स – २२०२६०७०
प्रधाि सनचव
सािाजनिक आरोग्य निभाग

दालि क्र. १०८ – मंत्राालय
महाराष्ट्र शासि
मुंबई – ४०००३२
दू रध्विी – २२८७३८४८
फॅक्स – २२०४५१५०
मुख्य कार्ययकारी अनधकारी
महाराष्ट्र औद्यानगक निकास महामंडळ,
“उद्योग सराटगी” महाकाली केव्हज् मागा,
मरोल इं डस्ट्र ीयल एररया,
अंधेरी (पूिा),
मुंबई – ४०००९३
दू रध्विी – २२६१६५४७
फॅक्स – २८२२१५८७
सदस्य सनचव (तांत्रीक)
महाराष्ट्र जीिि प्रानधकरण
एक्सप्रेस टॉिर,
४ था मजला,
िरीमि पॉईंट,
मुंबई – ४०००२१
श्री. अशोक अंबादासराव नशिगारे
सदस्य सनचि
महाराष्ट्र प्रदू षण नियंत्रण मंडळ, मुंबई
दू रध्विी – २४०१ ०७०६
कार्ये:
अनधनियमातील तरतुदीिुसार, राज्य प्रदू षण नियंत्रण मंडळाचे काया पुढीलप्रमाणे
आहे .
१) राज्यातील जल प्रिाह, निनहरी यां चे प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण करण्यासाठी सिा
समािेशक कायाक्रमाची योजिा तयार करुि त्याची अंमलबजािणी करणे.
२)

जल प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रणानिषयी राज्य शासिाला सल् ला दे णे.

३)

जल प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रणासाठी जल प्रदू षणाची ि नियंत्रण उपाययोजिां ची
मानहती संकनित करूि ती प्रसारीत करणे.

४) जल प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रणाशी संबंनधत पररक्षण ि संशोधि कायाक्रमात
सहभागी होणे, प्रोत्साहि दे णे ि कायाक्रमाचे आयोजि करणे.
५) जल प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रणाच्या कायाा त समानिष्ठ असणाऱ्या लोकां साठी
प्रनशक्षण िगा आयोनजत
करण्यासाठी केंद्रीय मंडळाशी समन्वय साधणे तसेच
लोकनशक्षणासाठी निरनिराळया कायाक्रमां चे आयोजि करणे.
६) औद्योनगक सां डपाणी नकंिा िागरी सां डपाणी यां िर होणाऱ्या प्रनक्रयेसाठी सां डपाणी
ि संयंत्र कायाा चे पररक्षण करणे, तसेच जलप्रनक्रयेसाठी उभारले ल् या संयंत्राच्या
कायाा निषयी योजिेचा आढािा घेणे, सां डपाणी निल् हे िाट यंत्रणा नकंिा संमतीपत्र
प्रदाि करण्याच्या संदभाा त पाहणी करणे.
७)औद्योनगक सां डपाणी नकंिा िागरी सां डपाणी तसेच सां डपाणी प्राप्त होणाऱ्या
जलसाधिाच्या गुणित्तेसंबंधी मािके निस्वचचत करणे, त्यामध्ये सुधारणा करणे ि
राज्यातील पाण्याचे िगीकरण करणे.
८) ओद्योनगक सां डपाणी नकंिा िागरी सां डपाणी यािर प्रनक्रया करण्यासाठी योग्य
ि कमी खचीक पद्धत उपलब्ध करूि दे णे. हे करत असतािा माती,
हिामाि ि निनिध भागातील जलस्त्रोत निशेषत: जलप्रिाह ि निनहरीचा प्रिाह
गुणधमा, ज्यामुळे कमीत कमी सौम्यीकरण सुद्धा शक्य िसते त्याचा निचार
करणे.
९)

औद्योनगक सां डपाणी ि िागरी सां डपाणी याचा कृषी क्षेत्रामध्ये िापर करुि
घेण्यासाठी निरनिराळया पद्धतींचा अिलं ब करणे.

१०) ज्या पाण्याच्या प्रिाहात िषाभरातील अिेक काळ न्युितम सौम्यीकरण होऊ
शकत िाही अशा िेळी िागरी सां डपाणी ि औद्योनगक सां डपाण्याचे योग्य
तऱ्हे िे जनमिीिर नि:सारण करण्यासाठी योग्य पद्धत निकनसत करणे.
११)

कोणत्याही जलप्रिाहाची न्युितम सौम्यीकरण क्षमता लक्षात घेऊि ि त्या
जलप्रिाहाची प्रदू षण सहि करण्याची मयाा दा निचारात घेऊि, प्रनक्रया केले ले
सां डपाणी ि औद्योनगक सां डपाणी नि:सारीत करण्यासाठी योग्य मािके निस्वचचत
करणे.

१२) कोणतेही आदे श बिनिणे, बदलणे नकंिा रद्द करणे –

अ) जल प्रिाहात नि:सारीत होणाऱ्या सां डपाण्यािर प्रनतबंध, नियंत्रण
करण्यासाठी आदे श
पाररत करणे ि त्यात बदल करणे.
ब) सां डपाण्याचे नि:सारण करण्यासाठी ििीि जलप्रिाह बां धणे त्यात बदल
करणे नकंिा अस्वित्वात असले ल् या यंत्रणेबद्दल नकंिा जलप्रदू षण नियंत्रण
करण्यासाठी पयाा यी उपाययोजिेसंबंधी आदे श पाररत करणे नकंिा त्यात
बदल करणे.
१३) सां डपाणी नि:सारणची मािके निस्वचचत करणे तसेच िागरी सां डपाणी ि
औद्योनगक सां डपाणी यां ची नि:सारण मािके निस्वचचत करणे.
१४) ज्या उद्योगां मुळे जलप्रदू षणाची शक्यता आहे ,
निस्वचचतीबद्दल राज्य शासिास योग्य सल् ला दे णे.

अशा

उद्योगाच्या

स्थाि

१५) केंद्रीय प्रदू षण नियंत्रण मंडळ ि राज्य शासिािे िेळोिेळी िेमूि नदले ली काये
पार पाडणे.
१६) मंडळास त्याचे काया सक्षम रीतीिे पार पाडण्यासाठी ज्यामध्ये जलप्रिाह,
निहीर, िागरी सां डपाणी नकंिा औद्योनगक सां डपाणी यां च्या निचले षणासाठी
प्रयोगशाळा स्थापि करणे नकंिा एखादया प्रयोगशाळे स मान्यता दे णे.

२. अनधकारी व कमयचाऱर्यांचे अनधकार व कतयव्ये:
नवधी नवभाग
वररष्ठ नवधी अनधकारी
१. मंडळाचे सदस्य सनचि ि अध्यक्ष यां च्या नियंत्रणाखाली १८ निनिध पयाा िरण
निषयक अनधनियम, नियम ि नियमि यांची अंमलबजािणी करणे.
२. मंडळाचे सदस्य सनचि आनण अध्यक्ष यांच्या मागादशािाखाली निनिध पयाा िरण
निषयक अनधनियम नियम, नियमि यां ची योग्य प्रकारे अंमलबजािणी होण्यासाठी
कृती योजिा तयार करणे.
३. उच्च न्यायालये, सिोच्च न्यायालय, माििानधकार आयोग, राज्य ि राष्ट्रीय ग्राहक
मंच, राज्य मानहती आयोग, लोक आयुक्त यां मधील मंडळाच्या कामात अंतभूात
असले ल् या निनिध अनधकाऱ्यां िा ि िकीलांिा मानहती अिगत करणे.
४. निधी अनधकारी, सहाय्यक निधी अनधकारी, निनिध पॅिेलिरील कायारत िकील
तसेच मंडळाच्या कायदे शीर बाबींमध्ये अंताभूत असणाऱ्या अनधकाऱ्यां िर नियंत्रण
ठे िणे.
५. मंडळ, राज्य शासि शासकीय निभाग, निम्न शासकीय निभाग, संस्था यां िा
योग्य प्रकारे सल् ला पुरनिणे ि मागादशाि करणे.
६. कायदे शीर प्रकरणां मध्ये केंद्र शासि, राज्य शासि, शासकीय ि निम्न शासकीय
निभाग संस्था, निनिध कायाा लये यां च्याशी ि तेथील अनधकाऱ्यांशी आिचयक तो
पत्रव्यिहार करणे.
७.निनिध अनपल प्रानधकरणास सामोरे जाणे तसेच अशा प्रानधकरणासमोर निनिध
न्यायालयासमोर ि मंचासमोर उत्तर, शपथपत्र, ले खी नििेदि िाद सादर करणे.
८. निधी अनधकारी, सहाय्यक निधी अनधकारी यां सकडूि प्रादे नशक, उप-प्रादे नशक
अनधकारी यां च्यासाठी पुरनिण्यात आले ल् या निनधनिषयक प्रिािां िर अंनतम
कायािाही करण्यासाठी सुचिा दे णे.
९. औद्योनगक प्रकरणां मधील सुिािण्यां मध्ये सहभाग घेणे, तक्रारींकडे लक्ष पुरनिणे
अशा चचाा मधील महत्वाचे मुद्दे नलहूि काढणे.
१०.

मंडळाकडूि सोपनिण्यात आले ले सगळे कायदे शीर काम पार पाडणे.

११. आस्थापिा शाखा ि इतर शाखा नकंिा मंडळाच्या सभां मधील कायदे शीर
अडचणींकडे लक्ष
पुरनिणे.
१२. संमती / प्रानधकृततेच्या संदभाा त आदे श रद्द करणे, िाकारणे ि आढािा घेणे.
नवधी अनधकारी
नवधी अनधकारी: १. मंडळाच्या कामकाजाशी संबंनधत सिा कायदे शीर बाबींनिषयी मंडळाला सल्ला दे णे, हे
निधी
अनधकारी यांचे मुख्य कताव्य आहे .
२.
निनिध कायाालयांमधील िोंदी तपासूि दोषींनिरूद्ध खटल्ां च्या प्रगतीस तो जबाबदार
असेल.
३.
तक्रारी / अजा / प्रनतज्ञापत्रे / सूचिा / अपील इत्यादी अंनतम करण्यास तो
जबाबदार असेल.
४. जेव्हा आिश्यक असेल तेव्हा त्यांिा निनिध न्यायालये / न्यायानधकरण / अधान्यानयक मंच
इत्यादीमध्ये सहभागी होऊि आिचयकतेिुसार बाजू मांडणे आिश्यक असेल.
५. पॅिेल िनकलांिा / ज्येष्ठ समुपदे शकां िा / अधा न्यानयक मंचांिा मानहती दे ण्याची
जबाबदारी
त्यांची आहे .
६. संबंनधत अनधकाऱ्यां कडूि मानहती घेऊि दोषी संस्थािा कायदे शीर िोटीस बजानिणे.
७.
राज्यातील िेगिेगळ्या भागातील न्यायालयांमध्ये उपस्वस्थत राहणे आनण निनिध
न्यायालयात
दाखल केले ल् या खटल्ांचा िेळोिेळी आढािा घेणे.
८. पयाािरणीय कायद्यांशी संबंनधत प्रकरणे संकनलत करणे.
९.
सिोच्च न्यायालयात मंडळािे नकंिा मंडळाच्या निरोधात दाखल केलेल्ा सिा
कायदे शीर
बाबींचा शोध घेणे, आिचयक कायािाही करणे
१०. िररष्ठांिी निधी अनधकारी यांिा िेमूि नदलेली इतर कताव्ये पार पाडणे.
सहाय्यक नवधी अनधकारी: १. तक्रारी / अजा प्रनतज्ञापत्रे / सूचिा इत्यादींचा मसुदा तयार करणे आनण योग्य न्यायालयात
ते दाखल करणे.
२. निधी अनधकारी यांच्या मागादशािाखाली आनण दे खरे खीखाली मंडळाच्या ितीिे कायािाही
करणे, न्यायालयात हजर राहूि, बाजू मांडणे.
३. कागदोपत्री पुरािे गोळा करणे आनण कोटाासमोर पुरािे मांडण्यासाठी आिचयक तयारी
करणे.

४.
पॅिेल िनकलां शी चचाा करणे ि त्यांिा मंडळाच्या ितीिे खटले चालनिण्यासाठी
आिचयक ती
मानहती/ मदत करणे.
५. जल (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) उपकर कायदा १९७७, जल (प्रदू षण प्रनतबंध
ि नियंत्रण)
अनधनियम, १९७४ आनण हिा (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९८१,
पयाािरण
(संरक्षण) अनधनियम, १९८६ आनण इतर कोणत्याही कायद्या अंतगात अपील बाबत
लेखी निधाि
/ काउं टर इ. तयार करणे.
६.
निनिध न्यायालयात दाखल प्रकरणांची िोंद ठे िणे आनण सांस्वख्यकी शाखा ि अन्य
न्यायालयीि
यंत्रणांिा मानहती पुरनिणे.
७. राज्यभरातील निनिध न्यायालयात आिचयकतेिुसार तक्रार / अजा / प्रनतज्ञापत्र दाखल
करणे.
८. न्यायालयात दाखल केले ल् या खटल्ांसंदभाात संबंनधत अनधकाऱ््यां कडे पाठपुरािा करणे.
९. मंडळाच्याितीिे तसेच त्यानिरूद्ध प्रलंनबत असलेल्ा खटल्ां ची आकडे िारी तयार करणे
आनण
ते निनहत िमुन्यात (जर तसा िमुिा असल् यास) केंद्रीय मंडळाकडे , राज्य सरकारकडे
केंद्र सरकारकडे सादर करणे. इ.
१०. िररष्ठांिी त्यांिा िेमूि नदलेली इतर कताव्ये पार पाडणे.
नवधी सहार्यक :१.
२.
३.
४.
५.

दोषी संस्थानिरूद्ध तक्रार अजाांचा मसुदा तयार करणे.
करारिामा, प्रनतज्ञापत्रे, करार इ. मसुदा तयार करणे.
निनिध कायाालयीि प्रकरणांसंबंधी सरकारी िनकलांशी चचाा करणे.
न्यायालयात प्राथनमक हजेरी लािणे.
निधी निभागाचे ग्रंथालय अद्ययाित ठे िण्यासाठी आनण त्याकररता ग्रंथालय सहायक म्हणूि
काम करणे.
६. िररष्ठांिी त्यांिा िेमूि नदलेली इतर कताव्ये पार पाडणे.

तांनत्रक नवभाग
सहाय्यक सनचव (तांनत्रक नवभाग)
∙ पयाा िरण मानहती केंद्र, संकेत स्थळ आनण मानहती व्यिस्थापि यंत्रणा ि
संगणकीकरणाचे सिा काम.
• सीएसी डे स्कचे व्यिस्थापि आनण समन्व य.

∙ संमतीपत्र सत्यापि सनमती यां च्याशी समन्वय ि व्यिस्थापि तसेच सल् लागार
केंद्रीय पयाा िरण निभाग, केंद्रीय प्रदू षण नियंत्रण मंडळ ि महत्वाच्या व्यक्तींच्या
तक्रार संदभाात समन्वय.
∙ तां नत्रक सनमती सोबत समन्वय.
∙ रासायनिक ि पेटरोरासायनिक उद्योगां चे संमती व्यिस्थापि ि पयाा िरण संरक्षण
जबाबदारी व्यिस्थापि.
∙ प्रनशक्षण / कायाशाळा, चचाा सत्रे यां च्याबद्दल आनथाक सहाय्य यां च्याबद्दलची
प्रकरणे.
∙ सदर निभाग सां भाळत असले ली कोणतीही इतर कामे. ि मा. सदस्य सनच्ि
यां िी नियुक्त करुि नदले ली कामे करणे.
• मुंबई, िागपूर आनण् चंद्रपूर क्षेत्राचे समन्वय.
हवा प्रदू षण निवारण अनभर्यंता आनण जल प्रदू षण निवारण अनभर्यंता : १. हिा / जल प्रदू षण नियंत्रण अनधनियमांच्या अंमलबजािणीसाठी आनण त्याद्वारे महाराष्ट्र
राज्यातील िायू / जल प्रदू षण रोखण्यासाठी, नियंत्रण आनण कमी करण्याबाबत मंडळािे
तयार केले ली धोरणे ही / ती प्रमुख तांनत्रक आनण कायाकारी अनधकारी असतील.
२. राज्यातील हिा / जल प्रदू षणाच्या समस्येची सिा प्रकारे तपासणी करणे आनण त्या
निषयािरील कायद्याच्या चौकटीत सुधारात्मक उपाय सुचनिणे हे त्यांचे मुख्य कताव्य असेल.
३. प्रयोगशाळे तील निचले षणात्मक निभाग निकनसत करण्यासाठी त्याला / नतलाही जबाबदार
धरले जाईल. तो / ती प्रशासकीय, आनथाक, तांनत्रक आनण कायदे शीरदृष्ट्या कायाा लयाच्या
प्रमुखाची सामान्य कताव्ये पार पाडे ल.

सह-संचालक (जल प्रदू षण निर्यंत्रण)
कामाचा तपशील: हिा / जल प्रदू षण नियंत्रण अनधनियमां च्या अंमलबजािणीसाठी
आनण महाराष्ट्र राज्यातील हिा / जल प्रदू षण रोखण्यासाठी, नियंत्रण करण्यासाठी
आनण मंडळािे तयार केले ल् या धोरणां च्या अंमलबजािणीसाठी तो / ती प्रमुख तां नत्रक
आनण कायाकारी अनधकारी असतील. राज्यातील हिा / जल प्रदू षणाच्या समस्येची
सिा भागातूि तपासणी करणे आनण त्यासंदभाा त कायद्याच्या चौकटीत सुधारात्मक
उपाय सुचनिणे हे त्यां चे मुख्य कताव्य असेल. तो / ती प्रशासकीय, आनथाक,
तां नत्रक आनण कायदे शीरदृष्ट्या कायाा लयाच्या प्रमुखची सामान्य कताव्ये पार पाडे ल.
त्या व्यनतररक्त

∙ जलगुणित्ता अनधनियम आनण त्या अंतगात नियमां ची अंमलबजािणी करणे.
∙ जलगुणित्ता सुधारणा कृनतयोजिा आनण संबंनधत मुद्दे तसेच िदी कृती योजिा.
∙ िदी नियमि क्षेत्र निषयी हाताळणे.
∙ राज्य जलगुणित्ता संनियंत्रण, राष्ट्रीय जलगुणित्ता संनियंत्रण स्थािकां ची अद्ययाित
मानहती.
∙ िाळू उत्खिि प्रकरण हाताळणी.
∙ शेतीिर आधारीत उद्योगां चे संमती व्यिस्थापि तसेच पयाा िरण संरक्षण जबाबदारी
व्यिस्थापि सामानयक सां डपाणी प्रनक्रया संयंत्र, िागरी सां डपाणी प्रनक्रया संयंत्र,
जल प्रनक्रया संयंत्र.
∙ मानहती तंत्रज्ञािािर आधारीत निकास प्रणाली तसेच संगणकीकृत जल संनियंत्रण
यंत्रणा निकनसत करणे.
∙ सदर निभाग सां भाळत असले ली इतर कोणतीही कामे.
∙ संमती िगािारीमध्ये सनमती समन्वय.
∙ सािाजनिक सुिािणी.
∙ पूणे आनण् कोल् हापूर क्षेत्राचे समन्वय.
प्रादे नशक अनधकरी (मुख्यालर्य)
∙ ईले क्ट्र ॉनिक कचरा, प्लास्वस्ट्क, घातक कचरा, बॅटरी, िागरी घिकचरा निषयी
नियमां ची अंमलबजािणी.
∙ िागरी घिकचरा निसजाि जागेसाठी कृती योजिा तयार करणे.
∙ पयाा िरण संरक्षण अनधनियमां च्या तरतुदीिुसार घातक कचरा, ईले क्ट्र ानिक कचरा,
िागरी घिकचरा, बॅटरी ि प्लास्वस्ट्क नियमां तगात संमतीपत्र / अनधकारपत्र.
∙ बंदरे , पोटा स, धक्का त्यां च्याशी संबंनधत प्रकरणे.
∙ इमारती / सुनिधा प्रकल् प / हॉटे ल्स यांचे संमतीपत्र व्यिस्थापि.

