(३१/१२/२०१९ पर्यंत)

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळ
१. संघटि व कार्ये
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळ हे महाराष्ट्र राज्र्यात ववववध पर्याावणीर्य अधधनिर्यमांची

अंमलबजावणी करीत आहे. मख्
ु र्यत: जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम
१९७४, हवा (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम १९८१ त्र्याचप्रमाणे पर्याावरण

(संरक्षण) अधधनिर्यम १९८६ मधील तरतुदी व तर्यार केलेले निर्यम उदा. जैव-वैद्र्यकीर्य
कचरा (व्र्यवस्थापि व हाताळणी) निर्यम – २०१६ घातक घिकचरा (व्र्यवस्थापि व

हाताळणी) निर्यम -२०००, िागरी घिकचरा (व्र्यवस्थापि व हाताळणी) निर्यम – २०००
व सुधारीत निर्यम २००३. महाराष्ट्र शासिाच्र्या पर्याावरण ववभागाच्र्या प्रशासकीर्य
निर्यंत्रणाखाली, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळ कार्यारत आहे .
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळाची घटिा:
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळाची स्थापिा ७ सप्टें बर, १९७० रोजी, महाराष्ट्र (प्रदष
ू ण

प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम १९६९ मधील तरतुदीिुसार झाली होती. जल (प्रदष
ू ण

प्रनतबंध व निर्यंत्रण) १९७४ र्या केंद्रीर्य अधधनिर्यमाचा दद. ०१-०६-१९८१ पासूि स्वीकार
करुि अधधनिर्यमातील कलम ४ िुसार मंडळाची पुिस्
ा थापिा झाली. हवा (प्रदष
ू ण

प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम १९८१ चा स्स्वकार १९८३ पासि
ू करण्र्यात आला.
सुरुवातीस दद. ०२-०५-१९८३ राजी महाराष्ट्रातील ठराववक क्षेत्र हवा प्रदष
ू ण निर्यंत्रण

क्षेत्र म्हणि
ू जादहर करण्र्यात आले होते. दद. ०६-११-१९९६ रोजी संपण
ू ा महाराष्ट्र राज्र्य

हे हवा प्रदष
ू जादहर करण्र्यात आले. हवा (प्रदष
ू ण निर्यंत्रण क्षेत्र म्हणि
ू ण प्रनतबंध व

निर्यंत्रण) अधधनिर्यम १९८१ मधील कलम ५ िुसार, मंडळ हे राज्र्य प्रदष
ू ण निर्यंत्रण
मंडळ म्हणूि कार्यारत आहे.

सांप्रत मंडळाची घटिा:
श्री. सुधीर श्रीवास्तव
अध्र्यक्ष

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळ
दरू ध्विी – २४०२०२४८
फॅक्स – २४०२४०६८
प्रधाि सधचव

पर्याावरण ववभाग,
महाराष्ट्र शासि

मंब
ु ई – ४०००३२

दरू ध्विी – २२०२६७६७
फॅक्स – २२०२९३८८
मुख्र्य सधचव

पाणीपुरवठा आणण स्वच्छता ववभाग,
५ वा मजला, मंत्रालर्य
महाराष्ट्र शासि

मंब
ु ई – ४०००३२

प्रधाि सधचव – २

िगर ववकास ववभाग
महाराष्ट्र शासि

दालि क्र. ४२३ (मख्
ु र्य)
मंब
ु ई – ४०००३२

दरू ध्विी – २२०२१४४४
फॅक्स – २२८५४५७३
प्रधाि सधचव

गह
ू ) ववभाग
ृ (वाहतक
महाराष्ट्र शासि

मुंबई – ४०००३२

दरू ध्विी – २२०२४००९
फॅक्स – २२०२६०७०
प्रधाि सधचव

सावाजनिक आरोग्र्य ववभाग
दालि क्र. १०८ – मंत्राालर्य
महाराष्ट्र शासि

मंब
ु ई – ४०००३२

दरू ध्विी – २२८७३८४८
फॅक्स – २२०४५१५०

मुख्र्य कार्याकारी अधधकारी

महाराष्ट्र औद्र्याधगक ववकास महामंडळ,

“उद्र्योग सराटगी” महाकाली केव्हज ् मागा,
मरोल इंडस्रीर्यल एररर्या,
अंधेरी (पूव)ा ,

मुंबई – ४०००९३

दरू ध्विी – २२६१६५४७
फॅक्स – २८२२१५८७

सदस्र्य सधचव (तांत्रीक)

महाराष्ट्र जीवि प्राधधकरण
एक्सप्रेस टॉवर,
४ था मजला,

िरीमि पॉईंट,

मुंबई – ४०००२१
डॉ. ई. रववंद्रि
सदस्र्य सधचव

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळ, मुंबई
दरू ध्विी – २४०१ ०७०६
कार्ये:
अधधनिर्यमातील तरतद
ु ीिुसार, राज्र्य प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळाचे कार्या पुढीलप्रमाणे आहे.
१) राज्र्यातील जल प्रवाह, ववदहरी र्यांचे प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण करण्र्यासाठी सवा
समावेशक कार्याक्रमाची र्योजिा तर्यार करुि त्र्याची अंमलबजावणी करणे.