∙ घातक कचरा िाहतूक
∙ तेल गळती संबंनधत निषय
∙ सदर निभाग सां भाळत असले ली कोणतीही इतर कामे.
∙ पयाा िरण आघात मूल्यां कि अनधसूचिां ची अंमलबजािणी करणे.
∙ इमारत / सुनिधा

प्रकल् प अशा उद्योगां चे संमतीपत्र व्यिस्थापि ज्यामध्ये

उद्योगस्थापिा ि उद्योग चालू करण्यासाठीच्या संगतीपत्राचा समािेश असले ली
प्रकरणे.
∙ िर उल् ले ख ि केले ल् या पयाा िरण संरक्षण अनधनियमांतील तरतुदींिुसार घातक
कचरा, ईले क्ट्र ॉनिक कचरा, िागरी घिकचरा, प्लॅ स्वस्ट्क, बॅटरी नियमां तगात
उद्योगां िा संमतीपत्र ि अनधकारपत्र व्यिस्थापि
• ििी मुंबई, आनण् रायगड क्षेत्राचे समन्वय.
प्रादे नशक अनधकारी: १. प्रादे नशक अनधकारी त्यां च्या कायाक्षेत्रातील जल आनण हिा (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण)
अनधनियमांची अंमलबजािणी करण्यासाठी जबाबदार असेल.
२. प्रादे नशक अनधकारी यांच्या कामकाजात खालील बाबींचा समािेश आहे
i. त्यांच्या प्रभागातील िद्यांची मानहती संग्रहीत करणे
ii. प्रदू षण करणा-या निनिध संस्थां चा तपशील
iii. जल प्रदू षण सिेक्षण अहिाल तयार करण्यासाठी नियंत्रण स्थािांची स्थापिा
करणे ि
कायारत ठे िणे
iv.
संमतीपत्रांच्या अजााची छाििी करणे ि मंडळाकडे नशफारसी करणे.
मंडळािे ठरनिले ल् या
मािदं डांिुसार आपल् या कायाक्षेत्रातील पाण्याची दे खभाल करणे ही
त्याची प्रमुख
जबाबदारी असेल.
v. त्याच्या नियंत्रणाखालील उप प्रादे नशक कायाालये, क्षेत्रिय कायाालये आनण प्रयोगशाळां चे
कामकाज सुरळीतपणे करण्यास जबाबदार असेल.
vi. प्रशासकीय, तांनत्रक आनण आनथाक अनधकार जे त्याला सोपनिण्यात येतील
त्या उद्दे शािे तो
नियंत्रक अनधकारी / प्रादे नशक प्रमुख असेल.
viii. िररष्ठांिी िेळोिेळी िेमूि नदले ल् या जबाबदा-या पार पाडणे
उप प्रादे नशक अनधकारी: -

१. िदीच्या प्रिाहाबाबतची मानहती संकनलत करणे / सभोितालच्या / हिेची माहीती, निनिध
प्रदू षण
करणा-या संस्थांचा तपशील आनण दे खरे ख केंद्रे स्थापि करणे, िमुिे
गोळा करणे, स्थळ तपासणी ि कारखािे ि इतर प्रदू षण करणाऱ््या संस्थािा भेटी दे णे
या संदभाातील काम करण्यास ते जबाबदार असतील. त्याच्या हद्दीतील िदीपात्र /
सभोितालच्या हिेच्या प्रदू षणाचे प्रमाण ि गुरुत्व याबद्दल अहिाल तयार करणे.
२. संमतीपत्रांच्या अजााची छाननी करुि त्यांची िररष्ठांिा नशफारस करणे
३. प्रशासकीय, तांनत्रक आनण आनथाक अनधकारांच्या कायाक्षेत्रात त्याला दे ण्यात येण्याअगोदर
तो नियंत्रक अनधकारीही असेल.
४. िररष्ठांिी िेमूि नदले ल् या जबाबदाऱ््या पार पाडणे
क्षेत्र अनधकारी : १. संबंधीत क्षेत्राची तसेच जलनिषयक / हिेची गुणित्ता याबाबत मानहती संकनलत करणे,
त्याचे स्थाि जाणूि घेणे हे त्याचे मुख्य कताव्य असेल.
२. तो त्याच्या िररष्ठांिी निस्वचचत केले ल् या दे खरे ख केंद्रापासूि िमुिे गोळा करण्याची व्यिस्था
करील.
३. संमतीपत्राच्या अजााची प्राथनमक तपासणी करणे आनण िररष्ठांिी िेमूि नदले ल् या जबाबदाऱ्या
पार पाडणे
क्षेि निरीक्षक : १. आपल् या कायाक्षेत्रात आधीपासूि निकनसत नकंिा निकसिशील उद्योगांची यादी तयार
करण्यासाठी तो जबाबदार असेल.
२. उद्योगांचा प्रकार, िापरला जाणारा कच्चा माल, उत्पादिाच्या प्रनक्रयेतील सहभाग आनण
संभाव्य गुणित्ता आनण उत्सजािाचे प्रमाण,
नचमण्यांची संख्या आनण उं ची याबाबतची
माहीती संकनलत करण्यास तो जबाबदार असेल .
३. तसेच प्रदू षण करणाऱ््या उद्योगांचा प्राथनमक अहिाल तयार करण्यास सहाय्य करणे.
िररष्ठां िी सांनगतले ल् या िमुन्यांचे ि संनियंत्रण केंद्रािरील नियनमत अंतरािरील िमुिे आनण
इतर उत्सजाि गोळा करण्यास तो जबाबदार असेल.
४. िररष्ठांिी िेमूि नदले ल् या जबाबदाऱ््या पार पाडणे

वैज्ञानिक शाखा
प्रधाि वैज्ञानिक अनधकारी : १. मंडळाच्या प्रयोगशाळांसह सिा िैज्ञानिक कायाांसाठी तो नियंत्रक अनधकारी असेल.
२. पयाािरण प्रदू षकांच्या निश्लेषणाच्या संदभाात निनिध पद्धतींच्या निकास आनण
मािकीकरणासंदभाा त मागादशाि करण्यासाठी तो जबाबदार असेल.
३. मंडळामाफात निनिध क्षेत्रात राबनिण्यात येणाऱ््या संशोधि कायाांसाठी तो जबाबदार असेल.
४. मंडळाच्या निनिध प्रादे नशक ि क्षेत्रीय प्रयोगशाळांचे नियोजि ि स्थापिेची आनण त्यांची तपासणी
/
पयािेक्षण करण्यासाठी तो जबाबदार असेल.

५. प्रयोगशाळांिा मान्यता दे णे,तपासणी करणे ि त्या कायारत असणे ही त्याची जबाबदारी असेल.
६. प्रयोगशाळे तील बाबींचा समािेश असलेल्ा प्रदू षणाच्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी तो जबाबदार
असेल.
७. राज्यातील िेगिेगळ्या निभागातील, िद्या / खाडी येथील हिा आनण पाण्याच्या गुणित्तेच्या
सिेक्षणांच्या निकासासाठी आनण दे खभाल करण्यासाठी आनण त्यासंदभाातील स्वस्थती अहिाल
तयार
करण्यास तो जबाबदार असेल.
८. पयाािरण (संरक्षण) अनधनियम १९८६ च्या अंतगात धोकादायक कचरा / रसायिे यांचे
उत्पादि, साठिण, आयात, व्यिस्थापि आनण हाताळणी इत्यादींशी संबंनधत निनिध
नियमांच्या
अंमलबजािणीसाठी ते संबंधीत अनधकाऱ््यांिा मदत करतील.
९. धोकादायक कचऱ्यासंबंधी अिुसूची तयार करण्यासाठी तसेच निल् हेिाटीसाठी जागा निस्वचचत
करणे आनण धोकादायक कचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम १ ९८९ च्या अंतगात
दयाियाच्या
प्रानधकारपत्रा संदभाात तो जबाबदार असेल.
१०.
घातक टाकािू पदाथाांची
निल्हेिाट लािण्यासाठी जागा शोधण्यासाठी तो अनधकाऱ््यांिा
सहाय्य
करे ल.
११. संबंधीत बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी प्रयोगशाळा कमाचाऱ््यांचे प्रनशक्षण आयोनजत करण्यास
तो
जबाबदार असेल.
१२. िेळोिेळी निनहत केलेल्ा प्रशासकीय / आनथाक अनधकारांत तो कताव्य बजािेल.
१३. िररष्ठांिी िेळोिेळी िेमलेल्ा इतर जबाबदाऱ््या पार पाडणे आिश्यक असेल.
वररष्ठ वैज्ञानिक अनधकारी: १. तो प्रयोगशाळे चा प्रमुख असेल.
२. पयाािरणीय प्रदू षकांच्या निचले षणाच्या संदभाात निनिध पद्धती निकनसत आनण प्रमानणत करणे
ि
त्यास सहकाया होण्यास जबाबदार असेल.
३.पयाािरण प्रदू षकांच्या निचले षणाशी संबंनधत तपास आनण संशोधिात त्यािे प्रोत्सानहत करािे,
संचालि करािे ि त्यात सहभागी व्हािे.
४. पयाािरणीय प्रदू षकांचे मािदं ड ठरनिण्याबाबत मंडळाला सहाय्य करणे ि सल् ला दे णे.
५. प्रयोगशाळांच्या स्थापिा ि
मान्यता दे ण्यासंदभाात मंडळाला सहाय्य करािे.
६. मंडळाच्या प्रादे नशक प्रयोगशाळा तसेच मंडळािे मान्यता नदले ल् या प्रयोगशाळांची नियनमत
तपासणी करणे
७. नियंत्रणाखालील कनिष्ठ कमाचाऱ््यांिा िेळोिेळी व्यािहाररक प्रनशक्षण दे णे
८. न्यायालयातील तज्ञ साक्षी म्हणूि पुरािा सादर करण्यासाठी कायदे शीर निभागाशी समन्वय
साधणे
९.िेळोिेळी सदर पदास दे ण्यात आले ल् या अनधकारांत तो प्रशासकीय ि आनथाक कताव्य बजािेल

१०. िररष्ठांिी िेळोिेळी िेमूि नदले ली इतर कताव्ये पार पाडणे दे खील आिचयक असेल.

अखत्यारीतील असणाऱ्या प्रयोगशाळां ची पूणा जबाबदारी िररष्ठ िैज्ञानिक अनधकाऱ्याची
असेल. पाणी, सां डपाणी यां चे िमुिे गोळा करणे आनण त्याच्या निचले षणासंदभाात
निनिध चाचण्या करणे याची जबाबदारी िररष्ठ िैज्ञानिक अनधकारी याची असेल.
निनिध प्रकारच्या उद्योगां िी केले ल् या निरनिराळया निचले षणात्मक प्रनक्रयां चा अभ्यास
करणे, त्याचप्रमाणे िररष्ठां कडूि त्यािर सोपनिण्यात आले ल् या जबाबदाऱ्या ही पार
पाडणे. पृथ:करणासाठी उपकरणीय पद्धत निकनसत करणे आनण खरे दी, तपासणी,
स्ट्ॉक पडताळणी, प्रयोगशाळे तील उपकरणां चे बजेनटं ग तसेच रसायिे ि काच
सामाि खरे दीसाठी मंडळास योग्य मदत करणे. िररष्ठां िी सोपनिले ली इतर कामे
करणे.
वैज्ञानिक अनधकारी
∙

त्यां च्या अनधपत्याखालील असणा-या प्रयोगशाळे चे त्रिभागाचे व्यिस्थापि करणे.

• निनहत प्रनक्रयेद्वारे प्रयोगशाळे च्या उपकरणां ची खरे दी ि प्रयोगशाळे च्या साधनाां ची
योग्य दे खभाल.
• प्रादे नशक प्रयोगशाळां चे काम नियंनत्रत आनण व्यिस्थानपत करणे.
• जल (प्रनतबंध ि प्रदू षण नियंत्रण) अनधनियम १९७४, हिा (प्रनतबंध ि प्रदू षण
नियंत्रण) अनधनियम १९८१, पयाा िरण (संरक्षण) अनधनियम १९८६ आनण त्या
अंतगात तयार केले ल् या नियमािुसार आिचयक सिेक्षण आनण संशोधि करणे.
•

िेळोिेळी िररष्ठां िी नेमून त्रिलेली कायय ि कताव्ये पार पाडणे.

कनिष्ठ
१.
२.
३.
४.
५.
६.

वैज्ञानिक अनधकारी : निश्लेषणात्मक नक्रयेकररता त्याचे संपूणा पयािेक्षण असेल.
निनहत प्रनक्रयेद्वारे प्रयोगशाळे च्या उपकरणांची खरे दी.
दे शी ि आयानतत प्रयोगशाळे च्या साधिांची योग्य दे खभाल/दु रुिी
निचले षणात्मक निज्ञािात आधुनिक प्रगती करूि स्वत: ला अद्ययाित ठे िणे.
प्रादे नशक प्रयोगशाळांचे नियंत्रण ि व्यिस्थापि करणे.
नफरत्या प्रयोगशाळे च्या सहाय्यािे ि मदतीिे दे खरे खीच्या कामाची आखणी ि अंमलबजािणी
करणे.
७. निचले षणात्मक निकालांच्या आधारे िदीनिहाय, प्रिाहनिहाय ि क्षेत्रनिहाय पयाािरणीय
पररणाम मूल्यांकि अभ्यास / अहिाल / प्रोफाइल तयार करणे
८. िाहि उत्सजाि, ध्विी प्रदू षण आनण इतर पयाािरण प्रदू षकांसाठी निशेष सिेक्षण करणे.
९. िररष्ठांिी िेळोिेळी िेमूि नदले ली इतर कताव्ये पार पाडणे दे खील आिचयक असेल.

कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक: १. पाणी आनण सां डपाण्याच्या पाण्याच्या िमुन्यांिरील निनिध मापदं डांसाठी प्रयोगशाळा
निचले षणात्मक चाचण्या करणे हे मुख्य काम आहे .
२. त्याला अशा प्रकारच्या इतर जबाबदाऱ्या ि कताव्ये पार पाडण्याची आिचयकता असू
शकते जे िररष्ठांद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात.
३. िररष्ठांिी िेळोिेळी िेमूि नदले ली इतर कताव्ये पार पाडणे
४. प्रर्योगशाळा सहाय्यक: १. िररष्ठ अनधकाऱ्यांिा त्यांचे दै िंनदि कामकाज पार पाडण्यास सहाय्य करणे
२. प्रााप्त झाले ल् या िमुन्यांची िोंद ठे िणे, त्यांिा योग्यररत्या निदे शांनकत करणे,
मानगतले ल् या चाचणीचे ले खि करणे, चाचणी अहिालाच्या प्रती बिनिणे आनण
निचले षणात्मक अहिाल संबंनधत क्षेत्रीय कायाा लये ि / नकंिा खाजगी उद्योगांिा /
प्रयोगशाळाांना पाठिणे.
३. िररष्ठांिी िेळोिेळी िेमूि नदले ल् या इतर कताव्याचे पालि करणे.

सांख्यख्यकी नवभाग
स ांख्यिकी अधिक री: कतयव्ये ि जबाबिाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहे त.
१. मांडळाच्या प्रत्येक कामाां साठी आकडे िारी तयार करण्याची प्रणाली त्रिकत्रसत करणे.
२. त्रित्रिध कारणाांसाठी िमुिे ि परताव्याचे िमुिे तयार करणे
३. मांडळाच्या आिचयकतेिुसार साांख्यिकीय डे टा सांकत्रलत करणे,निचले षण आत्रण पुनरय चना
करणे.
४. मंडळाच्या सिय अधीनस्थ कायायलयाांना साांख्यिकीय डे टा पाठत्रिणे.
५. प्रत्रसद्धीच्या िेगिेगळ्या माध्यमाांत मात्रहती दे णे.
६. कामकाजाचा िेळ, गती यांचा अभ्यास करुि कामाची मािके ठरनिणे
७. सांस्था आत्रण पद्धतीांचा अभ्यास करणे आत्रण त्याचा अभ्यास मांडळाच्या अांतगयत काम करण्यासाठी
प्रयत्न करणे.
८. मांडळाच्या अांतगयत कामकाजासाठी प्रयत्न करणे आत्रण आिश्यक तेथे खचय-लाभाथी स्थात्रपत
करणे.
९. ग्रात्रिकल चाटय तयार करणे आत्रण मांडळाला आिश्यक असलेल्या मात्रहतीच्या स्पष्टीकरणात्मक
व्यािानाच्या इतर पद्धती त्रिकत्रसत करणे.
१०. िररष्ठ अत्रधकाऱ्यां नी सोपनिले ली इतर कतयव्ये पार पाडणे.