२)

जल प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रणाववषर्यी राज्र्य शासिाला सल्ला दे णे.

३)

जल प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रणासाठी जल प्रदष
ू णाची व निर्यंत्रण उपार्यर्योजिांची

मादहती संकनित करूि ती प्रसारीत करणे.

४) जल प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रणाशी संबंधधत पररक्षण व संशोधि कार्याक्रमात
सहभागी होणे, प्रोत्साहि दे णे व कार्याक्रमाचे आर्योजि करणे.

५) जल प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रणाच्र्या कार्याात समाववष्ट्ठ असणाऱ्र्या लोकांसाठी
प्रशशक्षण वगा आर्योस्जत

करण्र्यासाठी केंद्रीर्य मंडळाशी समन्वर्य साधणे तसेच

लोकशशक्षणासाठी निरनिराळर्या कार्याक्रमांचे आर्योजि करणे.

६) औद्र्योधगक सांडपाणी ककंवा िागरी सांडपाणी र्यांवर होणाऱ्र्या प्रकक्रर्येसाठी सांडपाणी
व संर्यंत्र कार्यााचे पररक्षण करणे, तसेच जलप्रकक्रर्येसाठी उभारलेल्र्या संर्यंत्राच्र्या

कार्यााववषर्यी र्योजिेचा आढावा घेणे, सांडपाणी ववल्हे वाट र्यंत्रणा ककंवा संमतीपत्र
प्रदाि करण्र्याच्र्या संदभाात पाहणी करणे.

७) औद्र्योधगक सांडपाणी ककंवा िागरी सांडपाणी तसेच सांडपाणी प्राप्त होणाऱ्र्या
जलसाधिाच्र्या गण
ु वत्तेसंबंधी मािके निस्चचत करणे, त्र्यामध्र्ये सध
ु ारणा करणे व

८)

राज्र्यातील पाण्र्याचे वगीकरण करणे.

ओद्र्योधगक सांडपाणी ककंवा िागरी सांडपाणी र्यावर प्रकक्रर्या करण्र्यासाठी र्योग्र्य
व कमी खचीक पद्धत उपलब्ध करूि दे णे. हे करत असतािा माती, हवामाि

व ववववध भागातील जलस्त्रोत ववशेषत: जलप्रवाह व ववदहरीचा प्रवाह गुणधमा,
ज्र्यामुळे कमीत कमी सौम्र्यीकरण सुद्धा शक्र्य िसते त्र्याचा ववचार करणे.
९)

औद्र्योधगक सांडपाणी व िागरी सांडपाणी र्याचा कृषी क्षेत्रामध्र्ये वापर करुि

१०)

ज्र्या पाण्र्याच्र्या प्रवाहात वषाभरातील अिेक काळ न्र्युितम सौम्र्यीकरण होऊ

घेण्र्यासाठी निरनिराळर्या पद्धतींचा अवलंब करणे.

शकत िाही अशा वेळी िागरी सांडपाणी व औद्र्योधगक सांडपाण्र्याचे र्योग्र्य
तऱ्हे िे जशमिीवर नि:सारण करण्र्यासाठी र्योग्र्य पद्धत ववकशसत करणे.

११)

कोणत्र्याही जलप्रवाहाची न्र्यि
ु तम सौम्र्यीकरण क्षमता लक्षात घेऊि व त्र्या
जलप्रवाहाची प्रदष
ू ण सहि करण्र्याची मर्याादा ववचारात घेऊि, प्रकक्रर्या केलेले

सांडपाणी व औद्र्योधगक सांडपाणी नि:सारीत करण्र्यासाठी र्योग्र्य मािके निस्चचत
करणे.
१२)

कोणतेही आदे श बिववणे, बदलणे ककंवा रद्द करणे –

अ) जल प्रवाहात नि:सारीत होणाऱ्र्या सांडपाण्र्यावर प्रनतबंध, निर्यंत्रण

करण्र्यासाठी आदे श

पाररत करणे व त्र्यात बदल करणे.

ब) सांडपाण्र्याचे नि:सारण करण्र्यासाठी िवीि जलप्रवाह बांधणे त्र्यात बदल

करणे ककंवा अस्स्तत्वात असलेल्र्या र्यंत्रणेबद्दल ककंवा जलप्रदष
ू ण निर्यंत्रण
करण्र्यासाठी पर्याार्यी उपार्यर्योजिेसंबंधी आदे श पाररत
बदल करणे.

करणे ककंवा त्र्यात

१३)

सांडपाणी नि:सारणची मािके निस्चचत करणे तसेच िागरी सांडपाणी व

१४)

ज्र्या उद्र्योगांमळ
ु े जलप्रदष
ू णाची शक्र्यता आहे , अशा उद्र्योगाच्र्या स्थाि

१५)

केंद्रीर्य प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळ व राज्र्य शासिािे वेळोवेळी िेमूि ददलेली कार्ये

१६)

मंडळास त्र्याचे कार्या सक्षम रीतीिे पार पाडण्र्यासाठी ज्र्यामध्र्ये जलप्रवाह, ववहीर,

औद्र्योधगक सांडपाणी र्यांची नि:सारण मािके निस्चचत करणे.

निस्चचतीबद्दल राज्र्य शासिास र्योग्र्य सल्ला दे णे.

पार पाडणे.

िागरी सांडपाणी ककंवा औद्र्योधगक सांडपाणी र्यांच्र्या ववचलेषणासाठी प्रर्योगशाळा
स्थापि करणे ककंवा एखादर्या प्रर्योगशाळे स मान्र्यता दे णे.

२. अधधकारी व कमाचाऱ्र्यांचे अधधकार व कताव्र्ये:
ववधी ववभाग
वररष्ट्ठ ववधी अधधकारी
१. मंडळाचे सदस्र्य सधचव व अध्र्यक्ष र्यांच्र्या निर्यंत्रणाखाली १८ ववववध पर्याावरण
ववषर्यक अधधनिर्यम, निर्यम व निर्यमि र्यांची अंमलबजावणी करणे.

२. मंडळाचे सदस्र्य सधचव आणण अध्र्यक्ष र्यांच्र्या मागादशािाखाली ववववध पर्याावरण

ववषर्यक अधधनिर्यम निर्यम, निर्यमि र्यांची र्योग्र्य प्रकारे अंमलबजावणी होण्र्यासाठी
कृती र्योजिा तर्यार करणे.

३. उच्च न्र्यार्यालर्ये, सवोच्च न्र्यार्यालर्य, मािवाधधकार आर्योग, राज्र्य व राष्ट्रीर्य ग्राहक
मंच, राज्र्य मादहती आर्योग, लोक आर्युक्त र्यांमधील

मंडळाच्र्या कामात अंतभत
ूा

असलेल्र्या ववववध अधधकाऱ्र्यांिा व वकीलांिा मादहती अवगत करणे.

४. ववधी अधधकारी, सहाय्र्यक ववधी अधधकारी, ववववध पॅिेलवरील कार्यारत वकील
तसेच मंडळाच्र्या कार्यदे शीर बाबींमध्र्ये अंतभ
ा ूत असणाऱ्र्या अधधकाऱ्र्यांवर निर्यंत्रण
ठे वणे.

५. मंडळ, राज्र्य शासि शासकीर्य ववभाग, निम्ि शासकीर्य ववभाग, संस्था र्यांिा र्योग्र्य
प्रकारे सल्ला परु ववणे व मागादशाि करणे.

६. कार्यदे शीर प्रकरणांमध्र्ये केंद्र शासि, राज्र्य शासि, शासकीर्य व निम्ि शासकीर्य
ववभाग संस्था, ववववध कार्याालर्ये र्यांच्र्याशी व तेथील अधधकाऱ्र्यांशी आवचर्यक तो
पत्रव्र्यवहार करणे.

७. ववववध अवपल प्राधधकरणास सामोरे जाणे तसेच अशा प्राधधकरणासमोर ववववध
न्र्यार्यालर्यासमोर व मंचासमोर उत्तर, शपथपत्र, लेखी निवेदि वाद सादर करणे.

८. ववधी अधधकारी, सहाय्र्यक ववधी अधधकारी र्यांसकडूि प्रादे शशक, उप-प्रादे शशक
अधधकारी र्यांच्र्यासाठी पुरववण्र्यात आलेल्र्या ववधधववषर्यक प्रस्तावांवर अंनतम
कार्यावाही करण्र्यासाठी सुचिा दे णे.

९. औद्र्योधगक प्रकरणांमधील सुिावण्र्यांमध्र्ये सहभाग घेणे, तक्रारींकडे लक्ष परु ववणे
अशा चचाामधील महत्वाचे मुद्दे शलहूि काढणे.

१०.

मंडळाकडूि सोपववण्र्यात आलेले सगळे कार्यदे शीर काम पार पाडणे.

११. आस्थापिा शाखा व इतर शाखा ककंवा मंडळाच्र्या सभांमधील कार्यदे शीर
अडचणींकडे लक्ष

पुरववणे.

१२. संमती / प्राधधकृततेच्र्या संदभाात आदे श रद्द करणे, िाकारणे व आढावा घेणे.
ववधी अधधकारी
कामाचा तपशशल: प्रदष
ू ण निर्यंत्रण अधधनिर्यमातील तरतूदीिुसार प्रदष
ू ण निर्यंत्रण होत
आहे . र्याची खात्री करुि घेणे हे ववधी अधधकाऱ्र्यांचे प्राथशमक कार्या आहे. प्रदष
ू ण
निर्यंत्रण अधधनिर्यमांचे आणण तरतुदींचे र्योग्र्य अथा लावणे हे दे खील त्र्याचे आणखी