पर्यायवरण मानहती केंद्र नवभाग

पयाा िरण मानहती केंद्र निभागाला िेबसाइट व्यिस्थापि, संमती व्यिस्थापि आनण
संगणकीकरण करण्याचे काम नदले जाते. ईआयसी संपूणा आयटी संबंनधत
कामकाजाची काळजी घेते.
सहाय्यक सनचि (तां नत्रक) यां च्याकडे पयाा िरण मानहती केंद्र निभागाचा अनतररक्त
कायाभार आहे
सहाय्यक यंत्रणा अनधकारी पयाा िरण मानहती केंद्र निभागाचे दै िंनदि कामकाज
पाहतात.
कार्यय :- कतयव्ये जबाबदाऱर्यांमध्ये खालील गोष्ट्ी ंचा समावेश होतो.
१. संकेतस्थळ व्यवस्थापि:- मंडळाचे संकेतस्थळ दररोज अद्ययाित ठे िण्यात
येते. निनिध संकेतस्थळ आधाररत सॉफ्टिेअर िापरुि मंडळाच्या संकेतस्थळाची
दे खभाल आनण निकासाची काळजी घेतली जाते.
२. ई-गव्हियन्स प्रकल् प : मंडळाच्या एकास्वत्मक व्यिस्थापि मानहती प्रणाली माफात
(आयएमआयएस) ऑपरे शि आनण व्यिस्थापि केले जाते.
३. संगणकीकरण:
नि्नि्ध संगणक प्रणाली व्यिस्थापि आनण स्थानिक क्षेत्र जाळयाची अंमलबजािणी
दे खभाल केली जाते.
आस्थापिा नवभाग:वररष्ठ प्रशासकीर्य अनधकारी:आस्थापिा निभागाचा प्रमुख आहे
प्रश सकीय अधिक री: सदर पदाची कतयव्ये आत्रण जबाबिाऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत.
१. मांडळासाठी मनुष्यबळाचे नियोजि करणे
२. पूणय समथयिासह अत्रतररक्त पदे तयार करण्याचा प्रस्ताि सादर करणे
३.मांडळाच्या अांतगयत सिय पिाांसाठी भरती त्रनयम ि पदांची कताव्ये प्रस्तात्रित करणे
४.मांडळाच्या संलग्न कायायलयाांची त्रनयत्रमत प्रशासकीय तपासणी करणे.
५.जेथे आिश्यक असेल तेथे त्रशस्तभांगाची कारिाई करणे.
६.भरती काययक्रमाची कायापध्दतीिुसार आखणी करुि ररक्त पिे भरणे
७. सेिानिषयक इतर बाबींिर कायािाही करणे
८. मांडळाच्या कमयचाऱ्यांच्या सांिभायत प्रत्रशक्षण काययक्रमाांची व्यिस्था करणे.
९.भुरटी चोरी, नुकसान, चोरी, यांिसामुग्री इ बाबतीत त्रिषयाांची चौकशी ि अहिाल सादर करणे
१०.िररष्ठांिी सोपनिले ली इतर कायय पार पाडणे

सह य्यक सधिव: १.मांडळाच्या आत्रण त्याअांतगयत असलेल्या त्रित्रिध सत्रमत्याांच्या बैठकीांशी सांबांत्रधत सिा कामाांची
व्यिस्था
करणे
२.कमयचाऱ््यांच्या त्रहतासाठी योजना तयार करणे.
३.कायायलय / त्रनिासी पररसर सांबांत्रधत बाबीांची व्यिस्था करणे.
४.इां टरकॉम्स, हॉट लाईन्स, िॅक्स, टे त्रलत्रप्रांटसय, टे लेक्स ि दू रध्विीशी सांबांत्रधत सिय बाबी
हाताळणे.
५.चचाासत्र,पररसंिाद, प्रिशयन, त्रचिपट (मात्रहतीपट) इत्यादी बाबींची व्यिस्था करणे.
६.सिस्य सत्रचि / अध्यक्ष याांनी नेमून त्रिलेली इतर कतयव्ये पार पाडणे.
अिीक्षक: १.दै िंनदि ि मानसक हजेरीपट जति करणे.
२. दै िंनदि टपालाची िोद घेऊि संबंधीतांिा नितरीत करणे
३. स्वच्छतात्रिषयक, सुरक्षा आत्रण िाहतुकीची व्यिस्था पाहणे.
४.त्रशपाई, िाहनचालक आत्रण चौकीिारांच्या कामाची व्यिस्था पाहणे
५.सेिानिषयक सिय बाबीांिर कायािाही करणे.
६. िररष्ठाांनी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे करणे.

ले खा नवभाग:
मुि लेख अधिक री: १. अांतगयत लेखा पररक्षण अत्रधकारी आत्रण मांडळाचे आत्रथयक सल्लागार म्हणून काम करणे.
२. जल (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) उपकर कायदा १९७७, आत्रण त्याअांतगयत तयार केलेल्या
त्रनयमाांतगयत सांकलन प्रात्रधकरण म्हणून काम करणे.
३. मांडळाच्या लेखाशाखेिर नियंत्रण ठे िणे.
४. अथयसांकल्पाचे अांिाजपिक ठरत्रिणे, योजना अांिाज बाांधणे ि ते मांडळ / राज्य सरकारसमोर
ठे िणे.
५. मांडळाच्या आत्रथयक गरजेनुसार योग्य हप्त्ाांमध्ये अनुिान िे ण्याची मागणी करणे.
६. तात्काळ गरजा भागत्रिण्यासाठी आिश्यक असलेल्या निधीच्या गुांतिणूकीच्या मोबिल्यात काही
प्रमाणात गुांतिणूक करािी.
७. राज्य सरकारच्या सांमतीने कजायद्वारे त्रकांिा बााँ डस, त्रडबेंचसय इत्यािीद्वारे मांजूर स्त्रोताां कडून कजय
घेण्याचे प्रस्ताि तयार करणे.
८. रोख रक्कम आत्रण मांडळाच्या इतर मौल्यिान ििू/ गुंतिणुकीची सुरत्रक्षतता सुत्रनत्रित करणे.
९. मांडळाचे त्रनयतकात्रलक ि िात्रषयक लेखा सांकत्रलत करणे, मांडळासमोर ठे िणे आत्रण कायद्यानुसार
आिश्यकते प्रमाणे शासिास सादर करणे
१०.िैधात्रनक लेखा परीक्षणास उपख्यस्थत राहणे.

११. मांडळाचे कोषागार अत्रधकारी म्हणून काम करणे.
१२.मांडळाच्या अधीनस्थ कायायलयाांची िात्रषयक तपासणी ि त्याां ची भौत्रतक पडताळणीची व्यिस्था
करणे.
१३. मांडळाच्या निधीचे उपयोनगता प्रमाणपि िे णे.
१४. िररष्ठ अत्रधकाऱ््याांनी त्याच्यािर सोपिलेली इतर कतयव्ये पार पाडणे.
लेख अधिक री (लेख व लेख पररक्षण): १. लेखा त्रिभागातील लेखा ि लेखा पररक्षण त्रिभाग सुरळीत पार पाडण्यासाठी जबाबिार.
२. िेति आत्रण प्रिास भत्ता (मयाय िेत्रशिाय), तसेच इतर दे यके इ. स्वीकारणे ि मंजूर करणे.
३. मांडळाच्या आनथाक व्यिहाराची िै नांत्रिन िोंद ठे िणे
४. रोख रक्कम आत्रण अन्य गुंतिणूक आनण मांडळाच्या मौल्यिान िस्तू सुरत्रक्षत ठे िणे.
५. िेळोिेळी सांबांत्रधत मात्रहतीसह ि मंडळाचे उत्पन्न ि खचय सांकत्रलत करणे.
६.अांतगयत आत्रण / त्रकांिा िैधात्रनक लेखापररक्षणाच्या आिश्यकताांचे पालन करणे
७. अशा इतर जबाबिाऱ््या पार पाडणे ज्या अत्रधकाऱ््याांमाियत सोपत्रिल्या जातील.
लेख अधिक री (अांद जपत्रक आधण तप सणी): १. लेखा त्रिभागात अथयसांकल्प ि तपासणी त्रिभागाच्या सुरळीत कामकाजासाठी जबाबिार.
२. मांडळाचा अथयसांकल्प तयार करणे.
३. मांजूर स्त्रोताांकडून कजय घेण्यासाठी त्रकांिा बााँडस, त्रडबेंचर इत्यािीद्वारे कजय घेण्याचे प्रस्ताि
तयार
करणे.
४. राज्य / केंद्र सरकार कडून अनुिान / आत्रथयक मित त्रमळण्यासाठी प्रस्ताि तयार करणे.
५).मांडळाच्या सलग्न कायायलयाांच्या िात्रषयक तपासणी ि भौत्रतक तपासणीची नोांि.
६. आिश्यक असेल नतथे उपयोनगता प्रमाणपि िे णे
७. भत्रिष्य त्रनिायह त्रनधी, िैद्यकीय प्रत्रतपूती, उपदाि, प्रिास भत्ता, गृह कजाािरील परतफेड,
इत्यािी
सांबांत्रधत नोांिी राखणे ि त्यासंबंधी िसुली पाहणे.
८. अशा इतर जबाबिाऱ््या पार पाडणे ज्या अत्रधकाऱ्यां माियत सोपत्रिल्या जातील.
सह य्यक लेख अधिक री: १. आहरण ि संत्रितरण अत्रधकारी म्हणून काम पाहणे
२. सेिा आत्रण पुरिण्याची दे यके मंजूर करणे.
३. अंदाजपत्रक तयार करणे / कोषागार / व्यिहार / िैधात्रनक लेखापरीक्षण / अांतगयत लेखा
पररक्षण
सांबांत्रधत काया करणे
४.सियसाधारण त्रित्त, उपकर निधी इत्यािी सांबांत्रधत मंडळाच्या व्यिहाराांची िै नांत्रिन लेखा निषयक
िोंदी करणे
५.िररष्ठाांनी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे.
अकाउं टंट-कम-सुपररटें डेंट: १. प्रशासकीय आनण लेखानिषयक
प्रयोगशाळांमधील समन्वय राखणे

कामांसाठी

प्रादे नशक

कायाालय

आनण

प्रादे नशक

२. प्रादे नशक कायाालय आनण प्रादे नशक प्रयोगशाळे तील प्रशासकीय ि ले खानिषयक कामकाज
सुरळीत पार पाडणे
३. प्रादे नशक कायाालयातील प्रथम नलपीक / नलनपक / भांडार नलनपक यां िा सोपनिण्यात
आले ल् या ले खा ि प्रशासकीय बाबींिर दे खरे ख ठे िणे
४. धिादे श/धिाकषा/ रोख रकमा इत्यादी कामकाजाची व्यिस्था पाहणे आनण महागाई भत्ता
पारीत करणे.
५. रोख पुिक तपासणे आनण पाित्या आनण दे यके, ले खा पुिके तपासणे.
६. प्रादे नशक प्रयोगशाळे सह प्रादे नशक कायाालयाचे खचााचे अंदाजपत्रक तयार करणे आनण
दरिषी मे मनहन्यात ले खा निभागात सादर करणे.
७. प्रादे नशक अनधकारी, उप प्रादे नशक अनधकारी यांचे अिुदािाचे प्रिाि एकनत्रत करणे
आनण
प्रादे नशक प्रयोगशाळे च्या अंदाजपत्रकाच्या अंदाजािुसार त्याची तपासणी करणे ि
मुख्यालयांिा
मानसक ले खे सादर करणे आनण ले खा निभागाद्वारे ७ नदिसांच्या आत पाित्यांची पूताता
करणे.
८.
लेखा निभागात मानसक पािती, पैसे, बँक सलोखा इत्यादींचे नििरणपत्र सादर करणे.
९.
प्रिास भत्ता, बदली प्रिास भत्ता, रजा प्रिास सिलत आनण खरे दी यां चे ले खे तपासणे
आनण नहशोब
ठे िणे.
१०. सहमतीच्या रनजस्ट्रची आिक िोंद आनण जेव्हीएस रनजस्ट्रचा आढािा घेणे आनण थकबाकी
िसुली पाहणे
११. उप प्रादे नशक कायाा लय आनण प्रादे नशक प्रयोगशाळांची नतमाही तपासणी / साठा तपासणी
करणे.
१२. प्रादे नशक प्रयोगशाळे सह प्रादे नशक कायाालयातील खरे दीची प्रकरणे हाताळणे
१३. प्रादे नशक प्रयोगशाळे सह प्रादे नशक कायाा लयातील िानषाक एकनत्रत परतािा एनप्रल मनहन्यामध्ये
ले खा निभागात सादर करणे.
मुि लेख प ल / वररष्ठ लेख परीक्षक: १. रोख पुस्तक ि त्यासांबांत्रधत नोांिी तपासून पाहणे.
२. सेिा आत्रण पुरिठा त्रबले छाननी करणे.
३. बाँकेत पैसे पाठत्रिणे जे महसूल प्राप्तीच्या स्वरूपाचे असतात.
४. प्राप्तीकर, व्यिसाय कर आत्रण त्यािरील िसुलीचे िात्रषयक त्रििरणपि भरणे.
५. संलग्न कायायलयािा अग्रधि पुरनिणे ि तपासणी करणे.
६. बाह्ययंत्रणांिा िेतिाच्या माध्यमातून िसुल झालेल्या िसुलीची रक्कम िेळेिर भरणे उिा.
पोस्ट
ऑत्रिस, एल.आय.सी. अकाउां टांट जनरल, बाँक इ.
७. दे यकांची छाननी करणे.
८. गरजांच्या अिुषंगािे अनतररक्त अनुिािाच्या स्वरुपात गुांतिणूकीचा प्रस्ताि ठे िणे
९. कजय आत्रण अग्रीमासाठी अजा प्रत्रक्रया करणे.
१०. िररष्ठाांनी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे.

ग्रांथप ल : १. ग्रांथसांग्रहालयानुसार पुस्तके, त्रनयतकात्रलके, ताां त्रिक जनयल्स, ताांत्रिक अहिाल िगीकरण करणे.
२. नशषयकाप्रमाणे आत्रण लेखकाांच्या अनुषांगाने त्रनिे शाांक राखणे आत्रण िेळोिेळी अद्ययाित करणे.
३. खरे िी त्रकांमत िशयत्रिणारी सिय पुस्तके इ िोंििही मध्ये िोंि करणे.
४. आिश्यक असल्यास काडय त्रसस्टम सुरू करुन त्रनगयम प्रणालीचा अिलांब करणे.
५. नुकसान झाल्यास िसुलीसाठी सल्ला िे णे.
६. नामाांत्रकत पुस्तक त्रिक्रेते / प्रकाशकाांच्या मेत्रलांग यािी मांडळात ठे िणे.
७. ग्रंथालयासाठी सुरत्रक्षतता सुत्रनत्रित करणे.
८. पुस्तकाांच्या प्रिशयनासाठी काचेचे कपाट ि मांडणीची व्यिस्था करणे.
९. िररष्ठाांनी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे.
लघुलेखक (वररष्ठ श्रेणी): १. िररष्ठांिी नदले ले श्रुतले खि घेऊि संगणकािर इां ग्रजी / मराठीमध्ये टं कनलस्वखत करणे.
२. श्रुतले खिाचे काम करतािाच टं कले खिाचे सामान्य काम करणे आिश्यक आहे
३. टं कले खिाच्या मराठी अथा स्पष्ट्ीकरणािर िे खरे ख ठे िणे आत्रण टं कले खिाचे काम समान
प्रमाणात
त्रितरीत करणे.
४. स्टें त्रसल योग्य प्रकारे जतन करणे जेणेकरून पुन्हा िापरासाठी सुलभ व्हािे.
५. संबंधीत अनधकारी िगााचा िैयख्यक्तक सहायक म्हणून काम पाहणे
६. िौरा काययक्रमाची व्यिस्था पाहणे, संबंधीत अनधकारी िगाास िू रध्वनीद्वारे आले ले संदेश दे णे
ि
संबंधीत अनधकाऱ्यांचे संदेश इतरांिा दे णे
७. संबंधीत अनधकारी िगााच्या सोयीिुसार अभ्यागताां िा भेटीची िेळ दे णे
८. बैठकीस उपख्यस्थत राहणे आत्रण काही त्रमत्रनटाां चे मसुिे तयार करण्यासाठी चचाय करणे.
९. लघुलेखन आयोजन आत्रण टं कलेखन चाचण्या या बाबतीत प्रशासकीय अत्रधकारी याांना सहाय्य
करणे.
१०. िररष्ठाांनी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे.
लघुलेखक (कधिष्ठ श्रेणी.): १. िररष्ठांिी नदले ले श्रुतले खि घेऊि संगणकािर इां ग्रजी / मराठीमध्ये टं कनलस्वखत करणे.
२. श्रुतले खिाचे काम करतािाच टं कले खिाचे सामान्य काम करणे आिश्यक आहे
३. टं कले खिाच्या मराठी अथा स्पष्ट्ीकरणािर िे खरे ख ठे िणे आत्रण टं कले खिाचे काम समान
प्रमाणात
त्रितरीत करणे
४. स्टें त्रसल योग्य प्रकारे जतन करणे जेणेकरून पुन्हा िापरासाठी सुलभ व्हािे.
५. संबंधीत अनधकारी िगााचा िैयख्यक्तक सहायक म्हणून काम पाहणे
६. िौरा काययक्रमाची व्यिस्था पाहणे, संबंधीत अनधकारी िगाास िू रध्वनीद्वारे आले ले संदेश दे णे
ि

संबंधीत अनधकाऱ्यां चे संदेश इतरांिा दे णे
७. संबंधीत अनधकारी िगााच्या सोयीिुसार अभ्यागताां िा भेटीची िेळ दे णे
८. बैठकीस उपख्यस्थत राहणे आत्रण काही त्रमत्रनटाां चे मसुिे तयार करण्यासाठी चचाय करणे.
९. लघुलेखन आयोजन आत्रण टं कलेखन चाचण्यां बाबतीत प्रशासकीय अत्रधकारी याांना सहाय्य
करणे.
१०. िररष्ठाांनी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे.
प्रथम धलधपक : अ) सिय प्रकारची दे यके तयार करणे, त्याची दे यक नोांिणी ि इतर सहायक िोंदिहीमध्ये नोांिी
करणे
ब) सेिापुस्तके अद्ययाित ठे िणे, प्रािे त्रशक प्रयोगशाळे सह त्रिभागातील सिय कमयचाऱ््यांच्या िैनमनत्तक
रजेसह इतर रजांच्या नोांिी ठे िणे.
क) सिय सहाय्यक रत्रजस्टर सयसह कॅश बुकची िे खभाल.
ड) अथयसांकल्पाच्या कामात लेखापाल - कम- सुप्रीटें डेट यांिा मित करणे.
ई) लेखापाल-कम- सुप्रीटें डेटच्या अनुपख्यस्थतीत त्या पदाच्या जबाबिाऱ््या साां भाळणे.
ि) रजा ि िेतनिाढीच्या सिय प्रकरणाांना उपख्यस्थत राहणे.
छ) िररष्ठाांनी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे.
धलधपक / भांडार धलधपक: अ) आिक / जािक ि डी.डी सह सांमती अजाांसह आिचयक काम
ब) रोख / डीडी / धनािे श प्राप्त करण्यासाठी डी.आर. जारी करणे.
क) सांमती शुल्क रत्रजस्टर ठे िणे, सांमती िॉमय, जेव्हीएस महसूल आत्रण फीरत्या प्रयोगशाळे चे
दे खरे ख
खाते.
भांडार धलधपक:
अ) अकाउां टांट-कम-सुपररव्हेंटेंडेंटच्या मागयिशयनाखाली सात्रहत्याची खरे िी आत्रण सामग्रीच्या
िापरासाठी मुद्दे.
ब) भांडार ले ख्यांची िे खभाल.
क) िररष्ठाांनी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे.
वररष्ठ धलपीक:
१) सेिा प्रकरणे त्रनयम ि त्रनयमाांच्या चौकटीत हाताळणे
२) पुरिठा ि सेिाां ची दे यके सादर करणे.
३) दै िंनदि त्रिषयाांिर पिव्यिहार करणे.
४) ‘एक त्रिषय एक ििी’ च्या आधारे िाइल्स आत्रण त्रबल्ड-अप रे कॉडय ठे िणे
५) सांमतीपत्र, नूतनीकरण, उपकर निधी इत्यािीांसाठी अजय त्रमळाल्याबद्दल पािती दे णे.
६) सांमतीअजा शुल्क, उपकर शुल्क, अपील शुल्क इत्यािीांचा त्रहशेब िे णे.
७) िररष्ठाांनी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे
भांडार पाल : १. मागणी प्राप्त सामग्रीची तपासणी करणे आत्रण प्राप्त सामग्रीची चाांगल्या ख्यस्थतीत भौनतक
मोजणी

करून प्राप्त करणे.
२. त्रमळालेल्या सात्रहत्याांची सुरत्रक्षतता ठे िणे ि त्याांची दे खभाल करणे
३. त्रित्रिध शाखाांना आिश्यकतेनुसार सात्रहत्य िे णे.
४. प्राप्त झालेल्या सानहत्य/मालाची मोजमाप नोांित्रिणे.
५. सानहत्याची
नियनमतपणे पडताळणी करणे ि िोंदीिुसार कमी जाि सानहत्याबाबत
िररष्ठांिा
कळनिणे
६. भांडारशाखेत खालीलप्रमाणे सिय नोांिी ठे िाव्यात.
i) तुटफुट नोांि िही
ii) निले स्वखत मंजूरीसह िुकसािीची िोंदिही
iii) जडसंग्रह िोंदिही
iv) उपकरणाां च्या नोांिणीसाठी िही
v) उपभोग्य लेखाां साठी नोांिणी िही.

वाहिि लक: १) सोपनिण्यात आले ले िाहि कायम चालू स्वस्थतीत ठे िणे
२) केले ला प्रिास नक.मी. िाहिाची िोंद ठे िणे

३) भांडार अधीक्षक / भांडारपालच्या मितीने िाहन िु रुस्त करणे.
४) िापरात नसताना िाहिाच्या पात्रकांगची व्यिस्था करणे.
५) िररष्ठाां नी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे.

दप्तरी : १) कायाालयाच्या दप्तराची िषानिहाय जति करणे
२) जुन्या नोांिी नष्ट करण्याच्या प्रत्रक्रयेनुसार प्रस्तात्रित करणे.
३) कागिपिे संबंधीत ििीला जोडणे
४) िररष्ठाां नी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे.

ि ईक: १) त्याच्या अंतगयत त्रशपायाांच्या रोस्टर ड्युटीिर िे खरे ख ठे िणे ि व्यिस्था करणे.
२)
३)
४)
५)

ज्या अत्रधकाऱ््याशी तो सांलग्न आहे त्या अत्रधकाऱ््याच्या भेटीसाठी अभ्यां गतािा िेळ दे णे.
त्याच्या अंतगात कायाा सिाच्या दप्तराची नशपायाच्या मितीने पद्धतशीरपणे व्यिस्था पाहणे
आिचयकतेिुसार स्वतांिपणे काम करणे.
िररष्ठाां नी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे.

चक्रमुद्रणर्यंत्रचालक: १)इलेख्यररकली चात्रलत चक्रमुद्रणयंत्रणेिर त्रकांिा स्वयंचनलत यंत्रणेिर उपलब्ध असलेल्या स्टे ख्यन्सल्सची
२)
३)
४)
५)

िु सरी प्रत बनिणे.
उपलब्ध असल् यास झेरॉक्स त्रप्रांत्रटांग
स्कॅनर चालत्रिणे आत्रण ते काययरत
भां डार अधीक्षक / भांडारपालच्या
महत्त्वपूणय िापराची स्टॅ ख्यन्सल जतन

धशप ई: -

मशीन चालिणे.
ख्यस्थतीत राखणे.
सहाय्याने िरील मशीनची िु रुस्ती करणे.
करुन ठे िणे जेणेकरुन पुनिाय पर करण्यास सुलभ व्हािे.

१)
२)
३)
४)
५)
६)

कायायलयात स्वच्छता राखणे.
दिऐिज, कागिपिाांच्या सांचाची व्यिस्था करणे.
ज्या अत्रधकाऱ््याां कडे िेमणूक आहे त्याच्या कॉलला उपख्यस्थत राहणे.
इतर अत्रधकाऱ््याांना टपाल िाटप करणे.
आिश्यक असेल तेथे कायाालया व्यनतररक्त बाहेरील कतयव्य बजािणे.
िात्रषयक / त्रनयतकात्रलक स्टॉक पडताळणी कतयव्याच्या बाबतीत भांडारपाल/ भांडार अधीक्षकाांना
सहाय्य करणे
७)िररष्ठाांनी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे.
िौकीद र: १) कायायलयाची आत्रण त्यातील त्रित्रिध मालमत्ताां ची सांपूणय सुरक्षा, कामकाजाच्या िेळेस त्रकांिा
त्रििसाच्या
िरम्यान त्रकांिा बाहेर काम / नुकसान / चोरी / तोडिोडीच्या नोांिी ठे िणे.
२) त्रनिासी टे त्रलिोन उपलब्ध करुन त्रिलेल्या मांडळाच्या अत्रधकाऱ््याांना / अत्रधकाऱ््याांना कोणत्याही
आपत्कालीन पररख्यस्थतीचा अहिाल िे णे.
३) कतयव्यािर त्रशपायाांची कमतरता असेल तर त्रशपायाची कतयव्ये पार पाडणे.
४) िररष्ठाांनी िेळोिेळी सोपनिले ली इतर कामे पार पाडणे.

कार्ययकारी अनभर्यंता नविभाग :
कार्ययकारी अनभर्यंता:
कायाकारी अनभयंता हे कायाकारी अनभयंता नि्भागाचे मुख्य कायाकारी अनध्कारी
असुि त्यां च्याकडे मंडळाच्या सिा मालमत्ता, इमारतींची
दे खभाल, खरे दी इ.
कायाक्षेत्र आहे .
३. निणयर्य घेण्याच्या प्रनक्रर्येत अिुसरण्यात र्येणारी पद्धत तसेच पर्ययवेक्षण व
उत्तरदानर्यत्व
प्रणाली
मंडळ जल (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९७४ हिा (प्रदू षण प्रनतबंध
ि नियंत्रण) अनधनियम, १९८१, जल (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) उपकर
अनधनियम, १९७७ ि पयाा िरण (संरक्षण) अनधनियम १९८६ मधील नियामां च्या
तरतुदींिुसार काया करीत आहे .

सामान्यत: तां नत्रक निभागात, क्षेत्रीय अनधकारी िरािर प्रकरण हाताळले जातात
आनण ििी गरजेिुसार उप-प्रादे नशक अनधकारी / प्रादे नशक अनधकारी / प्रदू षण
नियंत्रण अनभयंता / सदस्य सनचि, अध्यक्ष यां िा त्या सादर केल् या जातात.
निधी निभागात प्रत्येक प्रकरण साधारणपणे सहाय्यक निधी अनधकारी हाताळतात
आनण ििी गरजेिुसार िररष्ठ निधी आनधकारी / सदस्य सनचि / अध्यक्ष यां िा
सादर केल् या जातात.
आस्थापिा ि ले खा निभागात प्रकरणां ची निभाग िरािर कायािाही केली जाते आनण
ििी गरजेिुसार सहाय्यक ले खा अनधकारी / मुख्य ले खा अनधकारी / सदस्य सनचि
/ अध्यक्ष यां िा सादर केल् या जातात. प्रयोगशाळा िमुन्यांचे निचले षण कनिष्ठ
िैज्ञानिक सहाय्यक / कनिष्ठ िैज्ञानिक अनध्कारी यां च्याद्वारे करण्यात येतात. पररणाम
संबंनधत िैज्ञानिक अनधकारी / िररष्ठ िैज्ञानिक अनधकारी यां िा सादर करण्यात
येतात.

संमती पत्रासाठीचे अनधकार प्रदाि:
उद्योगां िा संमतीपत्र सुलभ ि शीघ्र नमळण्यासाठी मंडळािे अनधकारी, संमती सनमती
आनण संमती मूल्यांकि सनमतीस अनधकार सुपूता करण्यात आले आहे त. याचे
नििरण पररनशष्ट् १ अ मध्ये आहे .
आरोग्य आस्थापिा बाबतीत, अनधकृतता ५० रुग्णशय्येहूि अनधक क्षमता असल् यास
अनधकारपत्रे मुख्य कायाा लयाद्वारे हाताळली जातात आनण क्षमता ५० रुग्णशय्येहूि
कमी असल् यास त्यां ची अनधकारपत्र संबंनधत काया प्रादे नशक कायाा लयाद्वारे हाताळली
जातात.
ध्विी प्रदू षण (नियमि ि नियंत्रण) नियम, २००० सुधारीत नियम २००९ मधील
तरतुदीिुसार सदस्य सनचि, महाराष्ट्र प्रदू षण नियंत्रण मंडळाचा कोणताही अनधकारी
जो पोनलस उप-अनधक्षक दजाा पेक्षा खाली असणार िाही त्यास प्रानधकारी म्हणूि
घोनषत करण्यात आले आहे त.
४. कार्ये पार पाडण्यासाठी ठरनवण्यात आले ली मािके:
संमतीपत्र निकाली काढण््यासाठीची मािके पररनशष्ठ १ ब मध्ये दे ण्यात आली आहे त.
उद्योग तपासणी / िमुिा संकलिाची मािके
क्र. उद्योग प्रकार
िारं िरता
१
२
३
४
५
६

मोठा
मध्यम
लहाि
मोठा
मध्यम
लहाि

उद्योग संिगा
लाल
लाल
लाल
िारं गी
िारं गी
िारं गी

िमुिा

संकलि

मानसक
नत्माही
६ मनहन्यातूि एकदा
३ मनहन्यातूि एकदा
६ मनहन्यातूि एकदा
िाषीक

आयएमआयएस मॉड्यूलद्वारे फील् ड भेटी साठी क्षेत्र अनधकरी, उप प्रादे नशिक
अनधकरी
व प्रादे नशिक अनधकरी नियुक्त केले जातात. अैस्वच्छक भेट शेड्यूलर.

५.

निर्यम, नविर्यम, सूचिा निर्यमपुख्यिका व अनभले ख
सध्या महाराष्ट्र प्रदू षण नियंत्रण मंडळािे खालील कायदे / नियम / अनधसूचिा
लागू केली आहे त. (काही बाबतीत अंशतः.)

1. VÉ±É (|ÉnÚù¹ÉhÉ, |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ´É ÊxÉªÉÆjÉhÉ)

+ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1974

ि त्या अंतगात घोनष्त केले ले नि्यम

2. ½þ´ÉÉ (|ÉnÚù¹ÉhÉ, |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ´É ÊxÉªÉÆjÉhÉ)
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1981 ि त्या अंतगात घोनष्त केले ले नि्यम
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

बायोनडग्रेडेबल आनण िॉि-बायोडे ग्रेडेबल िेस्ट् (कंटर ोल) नि्यम, २००६

आनण् महाराष्ट्र प्लास्वस्ट्क कॅरी बॅग (उत्पादि ि उपयोग नियम, २००६)

६. {ÉªÉÉÇ´É®úhÉ (ºÉÆ®úIÉhÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1986.
वित्यािअंतगयतिघोनषितिकेले ले िनििर्यम:•

•

पयाय िरण (सांरक्षण) त्रनयम, 1986 आत्रण पयाय िरण
(सांरक्षण) िु रुस्ती त्रनयम, 2016
PÉÉiÉEò ´É <iÉ®ú EòSÉ®úÉ ( ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
´É ºÉÒ¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉ½þiÉÚEò) ÊxÉªÉ¨É,
2016

•

•
•

•

•
•

VÉè´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

• प्लॅ स्वस्ट्क उत्पादि, निक्री आनण िापर नियम, १९९९
• ध्विी प्रदू षण (नियमि ि नियंत्रण) नियम, २००० ि सुधाररत नि्यम

२०१०
• बॅटरी (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम,२००१ (सुधाररत नि्यम २०११)
• पाणथळ जागा (संिधाि आनण व्यिस्थापि) नियम, २०१०

अनधसूचिा
• पयाा िरण आघात मुल्यां कि अनधसूचिा, 2006
• नकिारपट्टी नियमि क्षेत्र अनधसूचिा 2011.
• मानहतीचा अनधकार अनधनियम, 2005
• राष्ट्रीय हरीत न्यायानधकरण अनधनियम, 2010
• अंमलबजािणी धोरण 2016

जल आनण् हिा नि्यमाच्या तरतुदींिुसार, एखादा उद्योजक कोणत्याही
उद्योगात नकंिा प्रनक्रयेस चालनित नकंिा प्रस्थानपत करतो, कोणत्याही
जल स्त्रोतां मध्ये नकंिा जमीि / हिेमध्ये प्रदू षक / उत्सनजात करणारे
आनण त्याद्वारे िातािरणास प्रदू षण करणारी संमती नमळणे आिचयक
असते, जे दोि टप्प्यात नमळिणे आिचयक आहे ;

उद्योग आस्थापिेसाठी संमती पत्र प्रनक्रर्या :
अजादार संकेत स्थळािर प्रथम िोंदणी करे ल http://www.ecmpcb.in/
अजादार संबंनधत उप-प्रादे नशक कायाालयाकडूि एकदाच अजाा ची संपूणा छाििी
करे ल.
िोंदणीकरण प्रनक्रया पूणा झाल् यािंतर.
अजादार ऑिलाईििर अजा सादर करे ल. त्यािंतर "दिािेज प्रलं नबत "हा सन्दे श
नदसेल,४ आिचयक दिािेज ऑिलाईििर सादर करणे गरजेचे आहे . त्यािंतर
"शुल्क प्रलं नबत "असा संदेश नदसेल. उद्योगािी शुल्क संरचिेप्रमाणे
ऑिलाईि http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.ph
p#fees. शुल्क भरािे. उद्योगािी शुल्क नििरण अद्ययाित करािे ,अजाा च्या
संमती िंतर "शुल्क संमत"असा बदल होईल
उप-प्रादे नशक अनधकारी,क्षेत्र अनधकाऱ्यास अजा दे ईल. क्षेत्र अनधकारी अजाा ची
छाििी करूि "एकास्वत्मक मानहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफात" सादर करे ल. अजाा ची
स्वस्थती "प्रनक्रयेत" अशी नदसेल. क्षेत्र अनधकारी अजाा ची छाििी करे ल ि उद्योगास
भेट दे ईल(उद्योग आस्थापिेसाठी ि प्रथम कायारत करण्यासाठी) तसेच
नशफारस/भेटीचा अहिाल उप-प्रादे नशक अनधकाऱ्यास सादर करे ल. उद्योगाचा
संिगा ि भांडिली गुंतिणुकीिुसार प्रदत्त अनधकाराप्रमाणे
खालील नलं क
माफात आता उद्योगाच्या श्रेणी आनण भां डिली गुंतिणूकीच्या
आधारे
अजा "एकास्वत्मक मानहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफात" सत्तेच्या
अनध्कारािुसार
प्रनतनिधीकडे
सादर
करण्यात
येईल.
http://www.mpcb.gov.in/consentmgt /waterairact.php
संबंनधत प्रानधकारी अजाा ची छाििी करे ल. अजा जर योग्यरीतीिे सादर केला असेल
तर "एकास्वत्मक मानहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफात" अजाा स संमती नदली जाईल ि
ऑिलाईि प्रणालीमध्ये "संमत" असे दशानिले जाईल ि स्वाक्षरीसनहत संमतीपत्राची
प्रत उपलब्ध केली जाईल अन्यथा अजा अयोग्य असेल तर तो अजा यंत्रणेमाफात
िाकारला जाईल ि अजाा ची स्वस्थती "िाकारण्यात आला" अशी नदसेल.
उद्योग,संमतीपत्राची प्रत पोटा लिरूि प्राप्त करू शकेल.
उद्योग कार्ययरत करण्यासाठी संमतीपत्र प्रनक्रर्या

िोंदणीकरण प्रनक्रया पूणा झाल् यािंतर अजादार ऑिलाईििर अजा सादर करू शकेल
त्यािंतर "दिािेज प्रलं नबत "हा सन्दे श नदसेल,४ आिचयक दिािेज ऑिलाईििर
सादर करणे गरजेचे आहे . त्यािंतर "शुल्क प्रलं नबत "असा संदेश नदसेल.
उद्योगािी
शुल्क
संरचिेप्रमाणे http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.
php#fees. ऑिलाईि शुल्क भरािे. उद्योगािी शुल्क नििरण अद्ययाित करािे
ि अजाा च्या संमती िंतर "शुल्क संमत"असा बदल होईल.
उप-प्रादे नशक अनधकारी,क्षेत्र अनधकाऱ्यास अजा दे ईल. क्षेत्र अनधकारी अजाा ची
छाििी करूि "एकास्वत्मक मानहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफात" सादर करे ल. अजाा ची
स्वस्थती "प्रनक्रयेत" अशी नदसेल. क्षेत्र अनधकारी अजाा ची छाििी करे ल ि उद्योगास
भेट दे ईल(उद्योग आस्थापिेसाठी ि प्रथम कायारत करण्यासाठी) तसेच
नशफारस/भेटीचा अहिाल उप-प्रादे नशक अनधकाऱ्यास सादर करे ल. उद्योगाचा
संिगा ि भांडिली गुंतिणुकीिुसार प्रदत्त अनधकाराप्रमाणे
http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php अजा
"एकास्वत्मक मानहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफात" सादर करण्यात येईल.
संबंनधत प्रानधकारी अजाा ची छाििी करे ल. अजा जर योग्यरीतीिे सादर केला असेल
तर "एकास्वत्मक मानहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफात" अजाा स संमती नदली जाईल ि
ऑिलाईि प्रणालीमध्ये "संमत" असे दशानिले जाईल ि स्वाक्षरीसनहत संमतीपत्राची
प्रत उपलब्ध केली जाईल अन्यथा अजा अयोग्य असेल तर तो अजा यंत्रणेमाफात
िाकारला जाईल ि अजाा ची स्वस्थती "िाकारण्यात आला" अशी नदसेल.
उद्योग,संमतीपत्राची प्रत पोटा लिरूि प्राप्त करू शकेल.
इतर अजायकररता :
उद्योजकांिा नवनवध अनधकृतता अथवा वानषयक परतावा सेवेकररता खालील
ऑिलाइि अजय भरावर्याचे आहे :
• घातक कचरा अनधकृतता – नििरणपत्र) १
• घातक कचरा िानषाक परतािा – नििरणपत्र) ४
• घातक कचरा व्यापारी िोंदणी – नििरणपत्र) ७
• घातक कचरा अपघात अहिाल – नििरणपत्र)११
• घातक कचरा दाखल अपील – नििरणपत्र)१२
• प्लास्वस्ट्क अनधकृतता

• जैि िैद्यकीय कचरा अनधकृतता
• जैि िैद्यकीय कचरा िानषाक परतािा
• महापानलका घिकचरा अनधकृतता
• महापानलका घिकचरा िानषाक परतािा
• ई – कचरा अनधकृतता – नििरणपत्र) १ए
• ई – कचरा िानषाक परतािा
• ई – कचरा अनधकृतता – निघटि आनण पुििाा पर – नििरणपत्र) ४
• बॅटरी व्यापारी िोंदणी
• पयाा िरण तक्ता – नििरणपत्र) ५
• जल उपकर – नििरणपत्र) आय
• बां धकाम आनण नििाश अनधकृतता
उद्योजकां िी खाली नदले ल् या निधािािुसार संमती शुल्क भरण्याची गरज आहे .
लाल, िारं गी आनण नहरव्या श्रेणी उद्योगातील संमती िैधता अिुक्रमे एक, दोि
आनण तीि िषे आहे. योग्य प्रमाणात शुल्क दे ऊि उद्योग ५ िषे, १० िषे आनण
१५ िषाां च्या कालािधीसाठी संमतीपत्र प्राप्त करु शकतात. नद. २५/०८/२०११ च्या
शासि निणायािुसार संमतीपत्र शुल्कामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे .

जल (प्रदू षण प्रनतबंध आनण निर्यंत्रण) अनधनिर्यम, १९७४ मधील कलम २५
िुसार कोणतीही व्यक्ती राज्य मंडळाच्या पूवय संमतीनशवार्य
(अ) कोणत्याही उद्योगाची स्थापिा नकंिा स्थापिेसाठी उचलले ली पाऊले नकंिा
प्रनक्रया ि निल् हे िाट यंत्रण त्याचा नििार नकंिा अनतररक्त यंत्रणा ज्यामुळे नि:साररत
झाले ले सां डपाणी नकंिा औद्योनगक सांडपाणी हे जमीि सां डपाणी, जलप्रिाह नकंिा
निहीरीत नमसळण्याची शक्यता असते नकंिा
(ब) सां डपाणी नि:सारणसाठी कोणतीही ििीि नकंिा पयाा यी व्यिस्था नकंिा
(क) सां डपाण्यासाठी कोणत्याही ििीि प्रिाह निमाा ण नकंिा सुरु करु शकत िाही.
जल (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९७४ च्या मलम २६ मधील
तरतुदीिुसार कोणत्याही व्यक्तीस जनमिीिरचे सां डपाणी, उद्योगधंद्यातील सां डपाणी,

कोणत्याही प्रिाहामध्ये नकंिा झाकले ल् या गटारां मध्ये सोडण्याआधी मंडळाकडूि
संमतीपत्र घेणे आिचयक आहे .
हिा (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९८१ च्या कलम २१ िुसार राज्य
मंडळाच्या पूिा संमतीनशिाय, कोणत्याही व्यक्तीस राज्यातील हिा प्रदू षण नियंत्रण
क्षेत्रात कोणताही उद्योग स्थापि नकंिा कायारत करता येणार िाही.
(२) राज्य मंडळाच्या संमतीपत्र अजााचा िमुिा, त्यातील नििरण ि त्यासोबत
निचारण्यात येणारी मानहती ही निनशष्ट् पद्धतीिे ठरिूि नदले ली असली पानहजे.
(३) अशा संमती अजाा बाबत चौकशी करण्याचा अनधकार राज्य मंडळास आहे .
त्यासाठी निनहत पद्धतीचा िापर करण्यात येईल.
(४) निनशष्ट् अटींच्या अधीि राहूि राज्य मंडळ संमती दे ऊ शकते.
∙ राज्य मंडळाच्या संमती अजाा सोबत ठरानिक शुल्क भरािे लागेल ि निनहत
िमुन्यात सादर करािे लागेल. तसेच औद्योनगक संयंत्र आनण इतर संबंनधत
मानहतीचे निनहत िमुन्यात नििरण द्यािे लागेल.
∙ संमती अजा प्राप्त झाल् यािंतर चार मनहिे मुदतीच्या आत राज्य मंडळ,
नलस्वखत स्वरुपात निनशष्ट् अटींच्या अधीि राहूि संमतीपत्र प्रदाि करे ल नकंिा
िकार दे ईल. संमतीपत्र खालील दोि प्रकारां मध्ये मंजूर केले जातात.
∙ उद्योग स्थानपत करण्यासाठी

संमतीपत्र: उद्योग नकंिा

प्रनक्रया संयंत्र

अस्थानपत करण्यापूिी अशा प्रकारचे संमतीपत्र घ्यािे लागते.
∙ उद्योग चालू करण्यासाठी संमतीपत्र: उद्योग नकंिा प्रनक्रया आिचयक प्रदू षण
नियंत्रण व्यिस्थेसहीत स्थापि झाल् यािंतर 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 केले ल् या अटींचे पालि ि
केल् यास संमतीपत्र िाकारण्यात येते.
जल आनण हवा अनधनिर्यम अंतगयत एकनत्रत संमती शुल्क:
क्र. उद्योगाचे भांडवल
गुंतवणूक (जमीि,

उद्योग स्थापि
करण्यासाठी

उद्योग चालू
करण्यासाठी

१

इमारत, घसारा ि
करता र्यंत्रसामग्री र्यासह)
रु. १०० कोटीहूि अनधक भां डिली
गुंतिणूकीच्या ०.०२%
रु. ७५ कोटी ते १०० कोटी रु. १,२५,०००
रु. ५० कोटी ते ७५ कोटी रु. १,००,०००
रु. २५ कोटी ते ५० कोटी रु. ७५,०००
रु. १० कोटी ते २५ कोटी रु. ५०,०००
रु. ५ कोटी ते १० कोटी रु. २५,०००
रु. १ कोटी ते ५ कोटी
रु. १५,०००
रु. ६० लाख १ कोटी
रु. ५०००
रु. १० लाख ते ६० लाख रु. १५००
रु. १० लाखाहूि कमी
रु. ५००

भां डिली
गुंतिणूकीच्या ०.०२%
रु. १,२५,०००
रु. १,००,०००
रु. ७५,०००
रु. ५०,०००
रु. २५,०००
रु. १५,०००
रु. ५०००
रु. १५००
रु. ५००

खिि प्रकल् पाकरीता भां डिली गुंतिणूक आधारािर आकारण्यात आले ल् या संमती
शुल्का व्यनतररक्त रु. ०.४०/ टि दरिषी शुल्क आकारले जाईल.
स्थानिक संस्था (जल अनधनिर्यमािुसार) संमती शुल्क
महािगरपानलका

रु. १,००,०००/-

अ

रु. ५०,०००/-

ब
क

िगा िगरपानलकेचा

िगा िगरपानलकेचा रु. ५,०००/िगा िगरपानलकेचा

रु. २०००/-

हे शुल्क ई-पेमेंट गेटिे / आरटीजीएस / एिईएफटीद्वारे दे य असेल.
जैि िैद्यकीय कचरा (व्यिस्थापि) नियम, २०१६ अंतगात अनधकारपत्र शुल्क
(महाराष्ट्र
शासि
निणाय
क्रमां क
ENV/1098/559/PK259/TC1.dt.10.4.2003 पयाा िरण निभाग शासिािुसार)
अ) रुग्णशय्या क्षमता
०१-०५
०६-२५

शुल्क (दरसाल)
नि:शुल्क
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 निल् हे िाटीसाठी
क)

सुनिधा दे णारे रु. १०,०००/- प्रनत िषा

जैि िैद्यकीय कचरा िाहतूक करणारे रु. ७,५००/- प्रनत िषा

ड) इतर सिा जैि िैद्यकीय कचरा हाताळणाऱ्या संस्था / अनभकरणे
(िरील अ,ब,क िगळता) रु. २,५००/- प्रनत िषा
हे शुल्क अजय भरल्यानांतर उपलब्ध झालेल्या
िोन पद्धतीमध्ये दे य होईल.

त्रलांकिर ऑनलाईन / ऑिलाईन या

अपील:
कलम २५, कलम २६ नकंिा कलम २७ अन्वये राज्य मंडळािे पाररत केले ल् या
आदे शानिरुद्ध कोणतीही व्यक्ती आदे श नमळाले ल् या तारखेपासूि तीस नदिसां च्या
आत राज्य शासिािे स्थापि केले लया अपील प्रानधकरणास अपील दाखल करु
शकतात.

दं ड:
∙ कलम २४ मधील तरतुंदीचे जो कोणी उल् लं घि करे ल म्हणजेच प्रदू नषत घटक
जलप्रिाहात, निनहरीत नि:साररत करण्यासाठी असले ल् या बंदीचे उल् लं घि करे ल
त्यास कलम ४३ अिुसार कमीत कमी एक िषा आनण सहा मनहिे कारािासाची
नशक्षा जी सहा िषाा पयांत िाढू शकते आनण दं ड ही आकारला जाऊ शकतो.
∙ कलम २५ आनण २६ मधील तरतुदींचे उल् लं घि झाल् यास कलम ४४ अिुसार
कमीत कमी एक िषा आनण सहा मनहिे कारािासाची नशक्षा जी सहा िषाा पयांत
िाढू शकते आनण दं ड आकारला जाऊ शकतो.

∙ कलम २४ नकंिा २५ नकंिा २६ अंतगात कोणतीही व्यक्ती पुन्हा त्याच तरतुदीचे
उल् लं घि करतािा ि दोषी आढळल् यास कलम ४५ िुसार अनधनियमाप्रमाणे
कमीत कमी दोि िषा कारािासाची नशक्षा जी सात िषाा पयांत िाढू शकते आनण
दं ड आकारला जाऊ शकतो.
∙

या कलमाचा उद्दे श साध्य करण्यासाठी सदर अपराध ज्यामुळे नशक्षा होणार
आहे , त्यासाठी दोिपे क्षा अनधक िषाां पूिी झाले ली अपराधनसद्धी निचारात घेतली
जाणार िाही.

∙

हिा (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम १९८१ च्या तरतुदींचे उल् लं घि
झाल् यास नकंिा या अनधनियमां खालील कोणताही आदे श नकंिा निदे श ज्यासाठी
कोठे ही दं डाची तरतूद िाही त्याचे उल् लं घि झाल् यास अनधनियमाच्या कलम ३९
िुसार ३ मनहन्यां पयांत तुरुंगिास नकंिा रु. १०,०००/- पयांत दं ड नकंिा दोन्ही
नशक्षा होऊ शकते जर हे उल् लं घि सातत्यािे होत असेल तर पनहल् या
उल् लं घिािंतर जोपयांत उल् लं घि होत रानहल त्या कालािधीत दर नदिशी रु.
५०००/- अनतररक्त दं डाची नशक्षा होऊ शकते.

६) मंडळामध्ये निर्यंत्रणाखाली असले ल् र्या दिऐवजांच्या प्रवगांचे नववरण:
१. मंडळामध्ये संमतीपत्र अजा नमळाल् यािर या ििी िैधता तारखेपासूि एक िषाा साठी
ठे िल् या जातात त्यािर निणायाक कायािाही झाल् यािर पाहण्यासाठी उपलब्ध
असतात.
२. निदे शां चा समािेश असले ल् या आदे श ििी प्रादे नशक कायाा लयां मध्ये
पाठनिण्यात येतात.

परत

३. उच्च न्यायालयात दाखल केले ल् या प्रलं नबत यानचका, सिोच्च न्यायालयात दाखल
केले ल् या प्रलं नबत यानचका, मानहती अनधकारी अनधनियम अंतगात प्रलं नबत अपील,
जल, हिा आनण पयाा िरण (संरक्षण) अनधनियम अंतगात प्रलं नबत अपील ििी,
तसेच मानगल ३ िषाा त उच्च न्यायालय आनण सिोच्च न्यायालयातूि निकाली
काढले ल् या प्रकरणाच्या ििी निधी खात्याकडे उपलब्ध असतील.
प्रादे नशक अनधकारी आनण उप प्रादे नशक अनधकारी यां िी दाखल केले ल् या प्रकरणां च्या
बाबतीत मानगल ३ िषाां चा निकालां च्या आनण लघु न्यायालयां चे आदे श, प्रकरणाचा
निणाय तारखेपासूि संबंनधत क्षेत्रीय अनधकारी आनण उप प्रादे नशक अनधकारी यां च्याकडे
उपलब्ध असतील. मंडळाच्या मानगल ३ िषाां च्या बैठकीची िोंद, यानशिाय पयाा िरण

अनधनियम राज्य ग्राहक मंच, कामगाार न्यायालय, राज्य मानहती आयोग,
माििानधकार आयोग, उच्च न्यायालय आनण सिोच्च न्यायालयाच्या अंतगात अनपलीय
अनधकारी, निनिध मंच आधी प्रलं नबत इतर गोष्ट्ी संबंनधत काही ििी मंडळातील
निधी निभागात पाहण्यासाठी उपलब्ध असतील.
पुढील अनधनिर्यम आनण निर्यम संबंनधत बाबी
१.
जल (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९७४, हिा (प्रदू षण 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 प्लॅ स्वस्ट्क नपशिी (उत्पादि ि उपयोग) नियम, २००६.
७.ध्विी प्रदू षण (नियमि ि नियंत्रण) नियम २०००, सुधारीत नियम-२००९.
८. नशसे आम्ल बॅटरी (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम, २००१.
९. िरील अनधनियमांची प्रत.
१०. सां स्वख्यकी अहिाल, िानषाक अहिाल ि कायाक्रम अंदाजपत्रक.
११. पयाा िरण आघात मुल्यां कि अनधसूचिा.
१२. घातक कचरा (सीमा िाहतूक) नियम, २००८ ची अंमलबजािणी.
१३. घातक कचरा िाहूि िेणारी अनधकृत िाहक.
१४. घातक कचऱ्याचे पुिाचक्रक ि प्रनक्रया करणारी अनधकृत अनभकरणे.
१५. सामानयक घातक कचरा प्रनक्रया निल् हे िाट सुनिधेबद्दल मानहती.
१६. घातक कचरा निमाा ण करणाऱ्या उद्योगां ची सूची.
१७. नििरणपत्राचे संगणकामाफात सादरीकरण.
१८. उद्योगां िा नदले ले संमतीपत्र / िा हरकत प्रमाणपत्र / अनधकारपत्र.

१९. घातक कचरा िाहतूक ि भस्मीकरण मागादशाका
२०. कृती अहिाल (घातक कचऱ्याबाबत)
२१. अनधकृत ईले क्ट्र ॉनिक कचरा निघटक, पुिाचक्रक आनण संकलि केंद्र यां चा
तपनशल
ईले क्ट्र ॉनिक कचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम, २०११.
२२. NAMP/ SAMP आनण CAQMS अंतगात हिा गुणित्ता मानहती.
२३. उत्सिातील ध्विी प्रदू षण संनियंत्रण.
२४. पयाा िरण प्रदू षण निदे शां क असले ल् या क्षेत्रासाठी कृती योजिा.
७. धोरण तर्यार करण्याच्या नकंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संबंधात
लोकांशी नवचार नवनिमर्य करण्यासाठी नकंवा लोकांकडूि निवेदिे केली
जाण्यासाठी अख्यित्वात असले ल् र्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपनशल.
मंडळ पयाािरण क्षेत्रातील तज्ञ, स्वयंसेिी संस्था यां च्याशी सल् लामसलत करुि
महत्वाच्या पयाा िरण संबंनधत निषयां िर निणाय घेते. पयाा िरण प्रकल् पासाठी
मंडळाकडूि सािाजनिक सुिािणी घेण्यात येते. सािाजनिक जितेस प्रदू षणाबाबतीत
तक्रार दाखल करता येतात. यासाठी मंडळामध्ये एक स्वतंत्र तक्रार आनण नििारण
निभाग स्थानपत आहे .
८. मंडळाचा एक भाग म्हणूि नकंवा सल् ला दे ण्याच्या प्रर्योजिासाठी म्हणूि
घटीत केले ल् र्या दोि नकंवा अनधक व्यक्तीच्या नमळू ि बिले ल् र्या मंडळाचे,
पररषदांचे, सनमत्यांचे आनण निकालांचे नववरण तसेच त्यांच्या बैठक
लोकांसाठी खुल्र्या आहेत नकंवा कसे नकंवा अशा बैठकीची कार्ययवृत्ते जितेस
पहावर्यास नमळण्याजोगी आहेत नकंवा कसे र्याबाबतचे नववरण:
जल (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९७४ च्या कलम ९, हिा (प्रदू षण
प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९८१ च्या कलम ११ अन्वये मंडळाची काये
सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या दृष्ट्ीिे ि अनधनियम आनण नियमां च्या कायाक्षम आनण
प्रभािी अंमलबजािणीसाठी मंडळामध्ये निनिध सनमत्या स्थापि केल् या आहे त. निनशष्ट्
कायाां साठी अहिाल िषाां त खालील सनमत्या स्थापि करण्यात आल् या.
१.
संमती सनमती
२. संमती मूल्यमापि सनमती

३. निभागीय पदोन्नती सनमती
४. घातक कचरा (व्यिस्थापि हाताळणी ि सीमा िाहतूक) नियम, २००८ आनण
इले क्ट्र ॉनिक कचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम, २०११ अंतगात िोंदणी
प्रनक्रया पररक्षण सनमती.
५. खरे दी सनमती
६. िैद्यकीय प्रनतपूती सनमती
७.उद्योग िगािारी सनमती
८. टँ क फामा सनमती
९. घातक कचरा पुिाचक्रण / पुिाप्रनक्रया सनमती
१०.
अपीलीय सनमती
११. उत्पादि नमनश्रत अंतगात तां नत्रक सनमती.
सिा सनमत्यां िा बैठकींची िोंद मंडळाच्या संकेतस्थळािर जानहर करण्यात येते.
( http:/www.mpcb.gov.in)

९.

मंडळाचे अनधकारी कमयचाऱर्यांची निदे नशका:
पररनशष्ट् २ प्रमाणे

१०. अनधकारी व कमयचारी र्यांिा नमळणारे मानसक वेति तसेच प्रानधकरणाच्या
नवनिर्यमामध्ये तरतूद केल् र्याप्रमाणे िुकसाि भरपाई दे ण्याची पद्धत
पररनशष्ट् ३ प्रमाणे
११. मंडळाचा वषय २०२१-२०२२ ि अथयसंकल् प
पररनशष्ट् ४ प्रमाणे
१२. अथय सहाय्य कार्ययक्रमाच्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केले ल् र्या
रकमा व अशा कार्ययक्रमाच्या लाभानधकाऱर्यांचा तपनशल:
अथा सहाय्यासाठी कोणताही निस्वचचत कायाक्रम िाही. साधारणपणे एकूण प्रकल् प
खचाा च्या ५% अथा सहाय्य मंडळाकडूि नदले जाते. या लाभाथीमध्ये, स्थानिक

उद्योग, रुग्णालये, सामानजक संस्था, स्वयंसेिी संस्था आनण शैक्षनणक संस्था यां चा
समािेश होतो.
१३. सवलती, परवािे अनधकारपत्र नदले ल् र्यांचा तपनशल :
उद्योग,
रुग्णालये
आनण
स्थानिक
संमतीपत्र/अनधकृतता आिचयक आहे .