एक महत्वाचे कार्या आहे . मंडळाचे सदस्र्य सधचव, अध्र्यक्ष ककंवा शासि र्यांिा
कार्यदे ववषर्यक सध
ु ारणा सच
ु ववणे ककंवा कफर्यााद दाखल करण्र्यासाठी सल्ला दे णे, तसेच
मंडळािे िोंदववलेल्र्या कफर्याादींचा बचाव करण्र्यासाठी सरकारी वकीलास बाजू समजावि
ू
सांगणे व प्रदष
ू ण निर्यंत्रण ववषर्यावरील न्र्यार्यालर्यीि प्रकरणाचे संकलि करणे.
त्र्याशशवार्य वररष्ट्ठांिी िेमुि ददलेली इतरही कताव्र्ये पार पाडावी लागतील

सहाय्र्यक ववधी अधधकारी:
∙ ववववध न्र्यार्यालर्यीि मंच आणण न्र्यार्याधधकरणासमोर मंडळाच्र्यावतीिे आपली बाजू
व मुद्दे मांडणे.

∙ सूचिा, प्रनतज्ञापत्रे, तक्रारी, अजा, र्याधचकेचा लेखी जबाब आणण इतर कार्यदे शीर
कागदपत्रे र्यांचे प्रारुप तर्यार करणे.

∙ कार्यदे शीर मत दे णे.
∙ मंडळाची बैठक व इतर सशमती संमेलिे र्यांचे आर्योजि करणे.
∙ महत्वाच्र्या कार्यदे शीर प्रकरणांमध्र्ये ज्र्येष्ट्ठ ववधी तज्ञांिा मादहती पुरववणे.
∙ न्र्यार्यालर्यासमोर

परु ावे

सादर

अधधकाऱ्र्यांिा मदत करणे.

करण्र्यापव
ू ी

त्र्याच्र्या

संकलिासाठी

तांत्रत्रक

∙ आस्थापिा व सेवाववषर्यी प्रकरणांचे पररक्षण करणे.
तांत्रत्रक ववभाग

सहाय्र्यक सधचव (तांत्रत्रक ववभाग)
∙ पर्याावरण मादहती केंद्र, संकेत स्थळ आणण मादहती व्र्यवस्थापि र्यंत्रणा व
संगणकीकरणाचे सवा काम.

• सीएसी डेस्कचे व्र्यवस्थापि आणण समन्वर्य.
∙ संमतीपत्र सत्र्यापि सशमती र्यांच्र्याशी समन्वर्य व व्र्यवस्थापि तसेच सल्लागार

केंद्रीर्य पर्याावरण ववभाग, केंद्रीर्य प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळ व महत्वाच्र्या व्र्यक्तींच्र्या
तक्रार संदभाात समन्वर्य.

∙ तांत्रत्रक सशमती सोबत समन्वर्य.
∙ रासार्यनिक व पेरोरासार्यनिक उद्र्योगांचे संमती व्र्यवस्थापि व पर्याावरण संरक्षण
जबाबदारी व्र्यवस्थापि.

∙ प्रशशक्षण / कार्याशाळा, चचाासत्रे र्यांच्र्याबद्दल आधथाक सहाय्र्य र्यांच्र्याबद्दलची
प्रकरणे.

∙ सदर ववभाग सांभाळत असलेली कोणतीही इतर कामे. व मा. सदस्र्य सधचव र्यांिी
निर्यक्
ु त करुि ददलेली कामे करणे.

• मुंबई, िागपूर आणण चंद्रपूर क्षेत्राचे समन्वर्य.
सह-संचालक(हवा प्रदष
ू ण निर्यंत्रण) ववभाग: र्या ववभागास सोपववण्र्यात आलेले कार्या
पुढीलप्रमाणे आहे .

कामाचा तपशशल :- हवा / जल प्रदष
ू ण निर्यंत्रण अधधनिर्यमांच्र्या अंमलबजावणीसाठी
आणण महाराष्ट्र राज्र्यातील हवा / जल प्रदष
ू ण रोखण्र्यासाठी, निर्यंत्रण करण्र्यासाठी

आणण मंडळािे तर्यार केलेल्र्या धोरणांच्र्या अंमलबजावणीसाठी तो / ती प्रमुख तांत्रत्रक

आणण कार्याकारी अधधकारी असतील. राज्र्यातील हवा / जल प्रदष
ू णाच्र्या समस्र्येची
सवा भागाति
ू तपासणी करणे आणण त्र्यासंदभाात कार्यद्र्याच्र्या चौकटीत सध
ु ारात्मक

उपार्य सच
ु ववणे हे त्र्यांचे मख्
ु र्य कताव्र्य असेल. तो / ती प्रशासकीर्य, आधथाक, तांत्रत्रक

आणण कार्यदे शीरदृष्ट््र्या कार्याालर्याच्र्या प्रमुखची सामान्र्य कताव्र्ये पार पाडेल. त्र्या
व्र्यनतररक्त

∙ हवा अधधनिर्यम व त्र्या अंतगात निर्यमांची अंमलबजावणी करणे.
∙ ध्विी निर्यमांची अंमलबजावणी करणे आणण उत्सवांमध्र्ये ध्विी प्रदष
ू णाचे
संनिर्यंत्रण करणे.

∙ हवा गण
ु वत्तेच्र्या कृती र्योजिा व इतर संबंधधत समस्र्या/अभ्र्यास व मूल्र्यांकि
करणे.

∙ उत्सस्जात होणाऱ्र्या राखेसंबंधी अधधसूचिेची अंमलबजावणी.

∙ राष्ट्रीर्य हवा गण
ु वत्ता व राज्र्य हवा गण
ु वत्ता स्थािकांची मादहती अद्र्यर्यावत करणे.
∙ उत्सजाि व्र्यापार र्योजिा संगणकीकृत हवा संनिर्यंत्रण प्रणाली.

∙ खनिज व धातू उद्र्योगाचे संमती व्र्यवस्थापि तसेच पर्याावरण संरक्षण जबाबदारी
व्र्यवस्थापि.

∙ हवा गण
ु वत्ता संनिर्यंत्रण व बाहर्य अशभकरणाकडूि करण्र्यात र्येणारे धुरांडे संनिर्यंत्रण
कार्यााचे समन्वर्य व अंमलबजावणी.

∙ पर्याावरण संरक्षण जबाबदारी कृती र्योजिा.
∙ सदर ववभाग सांभाळत असलेली इतर कोणतीही कामे.
• अमरावती आणण औरं गाबाद क्षेत्राचे समन्वर्य.
सह-संचालक (जल प्रदष
ू ण निर्यंत्रण)
कामाचा तपशील: हवा / जल प्रदष
ू ण निर्यंत्रण अधधनिर्यमांच्र्या अंमलबजावणीसाठी
आणण महाराष्ट्र राज्र्यातील हवा / जल प्रदष
ू ण रोखण्र्यासाठी, निर्यंत्रण करण्र्यासाठी

आणण मंडळािे तर्यार केलेल्र्या धोरणांच्र्या अंमलबजावणीसाठी तो / ती प्रमख
ु तांत्रत्रक

आणण कार्याकारी अधधकारी असतील. राज्र्यातील हवा / जल प्रदष
ू णाच्र्या समस्र्येची
सवा भागातूि तपासणी करणे आणण त्र्यासंदभाात कार्यद्र्याच्र्या चौकटीत सुधारात्मक

उपार्य सुचववणे हे त्र्यांचे मुख्र्य कताव्र्य असेल. तो / ती प्रशासकीर्य, आधथाक, तांत्रत्रक

आणण कार्यदे शीरदृष्ट््र्या कार्याालर्याच्र्या प्रमुखची सामान्र्य कताव्र्ये पार पाडेल. त्र्या
व्र्यनतररक्त

∙ जलगण
ु वत्ता अधधनिर्यम आणण त्र्या अंतगात निर्यमांची अंमलबजावणी करणे.
∙ जलगण
ु वत्ता सुधारणा कृनतर्योजिा आणण संबंधधत मुद्दे तसेच िदी कृती र्योजिा.

∙ िदी निर्यमि क्षेत्र ववषर्यी हाताळणे.
∙ राज्र्य

जलगण
ु वत्ता

अद्र्यर्यावत मादहती.

संनिर्यंत्रण,

राष्ट्रीर्य

जलगण
ु वत्ता

संनिर्यंत्रण

स्थािकांची

∙ वाळू उत्खिि प्रकरण हाताळणी.
∙ शेतीवर आधारीत उद्र्योगांचे संमती व्र्यवस्थापि तसेच पर्याावरण संरक्षण जबाबदारी
व्र्यवस्थापि सामानर्यक सांडपाणी प्रकक्रर्या संर्यंत्र, िागरी सांडपाणी प्रकक्रर्या संर्यंत्र,
जल प्रकक्रर्या संर्यंत्र.

∙ मादहती तंत्रज्ञािावर आधारीत ववकास प्रणाली तसेच संगणकीकृत जल संनिर्यंत्रण
र्यंत्रणा ववकशसत करणे.

∙ सदर ववभाग सांभाळत असलेली इतर कोणतीही कामे.
∙ संमती वगावारीमध्र्ये सशमती समन्वर्य.
∙ सावाजनिक सुिावणी.
∙ पूणे आणण कोल्हापूर क्षेत्राचे समन्वर्य.
प्रादे शशक अधधकरी (मख्
ु र्यालर्य)
∙ ईलेक्रॉनिक कचरा, प्लास्स्टक, घातक कचरा, बॅटरी, िागरी घिकचरा ववषर्यी
निर्यमांची अंमलबजावणी.

∙ िागरी घिकचरा ववसजाि जागेसाठी कृती र्योजिा तर्यार करणे.
∙ पर्याावरण संरक्षण अधधनिर्यमांच्र्या तरतद
ु ीिस
ु ार घातक कचरा, ईलेक्रानिक कचरा,
िागरी घिकचरा, बॅटरी व प्लास्स्टक निर्यमांतगात संमतीपत्र / अधधकारपत्र.