संस्था

यां िा

कायदे /नियमािुसार

१४. मंडळािे ईले क्ट्र ॉनिक फॉमयमध्ये संकनलत केले ल् र्या उपलब्ध मानहतीबाबतीत
तपनशल:
∙ मानसक निहाय संमतीपत्र प्रदािे
∙ संमती अजाां ची दै िंनदि स्वस्थती
∙ अनधनियम/अनधसूचिा
∙ सभा, मेळािा / करार / घोषणा पत्र
∙ संकनलत नियम
∙ सागर नियंत्रण क्षेत्र अनधसूचिा
∙ पयाा िरण आघात मूल्यां कि अनधसूचिा
∙ मुंबई पोटा टर स्ट्द्वारे पीरपाऊ येथूि दु सऱ्या द्रि रासायनिक / POL उत्पादि
निशेष ग्रेडसाठी बां धकाम नियोजिाबद्दल.
∙ महाराष्ट्र शासिािे जारी केले ले अनधसूनचत शासकीय राजपत्र
∙ शहरी निकास आनण सािाजनिक आरोग्य निभागािे जारी केले ले

अनधसूनचत

शासकीय राजपत्र
∙ महाराष्ट्र शासिास मंडळ पूिाघटिेसाठी केले ली कायािाही.
∙ महाराष्ट्र जल प्रदू षण प्रनतबंध मंडळ
∙ जल (प्रदू षण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९७४ आनण हिा (प्रदू षण
प्रनतबंध ि नियंत्रण) अनधनियम, १९८१ च्या अंमलबजािणी.
∙ घातक कचरा (व्यिस्थापि, हाताळणी ि सीमा िाहतूक) नियम, २००८ ची
अंमलबजािणी

∙ कनिष्ठ न्यायालयीि नियाण
∙ कत्तलखान्याबाबतीत मानहती
∙ महत्तिाचे न्यायालयीि निणाय
∙ इतर महत्वाचे न्यायालयीि निणाय (म.प्र.नि.म पक्षकार िसले ले )
∙ पयाा िरण कायद्यां तगात अपीले मंडळािी केले ले साध्य.
∙ उपलस्वब्ध
∙ कायदे शीर कारिाई स्वस्थती िषा २०१३ (३० जूि, २०१३ पयांत)
∙ घातक कचऱ्याची िाहतूक करणारे अनधकृत िाहक
∙ घातक कचऱ्याचे अनधकृत/िोंदणीकृत पुिाचक्रक / पुिाप्रनक्रया करणारे .
∙ सामानयक घातक कचरा प्रनक्रया ि निल् हेिाट सुनिधेचा तपनशल
∙ सीएचडब्ल् यूटीएसडीएफचा तपशील
∙ सामानयक जैि िैद्यकीय

ज्वलि सुनिधां चा तपशील.

∙ घातक कचरा निमाा ण करणाऱ्या उद्योगां ची सूची
∙ नििरणपत्राचे संगणकीकृत सादरीकरण
∙ उद्योगां िा नदले ली संमती / िा हरकत प्रमाणपत्र / अनधकार पत्र
∙ घातक कचरा दळणिळण ि भस्वस्मकरण मागादशाका
∙ घातक कचऱ्यासंबंधी कृती अहिाल.
∙ जल गुणित्ता मानहती, हिा गुणित्ता मानहती, सां स्वख्यकी मानहती ि िानषाक
अहिाल.
उदयोजक मान्यतेसाठी / अनधकृततेसाठी आनण इतर ऑिलाईि सबनमशिसाठी
ऑिलाइि अजा करतात. मंडळाचे समंतीपत्र / अनधकृतता आनण इतर ऑिलाईि
फॉमा प्रोसेनसंग बोडा दे खील IMIS Software द्वारे संगणकीकृत करण्यात आले
आहे त. िायू ि जल गुणित्तायुक्त मानहती मानसक िरािर मंडळाच्या िेबसाइटिर
दे खील अपलोड केली जाते. सीईटीपी, घातक टाकािू पदाथा आनण इतर कचरा
(िागरी घि कचरा, जैि-िैद्यकीय टाकािू पदाथा इ.) नियनमतपणे बोडा च्या

िेबसाइटिर अपलोड केले जातात. बोडा ची संपूणा इं ग्रजी आिृत्ती िेबसाइट मराठी
आिृत्तीमध्ये दे खील उपलब्ध आहे .

१५. िागरीकांिा सावयजनिक वापरासाठी उपलब्ध असले ली लार्यब्ररी नकंवा
वाचिालर्य, इतर सुनवधांची मानहती, कामकाजाच्या वेळा नकंवा इतर वेळेचा
तपनशल:
मंडळाचे राज्यात १२ निभागीय कायाालये, ४४ उप प्रादे नशक कायाा लये आनण ८
प्रयोगशाळा आहे त. मंडळाचे ग्रंथालय हे मुख्यालय मुंबई येथे असूि ते केिळ
मंडळाच्या कमाचा-याांसाठी असते आनण सामान्य जितेसाठी िाही
पररनशष्ठ १ ब प्रमाणे
१६. सावयजनिक मानहती अनधकरी र्यांची िावे, पदे आनण इतर तपनशल:
पररनशष्िठ ५ प्रमाणे

पररनशष्ठ १ (अ)
संमती प्रदाि करण्याचे अनधकारी
उद्योगां िा संमतीपत्र सुरळीतरीत्या ि सहजपणे नमळाव्या तसेच संमतीपत्राची कायािाही
सोपी करण्याच्या उद्दे शािे मंडळािे संमती प्रदाि करण्याचे अनधकार मंडळाचे
अनधकारी, सदस्य सनचि आनण संमतीपत्र सत्यापि सनमती यांिा सुपूता करण्यात
आले आहे त.
क्र अनधकारी
.

१

२

३

उप
प्रादे नशक
अनधकारी
प्रादे नशक
अनधकारी

निभाग
प्रमुख

लाल
संवगय

िारं गी
संवगय

नहरवा
संवगय

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

मूलभूत
सुनवधा
वसाहती,
आर्य.टी.पा
कय, द्रुतगती
मागय,
नसंचि व
बांधकाम
प्रकल् प

रु. ५०
कोटीपयांत
रु. १०
कोटीपयांत
पररनशष्ठ
अ मध्ये
िमूद
केले ले
उद्योग
रु. १०
कोटीहूि
अनधक
रु. २५
कोटीपयांत

रु. १५०
कोटीपयां
त

रु. ५०
कोटीहूि
अनधक
रु. ५००
कोटीपयांत

ब,क श्रेणीतील रु. २५
महािगरपानलका कोटीपयांत
ि कटक
मंडळे

रु. १५०
कोटीहूि
अनधक
रु.
२५०

रु. ५००
कोटीहूि
अनधक
रु. १०००
कोटीपयांत

अ श्रेणीतील
महािगरपानलका
ि कटक
मंडळे

४

सदस्य
सनचि यां च्या
अध्यक्षतेखा
ली संमतीपत्र
सनमती

रु. २५
कोटीहूि
अनधक
रु. ७५
कोटीपयांत

५

संमतीपत्र
सत्यापि
सनमती

रु. ७५
कोटीहूि
अनधक

कोटीपयां
त
रु. २५०
कोटीहूि
अनधक
रु. ७५०
कोटीपयां
त
रु. ७५०
कोटीहूि
अनधक

रु. १०००
कोटीहूि
अनधक
रु. २०००
कोटीपयांत

रु. २५
कोटीहूि
अनधक
रु. ३५०
कोटीपयांत

रु. २०००
कोटीहूि
अनधक

सिा
रु. ३५०
महािगरपानलका कोटीहूि
अनधक

िोंद: ज्या उद्योगां िा मानगल एक िषाा च्या अिधीत दं ड / बंद यासारखे कठोर
आदे श दे ण्यात आले आहे त त्यां च्या संमतीपत्र िूतिीकरणासाठीचे त्याप्रमाणे संमतीपत्र
प्रदाि नकंिा िाकारण्याचे अनधकार िररष्ठ अनधकाऱ्यां कडे सोपनिले जाईल.
िरील दशानिले ली रक्कम भांडिली गुंतिणुकीच्या आधारािर आहे . भां डिली गुंतिणूक
उद्योगासाठी स्थािर जमीि, यंत्रसामग्री (घसारा िगळू ि) मशीि तसेच सिदी
ले खापालाच्या अहिालािर ठरिण्यात येईल.
∙ प्रादे नशक अनधऱ्याच्या अनधकारातील अजाां िर उप प्रादे नशक अनधकाऱ्यां िी कायािाही
करुि प्रादे नशक अनधकरी यां िा सादर करािे तसेच उप प्रादे नशक अनधकारी
यां च्या अनधकारातील अजाां िर क्षेत्र अनधकाऱ्यां िी कायािाही करुि उप प्रादे नशक
अनधकाऱ्यां िा सादर कारिे.
∙ डहाणू, माथेराि, महाबळे चिर, पंचगणी, मुरुड, जंनजरा, भात्सा यां सारख्या
पयाा िरण संिेदिशील त्याचप्रमाणे िदी नियमि क्षेत्रातील जी प्रकरणे न्यायालय
प्रनिष्ट् आहे त त्याबाबत पुिाचक्रक ि पुिाप्रनक्रया करणाऱ्या उद्योगां ची िोंदणी सदस्य
सनचिाच्या मान्यतेिे करण्यात यािी.
आरोग्य सेिा आस्थापिे , जैि-िैद्यकीय कचरा आनण सीबीएमडब्ल् यूटीएसडीएफ
(सामान्य जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार, साठिण आनण निल् हेिाट सुनिधा) यां िा
एकनत्रत संमती आनण अनधकृततेचे अनधकार सोपनिणे.

अ. क्र
. िगा
१

िगय -I

संरनक्षत आरोग्य सेिा संस्था
२५ खाटापयांत आरोग्य सेिा संस्था

प्रानधकरण
उपप्रादे नशक अनधकारी

(फक्त खाट रुग्णालय)

२

िगय -II

१. पॅथॉलॉनजकल उपचार करणाऱ््या प्रयोगशाळे चे

प्रादे नशक अनधकारी

दरमहा रूग्ण १००० पेक्षा जाि
२. २६ ते ५० खाटापयांत आरोग्य सेिा संस्था

३

िगय -III

१. ५१ ते१०० खाटापयांत आरोग्य सेिा संस्था.

त्रिभाग प्रमुख

२. मिपा मध्ये िसलेले
सीबीएमडब्ल्यूटीएसडीएफ

४

िगय -IV

१. १०१ ते २०० खाटापयांत आरोग्य सेिा
संस्था

संमती सनमती

२. मिपा मध्ये िसलेले
सीबीएमडब्ल्यूटीएसडीएफ

५

िगय -V

२०१ पेक्षा जास्त खाट असलेल्या आरोग्य सेिा
संस्था

संमती मूल्ां कि सनमती.

पररनशष्ठ १(ब)
प्रादे नशक अनधकाऱ्यां च्या संमतीपत्र / अनधकार पत्र व्यिस्थापिातूि पुढील उद्योगां िा
िगळण्यात आले आहे .
∙ केंद्र शासि नकंिा राज्य शासिाकडूि पयाा िरण िा - हरकत परिािा लागणाऱ्या
सिा प्रकल् पां िा स्थापिेसंबंधी संमतीपत्र ि प्रथम कायाा स्वन्वत करण्यासाठीचे
संमतीपत्र.
∙ िदी नियमि क्षेत्र, सागर नियमि क्षेत्र नकंिा इतर निबांनधत क्षेत्र नकंिा पयाा िरण
िा-हरकत लागू असणारे उत्पादिात बदल करणारे , प्रनक्रया बदलाचे सिा अजा
प्रदू षणभार कमी झाला नकंिा िाही याचा निचार करुि निणाय घ्यािा.
∙ औस्विक ऊजाा केंद्र
∙ स्पां झ लोह संयंत्र
∙ खत (सेंनद्रय जैनिक खत उत्पादि िगळू ि)
∙ सामानयक सां डपाणी प्रनक्रया संयंत्र, िागरी घिकचरा संयंत्र, सामानयक घातक
कचरा प्रनक्रया, साठिण ि निल् हे िाट सुनिधा तसेच सामानयक जैि िैद्यकीय
कचरा प्रनक्रया, साठिण ि निल् हे िाट सुनिधा
∙ उद्योग ज्यामध्ये इले क्ट्र ोप्ले टींग, इले क्ट्र ीक ब्लास्ट् फरिेस ि निल् हे िाट सुनिधा.
∙ आसििी (मळी आधारीत)
∙ कोळसा भट्टी
∙ औषधी द्रव्य
∙ नकटक िाशक
∙ नसमेंट
∙ कातडी
∙ कत्तलखािा
∙ रं ग द्रव्य ि संबंनधत उत्पादि
∙ रं ग उत्पादि
∙ पेटरोकॅनमकल् स ररफायिरी आनण पेटरोकॅनमकल् स

पररनशष्ट् १ (क)
जल व हवा अनधनिर्यम अंतगयत संमतीपत्राबद्दल कार्ययवाही
क्र. नववरण

१

२

३

४

जल, हिा, घातक
कचरा अनधनियम ि
नियमां तगातसाठी संमती
पत्र आिेदिे उप
प्रादे नशक कायाा लयात
रु. १०० शुल्क भरुि
प्राप्त करता येतील
आिेदि स्वस्वकृती ि
पोहोच पािती प्राप्त
करणे
अजाा त त्रुटी असल् यास
कळनिण्याचा अिधी
त्रुटी दु रुिी
केल् यािंतर तां नत्रक
बाबी ि जागा यां चा
पररक्षणाचा कालािधी

कामाची
संबंनधत
वेळ
/ अनधकारी
पत्ता
अवधी
कायाा लयीि
प्रादे नशक ि
कामाच्या
उप प्रादे नशक
िेळत
अनधकारी
ऑनलाईन
कायाा लय

ऑनलाईन

*सात नदिस

*सात नदिस

नटपण्णी

आिेदि पत्र
प्रादे नशक कायाा लय
ि मुख्यालय ि
मंडळाच्या
संकेतस्थळािर
सुद्धा उपलब्ध
आहे त.

उप प्रादे नशक
अनधकारी
कायाा लय
उप प्रादे नशक
अनधकारी
कायाा लय
संबंनधत उप
प्रादे नशक
कायाा लयातील
क्षेत्र अनधकारी

* कार्यायलर्यात अजय नमळाल् र्यावर
िोंद: िरील कालिधी अचूक / त्रुटी िसले ल् या अजाा साठी आहे .

पररक्षणािंतर संमतीपत्र प्रदाि करण्याचा कालावधी
मुख्यालयात प्राप्त झाले ल् या संमतीपत्र अजाांिर कराियाच्या कायािाहीचा अिधी पुढील
प्रमाणे आहे .
१. उप प्रादे नशक अनधकाऱ्यां िी अजा नमळाल् यापासूि ३० नदिसां च्या आत कायािाही
कराियाची आहे .
२. मुख्यालयाच्या अखत्याररत असले ल् या अजाांिर उप प्रादे नशक अनधकाऱ्यां िी ३०
नदिसां त कायािाही केली िाही तर तो अजा प्रादे नशक अनधकाऱ्यां कडे हिांतरीत
होईल. या अजाा िर प्रादे नशक अनधकाऱ्याकडूि ३० नदिसांत कायािाही होणे
आिचयक आहे . म्हणजेच मूळ अजा प्राप्त झाले ल् या नदिां कापासूि ६० नदिसां त
कायािाही होणे अपेनक्षत आहे .
३. प्रादे नशक अनधकाऱ्यां कडूि कायािाही ि झाल् यास संबंनधत अजा निभाग प्रमुखाकडे
हिां तरीत होईल.
४. अशा अजाां िर संबंनधत निभाग प्रमुखां िी ३० नदिसां त कायािाही करण आिचयक
आहे . परं तु जर कायािाही झाली िसेल ते सक्षम प्रानधकाऱ्यासमोर (सदस्य
सनचि, संमतीपत्र सनमती, अध्यक्ष, समंतीपत्र सत्यापि सनमती) जसाच्या तसा
अजा पुढील आिचयक निणायासाठी सादर करण्यात येईल.

पररनशष्ट् – २
मंडळाचे अनधकारी कमयचाऱर्यांची निदे नशका:
महाराष्ट्र प्रदू षण निर्यंत्रण मंडळ

िाव
अध्यक्ष
उप प्रादे नश्क अनधकारी
िरर्ष्ठ लघुलेखक
सदस्य सनचव नवभाग
िाि
सदस्य सनचव
खाजगी सनचि
िरर्ष्ठ लघुलेखक
जल प्रदू षण निवारण नवभाग
िाि
जल प्रदू षण निवारण नवभाग
उप प्रादे नश्क अनधकारी

कनिष्ठ िैज्ञानिक अनधकारी
क्षेत्र अनधकारी

प्रधाि वैज्ञानिक अनधकारी कक्ष
िाि
प्रधाि वैज्ञानिक अनधकारी
िैज्ञानिक अनधकारी
उप प्रादे नश्क अनधकारी
कनिष्ठ िैज्ञानिक सहाय्यक
क्षेत्र अनधकारी

हवा प्रदू षण निवारण नवभाग

श्री. आब स हेब ज-ह ड
श्री. नि्क्रांत भाले राि
श्री. नि्िय िाघमारे

श्री. अशोक अांब द सर व
धशिग रे

इं टरकॉम
३०१

फोि िं.
२४०४२४१८

३४७

३०२/४०२

२४०१०७०६

३४४
श्रीमती ज्योती िेिाांते

डॉ. र्य. बा. सोिटक्के
श्री राजू रा. िसािे (Mantralaya
on deputation)
श्री. सुनश्लकुमार एस. राठोड
श्री. श्रीपाद आर. कुलकणी
श्रीमती. यानमिी चाचड.
श्रीमती जयश्री जुिोिकर
श्री. दयेचिर व्ही. तुळजापूरकर
श्री. अनभ्जीत आर. कसबे
श्री. प्रनद्प खुस्पे
श्री. अजय अ. खामकर

डॉ. अमर रा. सुपाते
श्री. भगवाि. गधारी
श्री. अमोल ए. सातपूते
श्री. धिंजय िािेकर.
श्री. दे िािंद जाधि
अच्युत नाांििटे
श्री. प्रकाश ताटे
श्री. समीर हंदळे कर. (on
deputation)
श्रीमती. पुिम परशेटे (पोयरे कर)

३०५

२४०४४५३३

३२१
३२९
३३६

३०६

३२६
३३३

२४०१२६५९

िाि
हवा प्रदू षण निवारण नवभाग
उप प्रादे नश्क अनधकारी

क्षेत्र अनधकारी

सहाय्यक सनचव (तांनत्रक
नवभाग)
िाि
सहाय्यक सनचव (तांनत्रक)

श्री. नव. मो. मोटघरे
श्रीमती स्नेहा कांबळे
श्री. करणनसंग ए. राजपूत
श्री. नि्स्वख्ल जे. मोरे
श्री. चंद्रकांत नशंदे
श्री. व्यंकट जी. भतािे
श्री. अनजत सुयािंशी
श्री. योगेश निचििाथ गोरे .
श्री. समीर हंदळे कर.

श्री. पी. के. नमराशे

३०३

२४०४०६१२

३१५
३४१
३१४
३४१

३०४

२४०१०६८२/
९४२२०७६९४६

उप प्रादे नश्क अनधकारी

क्षेत्र अनधकारी

जैव-वैद्यकीर्य कचरा नविभाग
िाि
प्रादे नशक अनधकारी

श्री. परमेचिर व्ही. कांबळे
डॉ. नस्मा उदय दळिी
श्री. शकील एस. शेख
श्रीमती. कल् याणी आर.
कुलकणी
श्री. महेश चव्हाण
श्री. संदीप टोपे.

३१३
३२४

मैत्री नविभाग
िाि
प्रादे नशक अनधकारी
उप प्रादे नश्क अनधकारी
आस्थापिा नवभाग
िाि
प्रशासकीर्य अनधकारी

श्री. नदिलीप के. खेडकर
(suspend)
श्री. प्रकाश पी. मुंडे
श्री. ज. श. साळुां खे

सहाय्यक सनच्ि (आस्थापिा)

श्री. प्रमोि नाांिगािकर
(अनतररक्त कायाभार)
श्रीमती. िीता बोराडे

प्रमुख ले खापाल

श्री. कानि्फिाथ नश्िगारे

ले खा नवभाग
िाि
मुख्य ले खा अनधकारी
ले खा अनधकारी
ले खा अनधकारी (ले खापररक्षण)
सहाय्यक ले खा अनधकारी

प्रमुख ले खापाल

ले खा नवभाग – EC MPCB
Cell
िाि
ले खा अनधकरी

२१०

२४०९२००६

श्री. श्र्यामकुमार रा. पाटील
श्रीमती. सुजाता बळराज शेटये.
श्री. सुनश्लकुमार ग. सािंत.
श्रीमती रोहीणी त्रडसोझा
(अनतररक्त कायाभार)
श्री. कृिा लें भे. (अनतररक्त
कायाभार)
श्री. कृिा लें भे.
श्रीमती. गीता घरत (अनतररक्त
कायाभार)
श्रीमती पुिम घाग

२०४

२४०४०६१२

श्री. सु. ग. सािंत. (अनतररक्त

४०३

२४०४४५३४

३०९

२४०४४५३२

२१६
२१८
२१२

कायाभार)

प्रादे नशक अनधकारी (मुख्यालर्य)
िाि
प्रादे नशक अनधकारी
उप-प्रादे नशक अनधकारी

श्री. िंदकुमार िा. गुरव
श्री. मंचक जाधि
श्रीमती धिश्री पाटील
श्रीमती ॠतुजा नि्क्रांत भाले राि

३०९

क्षेत्र अनधकारी

कक्ष अनधकारी
(संमतीपत्र मुल्र्यांकि नवभाग)
िाि
क्षेत्र अनधकारी

पर्यायवरण मानहती केंद्र
िाि
सहाय्यक यंत्रणा अनधकारी
(सांस्वख्यकी अनध्कारी)
सांख्यख्यकी नवभाग
िाि
सांख्यख्यकी अनधकारी

श्री. प्रणि पाखले
श्री. प्रभाकर िािडे
श्रीमती शुभांगी जाधि
श्री. संनद्प बाबुराि नशंदे

श्री. राज कामत
श्री. व्ही. आर. नसंग
श्री. राकेश दफाडे
श्री. संग्राम संजय निंबाळकर.
श्री. उल् हास कािडे .
श्री. अंकुश रा. पाटील
श्री. निजयकुमार िारायणराि
रापोळे .
श्री. बाजीराि व्ही. मालिेकर
श्री. राजाराम इं जुलकर

३२६

३३१
३२५
३३१
३३१

श्री. नदिेश सोिावणे.
(अनतरीक्त कार्ययभार)

४१३

श्री. नदिेश सोिावणे

३०८

वररष्ठ नवधी अनधकारी नवभाग
(नवधी कक्ष)
िाि
वररष्ठ नवधी अनधकारी
नवधी अनधकारी

श्रीमती. ख्यिता गार्यकवाड

२०९

वररष्ठ नवधी अनधकारी नवभाग
(मुख्यालर्य)
िाि
नवधी अनधकारी
सहाय्यक नवधी अनधकारी

श्रीमती. िेत्रा चाफेकर
श्रीमती. निलम कुबल

२०१
२०९

कार्ययकारी अनभर्यंता नवभाग

२४०८७२९५
/२४०४१३६०

२४०४४५३१

िाि
कार्ययकारी अनभर्यंता

श्री. भालचंद्र. रा. जगताप

४१०

भांडार नवभाग
िाि
भांडार अनधक्षक

श्रीमती

४०५

जिसंपकय अनधकारी नवभाग
िाि
जिसंपकय अनधकारी

श्री. संजर्य भुस्कुटे (कंत्राटी

रोहीणी नड्सोजा

३११

निर्युक्ती)

प्रादे नशक कार्यायलर्य, मुंबई
िाि
प्रादे नशक अनधकारी
उप-प्रादे नशक
१
उप-प्रादे नशक
२
उप-प्रादे नशक
३
उप-प्रादे नशक
४

२५५०५९२८

कायाालय, मुंबई -

श्री. जर्यवंत स. हजारे
(अनतरीक्त कार्ययभार)
श्री. ता. गो. यादि.

कायाालय, मुंबई -

श्री. जयिंत स. हजारे

२५५०५९२८

कायाालय, मुंबई -

श्री. सुजीत ढोलम

२५५०५९२८

कायाालय, मुंबई -

श्री. ता. गो. यादि. (अनतरीक्त

६७१९५०१५

२५५०५९२८

कायाभार)

प्रादे नशक कार्यायलर्य, ठाणे
िाि
प्रादे नशक अनधकारी

श्री. राजेंद्र ए. रजपूत

२५८०२२७२

(अनतरीक्त कायाभार)

उप-प्रादे नशक
उप-प्रादे नशक
१
उप-प्रादे नशक
२
उप-प्रादे नशक
- १
उप-प्रादे नशक
- २

अनधकारी
कायाालय, ठाणे -

श्री. राजेंद्र ए. रजपूत
श्री. सतीश पडिळ (अनतरीक्त

२५८२९५८२

काम)

कायाालय, ठाणे -

श्री. सतीश पडिळ

कायाालय, तारापूर

श्री. प्रशांत गायकिाड

कायाालय, तारापूर

श्री. प्रशांत गायकिाड (अनतरीक्त

प्रादे नशक प्रर्योगशाळा ठाणे

काम)

श्री. भगवाि. गधारी
(अनतरीक्त कार्ययभार)

२५८२९५८२
०२५२५२७३३१४
०२५२५२७३३१४

मध्यवती प्रर्योगशाळा निमयलभवि
िाि
वररष्ठ वैज्ञानिक अनधकारी

प्रादे नशक कार्यायलर्य, कल् र्याण
िाि
प्रादे नशक अनधकारी
उप-प्रादे नशक
उप-प्रादे नशक
- १
उप-प्रादे नशक
- २
उप-प्रादे नशक
- ३
उप-प्रादे नशक

श्री. नवश्वजीत ठाकूर
(अनतरीक्त कार्ययभार)

अनधकारी
कायाालय, कल् याण

श्री. शंकर ल. वाघमारे
(अनतरीक्त कार्ययभार)
श्री. शंकर ल. िाघमारे
श्री. संजय भोसले .

कायाालय, कल् याण

श्री. बाबासाहेब कुकडे

कायाालय, कल् याण

श्री. डी. पी. कोपरकर

कायाालय, नभिंडी

श्रीमती सौजन्या पाटील

प्रादे नशक कार्यायलर्य, िवी मुंबई
िाि
प्रादे नशक अनधकारी
उप-प्रादे नशक कायाालय, ििी
मुंबई - १
उप-प्रादे नशक कायाालय, ििी
मुंबई - २
उप-प्रादे नशक कायाालय, तळोजा
प्रादे नशक कार्यायलर्य, रार्यगड
िाि
प्रादे नशक अनधकारी
उप-प्रादे नशक कायाालय, रायगड
- १
उप-प्रादे नशक कायाालय, रायगड
- २
उप-प्रादे नशक कायाालय, महाड
प्रादे नशक कार्यायलर्य, कोल् हापूर
िाि
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०२५१२३१०२१२
०२५१२३१०१६७
०२५१२३१०१६७
०२५१२३१०१६७
०२५१२३१०१६७

श्री. धिंजर्य ब. पाटील
श्री. जयंत कदम.

२७५७२७३९
२७५७२७४०

श्री. हेरंभप्रसाद गंधे

२७५७२७४०

श्री. सनचि अडकर

२७५७२७४०

श्री. व्ही. व्ही. कील् ले दार
(अनतरीक्त कार्ययभार)
श्री. व्ही. व्ही. कील् ले दार

२७५७२६२०

श्री. व्ही. व्ही. कील् ले दार
(अनतरीक्त कायाभार)
श्रीमती इं दीरा गायकिाड

२७५७६०३४
२७५७६०३४
०२१४५२३२३७२

प्रादे नशक अनधकारी
उप-प्रादे नशक
उप-प्रादे नशक
कोल् हापूर उप-प्रादे नशक

अनधकारी
कायाालय,
१
कायाालय, रत्नानगरी

श्री. रनवंद्र बा. आं धळे .
(अनतरीक्त कार्ययभार)
श्री. रनिंद्र बा. आं धळे
श्री. प्रमोद आर. मािे
श्री. राहल द.

मोटे

उप-प्रादे नशक कायाालय, सांगली

श्री. िििाथ स. अिताडे

उप-प्रादे नशक कायाालय, नचपळू ण

श्री. सागर औटी

प्रादे नशक कार्यायलर्य, नचपळू ण
प्रर्योगशाळा
िााि
वैज्ञानिक अनधकारी

प्रादे नशक कार्यायलर्य, पुणे
िाि
प्रादे नशक अनधकारी
प्रादे नशक अनधकारी

श्री. अनिल संदािनसंग
(अनतरीक्त कार्ययभार)

श्री. नितीि नशंदे (अनतरीक्त
कार्ययभार)
श्री.
नजि.
बी.
संगेवार
(Suspend)

उप-प्रादे नशक कायाालय, पुणे - १ श्री. प्रताप जगताप
उप-प्रादे नशक कायाालय, पुणे २
उप-प्रादे नशक कायाालय, नपंपरी
नचंचिड
उप-प्रादे नशक कायाालय, सातारा

श्री. नि्तीि नशंदे

उप-प्रादे नशक कायाालय, सोलापूर

श्री. अनजत पाटील

श्री. नक्रण हसबणीस
श्री. नलं बाजी स. भड.
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०२०२५८११६२७
०२०२५८११६९४
०२०२५८१६४५४
०२०२५८१०२२२
०२१६२२३३५२७
०२१७२३१९८५०

प्रादे नशक कार्यायलर्य, पुणे,
प्रर्योगशाळा
वैज्ञानिक अनधकारी
कनििष्ठ वैज्ञानिक अनधकारी

श्री.
श्री.
श्री.
श्री.

पी. डी. खडकीकर
बजरं ग नशिणकर
नड्. व्ही. िेहे.
रनिंद्र पी. राऊत

प्रादे नशक कार्यायलर्य, औरं गाबाद
िाि
प्रादे नशक अनधकारी

श्री. प्रवीण जोशी

उप-प्रादे नशक अनधकारी
उप-प्रादे नशक कायाालय,
औरं गाबाद
उप-प्रादे नशक कायाालय, जालिा

श्री. पदमाकर हजारे .
श्री. पी. डी. िािखेडे
(अनतरीक्त कायाभार)
श्री.सोमिाथ कुरमुडे

उप-प्रादे नशक कायाालय, लातूर

श्री. राजेंद्र ऊ. पाटील
(अनतरीक्त काम)
श्री.सोमिाथ कुरमुडे (अनतरीक्त
काम)
श्री. राजेंद्र ऊ. पाटील

उप-प्रादे नशक कायाालय, परभणी
उप-प्रादे नशक कायाालय, िांदेड
िरर्ष्ठ िैज्ञानिक अनधकारी

प्रादे नशक कार्यायलर्य, िानशक
िाि
प्रादे नशक अनधकारी
उप-प्रादे नशक कायाालय, िानशक
उप-प्रादे नशक कायाालय,
अहमदिगर
उप-प्रादे नशक कायाालय, जळगाि

श्री. महेश राख (अनतरीक्त
कायाभार)

श्री. प्रनवण म. जोशी.
(अनतरीक्त कार्ययभार)
श्री. अमर दु गुाले

उप-प्रादे नशक कायाालय, धुळे

श्री. संजीि रे दासणी (अनतरीक्त
कायाभार)
श्री. उपेंद्र कुलकणी (अनतरीक्त
काम)
श्री. अजय डी. चव्हाण

िैज्ञानिक अनधकारी

श्री. शांतीलाल ही. िागरे .
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०२४१२४७०८५२
०२५७२२२१२८८
०२५७२२२१२८८
०२५३२३६२८२०

प्रादे नशक कार्यायलर्य, अमरावती
िाि
प्रादे नशक अनधकारी
उप-प्रादे नशक कायाालय,
अमरािती - १
उप-प्रादे नशक कायाालय,
अमरािती - २
उप-प्रादे नशक कायाालय, अकोला
प्रादे नशक कार्यायलर्य, िागपूर
िाि
प्रादे नशक अनधकारी

श्री. संजर्य डी. पाटील
(अनतरीक्त कार्ययभार)
श्री. संजय डी. पाटील
(अनतरीक्त कायाभार)
श्री. संजय डी. पाटील
श्री. मनिश होळकर

उप-प्रादे नशक कायाालय, िागपूर
- १
उप-प्रादे नशक कायाालय, िागपूर
- २
उप-प्रादे नशक कायाालय, भंडारा

श्री. ए. एम. करे (अनतरीक्त
कार्ययभार)
श्री. अिंत ि. काटोळे
(अनतरीक्त काम)
श्री. आिंद एि. काटोळे
(तात्पुरती पदोन्नती)
श्रीमती. हेमा म. दे शपां डे.

िरर्ष्ठ िैज्ञानिक अनधकारी

श्री. नि्चिनज्त ठाकुर.

प्रादे नशक कार्यायलर्य, चंद्रपूर
िाि
प्रादे नशक अनधकारी
उप-प्रादे नशक कायाालय, चंद्रपूर
िैज्ञानिक अनधकारी
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०७१८४२५८९१३
०७१२२५५७२३१

श्री. ए. एम. करे (अनतरीक्त
कार्ययभार)
श्री. उमाशंकर भडु ले (अनतरीक्त
काम)
श्री. नबपीि भंडारे
(अनतरीक्त कायाभार)

०७१७२२५१९६५
०७१७२२७२४१०
०७१७२२७२४१६

पररशष्ठ ३
पररशष्ठ ३
क्र. पद
१
अध्यक्ष

िेतिमाि
पी बी – ४
३७४००-६७०००

िेतिश्रेणी

२

सदस्य सनचि

३

जल प्रदू षण नि्िारण अनभयंता

४

हिा प्रदू षण नि्िारण अनभयंता

५

प्रधाि िैज्ञानिक अनधकारी

६

सहय्यक सनचि (तांनत्रक)

७

मुख्य ले खा अनधकारी

८

िररष्ठ निधी अनधकारी

९

िररष्ठ प्रशासकीय अनधकारी

१०

प्रादे नशक अनधकारी

११

निधी अनधकारी

१२

मालमत्ता अनधकारी

१३

िररष्ठ िैज्ञानिक अनधकारी

१४

कायाकारी अनभयंता

१५

उप प्रादे नशक अनधकारी

१६

िैज्ञानिक अनधकारी

१७

खाजगी सनचि

१८

सांस्वख्यकी अनधकारी

१९

प्रशासकीय अनधकारी

२०

सहाय्यक सनचि

पी बी – ४
३७४००-६७०००
पी बी – ३
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पी बी – ३
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पी बी – ३
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पी बी – ३
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पी बी – ३
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पी बी – ३
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पी बी – ३
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पी बी – ३
१५६००-३९१००
पी बी – ३
९३००-३४८००
पी बी – ३
१५६००-३९१००
पी बी – ३
१५६००-३९१००
पी बी – ३

१००००
७६००
७६००
७६००
७६००
७६००
७६००
६६००
६६००
६६००
६६००
६६००
६६००
५४००
५०००
५०००
५०००
५०००
५०००

२१

ले खा अनधकारी

२२

सहाय्यक निधी अनधकारी

२३

कनिष्ठ िैज्ञानिक अनधकारी

२४

उप-अनभयंता

२५

सहाय्यक ले खा अनधकारी

२६

क्षेत्र अनधकारी

२७

कनिष्ठ नलनपक

२८

२९

प्रमुख ले खापाल/भांडार
अनधक्षक/कायाालय
अनधक्षक/सहाय्यक ग्रंथपाल
निधी सहाय्यक

३०

कनिष्ठ िैज्ञानिक सहाय्यक

३१

प्रथम नलनपक

३२

सांस्वख्यकी सहाय्यक

३३

आरे खक

३४

क्षेत्र निरीक्षक

३५

िररष्ठ नलनपक

३६

िीजतंत्री

३७

सहाय्यक आरे खक

३८

अिुरेखक

१५६००-३९१००
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४४००
४४००
४४००
४३००
१९००
४३००

४३००
४२००
४२००
४२००
२८००
२४००
२४००
२४००
२४००
२०००

३९

प्रयोगशाळा सहाय्यक

४०

कनिष्ठ नलनपक/टं कले खक

४१

दप्तरी

४२

उपकरण यंत्र जोडारी

४३

िाहि चालक

४४

चक्रमुद्रण यंत्र चालक

४५

िाईक

४६

नशपाई/क्षेत्र नशपाई

४७

चौकीदार

५२००-२०२००
पी बी – १
५२००-२०२००
पी बी – १
५२००-२०२००
पी बी – १
५२००-२०२००
पी बी – १
५२००-२०२००
पी बी – १
५२००-२०२००
१ - ए एस
४४४०-७४४०
१ - ए एस
४४४०-७४४०
१ - ए एस
४४४०-७४४०
१ - ए एस
४४४०-७४४०

२०००
१९००
१९००
१९००
१९००
१६००
१६००
१६००
१६००

रोखीचा अथयसंकल् प २०२१ – २०२२
(आकडे कोटीत)
अ.क्र.