∙ बंदरे , पोटा स, धक्का त्र्यांच्र्याशी संबधं धत प्रकरणे.
∙ इमारती / सवु वधा प्रकल्प / हॉटे ल्स र्यांचे संमतीपत्र व्र्यवस्थापि.
∙ घातक कचरा वाहतूक
∙ तेल गळती संबंधधत ववषर्य
∙ सदर ववभाग सांभाळत असलेली कोणतीही इतर कामे.
∙ पर्याावरण आघात मल्
ू र्यांकि अधधसच
ू िांची अंमलबजावणी करणे.
∙ इमारत / सुववधा प्रकल्प अशा उद्र्योगांचे संमतीपत्र व्र्यवस्थापि ज्र्यामध्र्ये
उद्र्योगस्थापिा व उद्र्योग चालू करण्र्यासाठीच्र्या संगतीपत्राचा समावेश असलेली
प्रकरणे.

∙ वर उल्लेख ि केलेल्र्या पर्याावरण संरक्षण अधधनिर्यमांतील तरतुदींिुसार घातक

कचरा, ईलेक्रॉनिक कचरा, िागरी घिकचरा, प्लॅ स्स्टक, बॅटरी निर्यमांतगात
उद्र्योगांिा संमतीपत्र व अधधकारपत्र व्र्यवस्थापि

• िवी मंब
ु ई, आणण रार्यगड क्षेत्राचे समन्वर्य.
• प्रादे शशक अधधकारी
• कामाचा तपशशल:

• जल व हवा (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम र्यांच्र्या प्रादे शशक
अंमलबजावणीसाठी संबंधधत अधधकारी पण
ा णे जबाबदार असतील.
ू प

• प्रादे शशक अधधकाऱ्र्याची कार्ये :१. िदी-खोऱ्र्यांतील जलाशर्यांच्र्या मादहतीचे संकलि करणे.

२.

प्रदष
ू ण करणाऱ्र्या ववववध अशभकरणांचा तपशशल.

३.

सह निर्यंत्रण स्थािक प्रस्थावपत करणे व कार्यारत करणे ज्र्यामुळे

जलप्रदष
ू ण सवेक्षणाचा अहवाल तर्यार करता र्येईल.
४. संमतीपत्राच्र्या

अजांची

पडताळणी

करुि

मंडळाकडे

शशफारस

करणे,

मंडळाच्र्या जलप्रदष
ू ण निर्यंत्रण मािकांिुसार अखत्र्याररत असणाऱ्र्या प्रदे शातील
जलाशर्यांच्र्या साठर्याची गण
ु वत्ता राखणे ही प्रादे शशक अधधकाऱ्र्याची प्राथशमक
जबाबदारी असेल.

५. सत्तेच्र्या प्रनतनिधींिुसार संमतीपत्र दे ण्र्याचा अधधकार.
६. ववधािसभेसंबंधधत प्रचि सादर करणे व त्र्यांचे संक्षक्षप्त वणाि करणे.
७. माहीतीचा अधधकार
८.कार्यदे शशर बाब
त्र्याच्र्या निर्यंत्रणाखाली उपप्रादे शशक अधधकारी, क्षेत्रीर्य अधधकारी आणण क्षेत्रीर्य
प्रर्योगशाळांचे कामकाज सुरळीतपणे करण्र्यास जबाबदार असेल.

प्रशासकीर्य, तांत्रत्रक आणण आधथाक अधधकारांच्र्या अधीि असलेल्र्या अधधकार्यांिा तो निर्यंत्रक अधधकारी / प्रादे शशक प्रमख
ु म्हणि
ू िेमण्र्यात र्येईल.
वररष्ट्ठांिी िेमूि ददलेल्र्या इतर जबाबदा-र्याही पार पाडेल.
• उप-प्रादे शशक अधधकारी
• कामाचा तपशशल:

• िद्र्यांच्र्या पाण्र्याची मादहती, आजुबाजूचा पररसर, हवा गुणवत्ता ववषर्यी मादहतीचे

संकलि, ववववध प्रदष
ू णकारी अशभकरणांचा तपशशल आणण संनिर्यंत्रण केंद्राची

स्थापिा, िमुिा संकलि, प्रदष
ू ण करणाऱ्र्या संस्था व उद्र्योगांिा भेटी दे णे,

निरनिराळर्या स्थािकांवर कामकाजाचे निरीक्षण करणे, िदीपात्रांचे प्रदष
ू ण, हवेचे
होणारे प्रदष
ू ण र्याबद्दल सववस्तर अहवाल तर्यार करणे.

• संमतीपत्र अजााची प्रथम छाििी करुि वररष्ट्ठांिा शशफारस करण्र्याची जबाबदारी
असेल. त्र्याच्र्या क्षेत्रातील प्रदत्त अधधकारािुसार तो प्रशासकीर्य, आधथाक व
तांत्रत्रक कार्यााचा निर्यंत्रण अधधकारी म्हणूि कार्या करे ल. वररष्ट्ठांिी सोपवलेली
इतर कामे करणे.
• क्षेत्र अधधकरी
• कामाचा तपशशल:
१. जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम, हवा (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण)
अधधनिर्यम आणण घातक
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निर्यम र्यांच्र्या अंतगात जारी केलेल्र्या संमती पत्रातील अटींचे अिप
ु ालि
करण्र्यासाठी उद्र्योगांिा भेट दे णे.

२. संर्युक्त दक्षता िमुिा, हवा िमुिा व प्रकक्रर्या उत्सजािचे िमुिे गोळा करूि

सील करणे.

३. सांडपाण्र्याच्र्या उत्पन्िाचे / उत्सजािाचे कार्या ककंवा प्रकक्रर्या केलेले कार्यदा पुरावा
िमुिा गोळा करणे

४. जल व वार्यू प्रदष
ू ण निर्यंत्रणासाठी ववववध कृती र्योजिा तर्यार करतािा अधधकार्यांिा तांत्रत्रक सहाय्र्य दे णे.

५. संमती पत्र अजा प्रकक्रर्या, संमती पत्राला दे ण्र्याची परवािगी आणण राज्र्य सरकार
/ केंद्र शासिास अहवाल दे ण्र्यासाठी उप प्रादे शशक अधधकारी / प्रादे शशक अधधकारी
(मख्
ु र्यालर्य) / म.प्र.नि. मंडळ र्यांिा सहाय्र्य करणे.

६. पर्याावरणाशी संबंधधत ववधािसभा प्रचि आणण संसदीर्य प्रचि उपस्स्थत झाल्र्यास
ते निकाली काढणे.

७. पर्याावरणाशी संबधं धत ववववध प्रकारचे तक्रारी व त्र्यासंबंधधत पुढील कार्यदे शीर
कारवाईसाठी अहवाल तर्यार करणे.

वैज्ञानिक शाखा
प्रधाि वैज्ञानिक अधधकारी
∙ मध्र्यवती तसेच इतर सवा प्रादे शशक प्रर्योगशाळांचे व्र्यवस्थापि.
∙ केंद्रीर्य प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळ व केंद्रीर्य पर्याावरण व वि मंत्रालर्य र्यांच्र्या मागादशाक
तत्वांिुसार सवा प्रर्योगशाळा अद्र्यर्यावत करणे.

∙ जैव-वैद्र्यकीर्य कचरा
अधधकारपत्र.

निर्यमांचे संमतीपत्र

व्र्यवस्थापि / अंमलबजावणी

/

∙ जैव-वैद्र्यकीर्य कचरा निर्यमांच्र्या अंमलबजावणीसाठी कृती र्योजिा तसेच सामानर्यक
जैव-वैद्र्यकीर्य प्रकक्रर्या व्र्यवस्थेतील सुधारणा करणे, सल्ला दे णे र्युिीडो प्रकल्प.

∙ पर्याावरण ववकास कृती र्योजिा. उदाहरणाथा – पर्याावरणीर्य ग्राम ववकास र्योजिा.
∙ सदर ववभाग सांभाहत असलेली कोणतीही इतर कामे.
• ठाणे, िाशशक आणण कल्र्याण क्षेत्राचे समन्वर्य.
• वररष्ट्ठांिी िेमि
ू ददलेली इतर कामे करणे.

वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी:
अखत्र्यारीतील असणाऱ्र्या प्रर्योगशाळांची पण
ू ा जबाबदारी वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकाऱ्र्याची

असेल. पाणी, सांडपाणी र्यांचे िमुिे गोळा करणे आणण त्र्याच्र्या ववचलेषणासंदभाात
ववववध चाचण्र्या करणे र्याची जबाबदारी वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी र्याची असेल.

ववववध प्रकारच्र्या उद्र्योगांिी केलेल्र्या निरनिराळर्या ववचलेषणात्मक प्रकक्रर्यांचा अभ्र्यास

करणे, त्र्याचप्रमाणे वररष्ट्ठांकडूि त्र्यावर सोपववण्र्यात आलेल्र्या जबाबदाऱ्र्या ही पार
पाडणे. पथ
ृ :करणासाठी उपकरणीर्य पद्धत ववकशसत करणे आणण खरे दी, तपासणी,

स्टॉक पडताळणी, प्रर्योगशाळे तील उपकरणांचे बजेदटंग तसेच रसार्यिे व काच सामाि
खरे दीसाठी मंडळास र्योग्र्य मदत करणे. वररष्ट्ठांिी सोपववलेली इतर कामे करणे.
वैज्ञानिक अधधकारी
∙ प्रर्योगशाळा व्र्यवस्थापि

• ववदहत प्रकक्रर्येद्वारे प्रर्योगशाळे च्र्या उपकरणांची खरे दी.

• स्वदे शी आणण आर्यानतत प्रर्योगशाळे च्र्या साधिांची र्योग्र्य दे खभाल.

• ववचलेषणात्मक ववज्ञािात आधनु िक प्रगती करूि स्वत: ला बरोबरीिे ठे वणे.
•

प्रादे शशक प्रर्योगशाळांचे काम निर्यंत्रत्रत आणण व्र्यवस्थावपत करणे.