तपनशल

१

आरं भीची रोख नशल् लक

२

अनधक – अपे नक्षत रोख जमा

मुख्य कार्यय नवभाग / उपकर कार्यय
नवभाग
२६५०.००
४८०.२०

एकूण जमा रोख

३१३०.२०

३

िजा – िेति, भत्ते ि थकबाकी

५९.५६

४

िजा – महसूली खचा

६९.०७

नशल् लक
५

िजा – भां डिाली खचा

३००१.५७
१०९.३२

नशल् लक

२८९२.२५

६

िजा प्रकल् पािरील खचा

२३६.१९

७

अखेरची रोख नशल् लक

२६५६.०६

नटप – आरं भीच्या रोख नशल् लक रकमेत नििृ त्ती िेति राखीि निधीचा समािे श आहे .
अ.क्र.

तपनशल

८

िजा – नििृत्ती िे ति राखीि निधीची
रक्कम (व्याजासह)

९

अखेरची रोख नशल् लक (नििृत्ती िे ति
राखीि निधीची रक्कम िजा
केल् यािंतर)

मुख्य कार्यय नवभाग / उपकर कार्यय
नवभाग
२८५.००
२३७१.०६

मानहती अनधकार अनधिनििर्यम २००५ अंतगयत मानहती अनधकारी/ सहार्यक मानहती अनधकारी व
अपीलीर्य प्रानधकारी र्यांच्या नििर्युक्त्या खालीलप्रमाणे करण्यात र्येत आहे त.

कार्यायलर्याचे िाव

कार्यायलर्यांतगयत र्येणारी
कार्यायलर्ये

मानहती अनधकारी व

अपीलीर्य प्रानधकारी

सहार्यक मानहती अनधकारी

वैज्ञानिक व तांनत्रक
म.प्र.नि.मंडळ

मुंबई/ठाणे

श्री. सागर वऱहे कर

श्री. पी. के.

मुख्य कार्यायलर्यातील

कल्याण/िवी मुंबई

(क्षेत्र अनधकारी)

नमराशे.

प्रादे निक नवभाग

रार्यगड/िानिक

मानहती अनधकारी
श्री. चेति सावंत

सहाय्यक सनचव (
तांनत्रक)

(कनिष्ठ िैज्ञानिक
सहाय्यक)
सहार्यक मानहती
अनधकारी
म.प्र.नि.मंडळ

पूणे/कोल्हापूर

श्री. व्ही. आर. नसंग

मुख्य कार्यायलर्यातील

औरं गाबाद/िागपूर

(क्षेत्र अनधकारी)

प्रादे निक नवभाग

अमरावती/चंद्रपूर

मानहती अनधकारी

डॉ. वार्य. बी.
सोिटक्के
जल प्रदू षण निवारण
अनभर्यंता

श्री. संग्राम निंबाळकर
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती
अनधकारी
नवधी नवषर्यक
कामकाज
म.प्र.नि.मंडळ
मुख्य कार्यायलर्यातील
प्रादे निक नवभाग

मंडळातील सवय

श्रीमती निलम कुबल

प्रादे निक व उप-

(सहायक निधी अनधकारी)

प्रादे निक कार्यायलर्ये,

मानहती अनधकारी

मध्यवती प्रर्योगिाळा,

श्री चंद्रकांत पेडणेकर

प्रादे निक प्रर्योगिाळा

(कनिष्ठ नलपीक)
सहार्यक मानहती अनधकारी

श्रीमती िेत्रा
चाफेकर,
नवधी अनधकारी

िासकीर्य

नवषर्यक

मंडळातील सवय

कामकाज

प्रादे निक व उप-

म.प्र.नि.मंडळ

प्रादे निक कार्यायलर्ये,

मुख्य कार्यायलर्यातील

मध्यवती
प्रर्योगिाळा,
प्रादे निक प्रर्योगिाळा

प्रादे निक नवभाग

श्री कानिफिाथ नििगारे
(कायाा लय अनधक्षक)
मानहती अनधकारी

प्रभारी प्रशासकीर्य
अनधकारी

श्रीमती िोभिा िाईक
(प्रथम नलनपक)
सहार्यक मानहती अनधकारी

लेखा नवषर्यक

मंडळातील सवय

श्रीमती सुजाता िेटर्ये

कामकाज

प्रादे निक व उप-

(लेखा अनधकारी)

म.प्र.नि.मंडळ

प्रादे निक कार्यायलर्ये,

मानहती अनधकारी

मुख्य कार्यायलर्यातील

मध्यवती
प्रर्योगिाळा,
प्रादे निक प्रर्योगिाळा

श्रीमती. मंदानकििी दा.
नगिरी (प्रमुख लेखापाल)

प्रादे निक
नवभाग

श्रीमती िीता भोराडे ,

श्री. श्यामकुमार रा.
पाटील
मुख्य लेखा अनधकारी

सहार्यक मानहती अनधकारी

प्रादे निक कार्यायलर्य

प्रादे निक कार्यायलर्य,
मुंबई

प्रादे निक कार्यायलर्य,
मुंबई

(उप-प्रादे नशक
अनधकारी)

1.
उ.प्रा.का.मुंबई-1
2.
उ.प्रा.का.मुंबई-2
3.
उ.प्रा.का.मुंबई-3

श्री. सतीश पडवळ,

डॉ. अिंत िा.
हषयवघयि प्रादे नशक
अनधकारी

मानहती अनधकारी
श्री महें द्र
पठठे बहादू र
(क्षैत्र
अनधकारी)

4.
उ.प्रा.का.मुंबई-4

सहार्यक मानहती
अनधकारी

प्रादे निक कार्यायलर्य,

प्रादे निक कार्यायलर्य,

श्री. हे रंभप्रसाद नदि. गंधे

श्री. ध. बा. पाटील

िवी मुंबई

िवी मुंबई

(उप-प्रादे नशक अनधकारी)

प्रादे नशक अनधकारी

उ.प्रा.का.िवी मुंबई1

मानहती अनधकारी

उ.प्रा.का.िवी मुंबई2

श्री. इं द्रनजित दे शमुख
(क्षैत्र अनधकारी)

उ.प्रा.का.(तळोजा)

सहार्यक मानहती
अनधकारी

प्रादे निक कार्यायलर्य,

प्रादे निक कार्यायलर्य

श्री. बा. म. कुकडे

रार्यगड

रार्यगड

(उप-प्रादे नशक अनधकारी)

उ.प्रा.का.रार्यगड-1

मानहती अनधकारी

उ.प्रा.का.रार्यगड-2

श्री. उत्तम मािे

श्री. ज. श.
साळुं खे,
प्रभारी प्रादे नशक
अनधकारी

(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती
अनधकारी
प्रादे निक कार्यायलर्य,

प्रादे निक
कार्यायलर्य,ठाणे

ठाणे

प्रादे निक
प्रर्योगिाळा,ठाणे
उ.प्रा.का.ठाणे-1 व
2

श्री. राजेंद्र आ. रजपूत

श्री. सुनजत ढोलम
(उप-प्रादे नशक अनधकारी)
मानहती अनधकारी

प्रभारी प्रादे नशक
अनधकारी

श्रीमती सुवणाय गार्यकवाड
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी

प्रादे निक कार्यायलर्य,

प्रादे निक कार्यायलर्य,

कल्याण

कल्याण

(उप-प्रादे नशक अनधकारी)

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य

मानहती अनधकारी

कल्याण-1/2/3,
नभवंडी
प्रादे निक कार्यायलर्य, प्रादे निक कार्यायलर्य,पुणे
पूणे

श्री. जर्यवंत श हजारे

(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी

श्री. प्रताप जगताप
(उप-प्रादे नशक अनधकारी )

पूणे

मानहती अनधकारी

पूणे-1/2 आनण
नपंपरी
नचंचवड

प्रभारी प्रादे नशक
अनधकारी

श्री. अनजित सु र्ययवंशी

प्रादे निक प्रर्योगिाळा,

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य

श्री. शंकर वाघमारे

श्री. उदर्य र्यादव
( क्षेत्र अनधकारी )
सहार्यक मानहती अनधकारी

श्री. नज. बा.
संगेवार,
प्रादे नशक अनधकारी

प्रादे निक कार्यायलर्य,

प्रादे निक कार्यायलर्य,

श्री. प्रकाश एि. धुमाळ

श्री. अमर बा. दु गुयळे

िानिक

िानिक

(प्रभारी उप-प्रादे नशक
अनधकारी)

प्रभारी प्रादे नशक
अनधकारी

प्रादे निक प्रर्योगिाळा,

मानहती अनधकारी

िानिक
उप प्रादे निक
कार्यायलर्य,

श्री. कुशल औचरमल
(क्षेत्र अनधकारी)

िानिक

सहार्यक मानहती अनधकारी

प्रादे निक कार्यायलर्य,

प्रादे निक कार्यायलर्य,

श्री. प्रनदिप डी. वािखेडे

श्री. प्रनविण म. जोशी

औरं गाबाद

औरं गाबाद

(प्रभारी उप-प्रादे नशक
अनधकारी)

प्रादे नशक अनधकारी

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,

मानहती अनधकारी

औरं गाबाद

श्री राजेश औटी

प्रादे निक प्रर्योगिाळा,

(क्षेत्र अनधकारी)

औरं गाबाद

सहार्यक मानहती अनधकारी

प्रादे निक कार्यायलर्य,

प्रादे निक कार्यायलर्य,

श्री. प्रशांत गार्यकवाड

कोल्हापूर

कोल्हापूर

(क्षेत्रा अनधकारी)

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,

मानहती अनधकारी
श्रीमती वषाय

कोल्हापूर

अ.

श्री. रनविद्र बा.
आं धळे
प्रभारी प्रादे नशक
अनधकारी

कदम

( क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी

प्रादे निक कार्यायलर्य,

प्रादे निक कार्यायलर्य,

श्री. नििवृत्ती लोखंडे

अमरावती

अमरावती

(क्षेत्र अनधकारी)

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,

मानहती अनधकारी
श्री. सुरेंद्र

अमरावती 1 व 2कारणकर
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी

श्री सं. दे . पाटील
प्रभारी प्रादे नशक
अनधकारी

प्रादे निक कार्यायलर्य,

प्रादे निक कार्यायलर्य,

श्रीमती हे मा म. दे शपांडे

श्री. अ. मा. करे

िागपूर

िागपूर

(उप-प्रादे नशक अनधकारी)

प्रर्योगिाळा, िागपूर

मानहती अनधकारी

प्रभारी प्रादे नशक
अनधकारी

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,

श्रीमती नशि तल उघाडे
(क्षेत्र अनधकारी)

िागपूर-1/2
प्रादे निक कार्यायलर्य,
चंद्रपूर

सहार्यक मानहती अनधकारी

प्रादे निक कार्यायलर्य, श्री अनजित वसंतराव प टील
चंद्रपूर
(उप-प्रादे नशक अनधकारी)
प्रादे निक प्रर्योगिाळा,
मानहती अनधकारी
चंद्रपूर
श्री. धवििोद शुक्ल
उप-प्रादे निक
(क्षेत्र अनधकारी)
कार्यायलर्य, चंद्रपूर

श्री. मिुकर ल ड
प्रादे नशक अनधकारी

सहायक मानहती अनधकारी
मध्यवती
प्रर्योगिाळा,

मध्यवती प्रर्योगिाळा,

श्री. बजरां ग सांभ जी
धशिवणकर

धििममलभवि

धििममलभवि

(कनिष्ठ िैज्ञानिक

श्री सुरेि नव भोसले
प्रभारी िररष्ठ िैज्ञानिक
अनधकारी

अनधकारी)
मानहती अनधकारी
श्री. धभिमर ज
िव्ह ण
(कनिष्ठ िैज्ञानिक
सहायक)
सहार्यक मानहती अनधकारी
उप-प्रादे निक

उप-प्रादे निक कार्यायलर्य,

श्री सागर औटी

श्री. ज. ि. साळुं खे

कार्यायलर्य,

महाड

(उप-प्रादे नशक अनधकारी)

प्रभारी प्रादे नशक
अनधकारी

महाड

मानहती अनधकारी
श्री. जर्यदीप ज. कंु भार
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,

उ.प्रा.का.तारापूर 1 व
2
होळकर

श्री. मिीष

श्री. राजेंद्र आ. रजपूत
प्रभारी प्रादे नशक अनधकारी

(उप-प्रादे नशक
अनधकारी)

तारापूर

मानहती अनधकारी
श्री. गज िि पव र
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती
अनधकारी
उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,

उप-प्रादे निक कार्यायलर्य, श्री. इं नदरा गार्यकवाड
रत्नानगरी

(उप-प्रादे नशक
अनधकारी)

रत्नानगरी

श्री. रनविद्र बा. आं धळे
प्रभारी प्रादे नशक अनधकारी

मानहती अनधकारी
श्री अधमित
ल टे
(क्षेत्र
अनधकारी)
सहार्यक मानहती
अनधकारी
उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,
नचपळू ण

उप-प्रादे निक कार्यायलर्य, श्री. अजय दौ. िव्ह ण
नचपळू ण व प्रादे निक
प्रर्योगिाळा नचपळू ण

(उप-प्रादे नशक
अनधकारी)

श्री. रनविद्र बा. आं धळे
प्रभारी प्रादे नशक अनधकारी

मानहती
अनधकारी
श्री. धविश्वधजित सोरगे
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती
अनधकारी
उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,

उप-प्रादे निक कार्यायलर्य, श्री. िवि थ औत डे
सांगली

श्री. रनविद्र बा. आं धळे
प्रभारी प्रादे नशक अनधकारी

सांगली

(उप-प्रादे नशक
अनधकारी)
मानहती अनधकारी
श्री. रोहीद स र . म तकर
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती
अनधकारी

उप-प्रादे निक उप-प्रादे निक कार्यायलर्य, श्री. धलांब जी सु. भड
कार्यायलर्य,सातारा
सातारा
(उप-प्रादे नशक अनधकारी)

श्री. नज. बा. संगेवार,
प्रादे नशक अनधकारी

मानहती अनधकारी
श्री. शांकर केंदु ळे
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती
अनधकारी
उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,सोलापूर

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,
सोलापूर

श्री. प्रशाां त म. भोसले
(प्रभारी उप-प्रादे नशक
अनधकारी)

श्री. नज. बा. संगेवार,
प्रादे नशक अनधकारी

मानहती अनधकारी
श्री. धकिरण तु. िव्ह ण
(कत्रनष्ठ त्रलपीक )
सहार्यक मानहती
अनधकारी
उप-प्रादे निक

उप-प्रादे निक कार्यायलर्य,

कार्यायलर्य,

अकोला

अकोला

श्री. प्रिांत मेहेरे
(प्रभारी उप-प्रादे नशक
अनधकारी)
मानहती अनधकारी
श्री. िांदधकिशे र प ां.
प टील
(क्षेत्र अनधकारी)

श्री सं. दे . पाटील
प्रभारी प्रादे नशक अनधकारी

सहार्यक मानहती
अनधकारी

उप-प्रादे निक उप-प्रादे निक कार्यायलर्य,
प टील
कार्यायलर्य,
िांदेड
िांदेड

श्री. राजेंद्र ऊ.
( उप प्रादे नशक
अनधकारी)
मानहती अनधकारी
श्री. पंकज बावणे
(क्षेत्र अनधकारी)

सहार्यक मानहती अनधकारी

श्री. प्रधविण जोशी
प्रादे नशक अनधकारी

उप-प्रादे निक

उप-प्रादे निक कार्यायलर्य,

श्री. रवी ंद्र क्षीरसागर

श्री. अ. ज्ञा. मोहे कर

कार्यायलर्य,लातूर

लातूर

(क्षेत्र अनधकारी)

प्रादे नशक

मानहती अनधकारी

अनधकारी

श्री. िामदे व दारसेवाड
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,

उप-प्रादे निक कार्यायलर्य, श्री. व्यंकट पा. शेळके
जालिा

( उप-प्रादे नशक अनधकारी)
मानहती अनधकारी

जालिा

श्री. अ. ज्ञा. मोहे कर
प्रादे नशक
अनधकारी

श्री. संतोष दनहफळे
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी

उप-प्रादे निक

उप-प्रादे निक कार्यायलर्य,

कार्यायलर्य,

परभणी

परभणी

श्री. पद्माकर हजारे
(उप-प्रादे नशक अनधकारी)
मानहती अनधकारी

श्री. अ. ज्ञा. मोहे कर
प्रादे नशक
अनधकारी

श्री. रोनहदास रा. मातकर
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी
उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,
अहमदिगर

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,
अहमदिगर

श्री. अनजत पाटील
(उप-प्रादे नशक अनधकारी)
मानहती अनधकारी
श्री. राजेंद्र सुर्ययवंशी
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी

श्री. प्र. म. जोिी,
प्रादे नशक अनधकारी

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,जळगाव

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,
जळगाव

श्री. सोमिाथ कुरमुडे

श्री. प्र. म. जोिी,

(उप-प्रादे नशक अनधकारी)

प्रादे नशक अनधकारी

मानहती अनधकारी
श्री. ताराचंद ठाकरे
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य, धुळे

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,
धुळे

श्रीमती सौजन्या पाटील

श्री. प्र. म. जोिी,

(उप-प्रादे नशक अनधकारी)

प्रादे नशक अनधकारी

मानहती अनधकारी
श्री. नविोद रा. पवळे
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य,

उप-प्रादे निक
कार्यायलर्य, भंडारा

भंडारा

श्री. आिंद काटोळे
(उप-प्रादे नशक अनधकारी)
मानहती अनधकारी

श्री. राहुल
वािखेडे,
प्रादे नशक अनधकारी

श्री. महे श नभवापूरकर
(क्षेत्र अनधकारी)
सहार्यक मानहती अनधकारी

कामकाजाचे स्वरूप

online RTI र्या सुनवधेमधील
पदिाम

मंडळाच्या आस्थापिे िरील िैज्ञानिक ि
तांनत्रक, निधी निषयक कामकाज,
प्रशासकीय ि ले खा निषयक कामकाज

श्री. महेश संपत राख
(कनिष्ठ िैज्ञानिक अनधकारी)
समन्वय अनधकारी (Nodal officer)
श्री. नदिेश सोिािणे
(सहाय्यक यंत्रणा अनधकारी)
प्रणाली प्रशासक (System
Administrator)

नटिप :-

मानहती अनधकारी/ सहार्यक मानहती अनधकारी व अपीलीर्य प्रानधकारी र्यांच्या
नििर्युक्तीचे आदे श हे नदि. 01/12/2018 अखेरचे आहे त.