• मोबाईल मॉनिटररंग व्हॅिच्र्या सहाय्र्यािे व मदतीिे दे खरे खीच्र्या कामाची आखणी
व अंमलबजावणी करणे.

• िदीनिहार्य / प्रवाहनिहार्य क्षेत्रनिहार्य पर्याावरणीर्य पररणाम मूल्र्यांकि अभ्र्यास /
अहवाल / प्रोफाइल तर्यार करण्र्यासाठी ववचलेषणात्मक निकालांचे मागादशाि.

• स्वर्यं-चवासोच््वास, ध्विी प्रदष
ू ण आणण इतर पर्याावरण प्रदष
ू कांसाठी ववशेष
सवेक्षण करणे.

•

त्र्याला वेळोवेळी त्र्याच्र्या वररष्ट्ठांिी त्र्याला निर्युक्त केलेल्र्या इतर कताव्र्ये पार

पाडणे दे खील आवचर्यक असेल.

सांस्ख्र्यकी ववभाग
सांस्ख्र्यकी अधधकारी:
कार्या:- कताव्र्ये जबाबदाऱ्र्यांमध्र्ये खालील गोष्ट्टींचा समावेश होतो.
∙ अथाशास्त्र आणण सांस्ख्र्यकी ववभाग, निर्योजि आर्योग र्यांसारख्र्या सरकारी संस्थांिा
मादहती

दे णे.

• मंडळाचा वावषाक अहवाल तर्यार करणे.
• कार्याक्रम अंदाजपत्रक तर्यार करण्र्यासाठी आवचर्यक मादहती संकलि करूि
कार्याक्रम अंदाजपत्रक तर्यार करणे.

• मंडळाच्र्या सवा कार्याभाराची सांस्ख्र्यकी मादहती र्यंत्रणा तर्यार करणे व त्र्याचा ववकास
करणे.

∙ ववववध उद्दे शासाठी मादहती संकशलत करण्र्यासाठी िमुिे व कालमापक तर्यार
करणे.

∙ मंडळाच्र्या ववववध गरजांिुसार सांस्ख्र्यकीर्य मादहती संकशलत करणे, समावपत करणे.
∙ मंडळाच्र्या गरजेिस
ु ार मादहतीसाठी आलेख व ववववध पद्धती ववकशसत करणे.
∙ वररष्ट्ठांकडूि िेमूि ददलेली सवा कामे करणे.
पर्याावरण मादहती केंद्र ववभाग
पर्याावरण मादहती केंद्र ववभागाला वेबसाइट व्र्यवस्थापि, संमती व्र्यवस्थापि आणण

संगणकीकरण करण्र्याचे काम ददले जाते. ईआर्यसी संपण
ू ा आर्यटी संबंधधत कामकाजाची
काळजी घेत.े

सहाय्र्यक सधचव (तांत्रत्रक) र्यांच्र्याकडे
कार्याभार आहे

पर्याावरण मादहती केंद्र ववभागाचा अनतररक्त

सहाय्र्यक र्यंत्रणा अधधकारी पर्याावरण मादहती केंद्र ववभागाचे दै िदं दि कामकाज
पाहतात.

कार्या :- कताव्र्ये जबाबदाऱ्र्यांमध्र्ये खालील गोष्ट्टींचा समावेश होतो.

१. संकेतस्थळ व्र्यवस्थापि:- मंडळाचे संकेतस्थळ दररोज अद्र्यर्यावत ठे वण्र्यात र्येते.
ववववध संकेतस्थळ आधाररत सॉफ्टवेअर वापरुि मंडळाच्र्या संकेतस्थळाची दे खभाल
आणण ववकासाची काळजी घेतली जाते.

२. ई-गव्हिान्स प्रकल्प : मंडळाच्र्या एकास्त्मक व्र्यवस्थापि मादहती प्रणाली माफात
(आर्यएमआर्यएस) ऑपरे शि आणण व्र्यवस्थापि केले जाते.

३. संगणकीकरण:

ववववध संगणक प्रणाली व्र्यवस्थापि आणण स्थानिक क्षेत्र जाळर्याची अंमलबजावणी
दे खभाल केली जाते.
आस्थापिा ववभाग:वररष्ट्ठ प्रशासकीर्य अधधकारी:-

आस्थापिा ववभागाचा प्रमुख आहे
प्रशासकीर्य अधधकारी:
कामाचा तपशशल:
१. मंडळाच्र्या मिुष्ट्र्यबळाचे निर्योजि करणे.
२. संपूणा समथािासह पदनिशमातीचे प्रस्ताव तर्यार करणे.
३. सवा पदांच्र्या भरतीकरीता निर्यम व कार्याप्रणाली प्रस्ताववत करणे.
४. मंडळाच्र्या

तपासणी करणे.

उपकार्याालर्यांच्र्या

कामकाजाचे

निरीक्षण

करण्र्यासाठी

प्रशासकीर्य

५. आवचर्यक तेथे शशस्तभंगाची कार्यावाही करणे
६. िेमणूक प्रकक्रर्येचे आर्योजि, सेवक प्रकक्रर्या अिुसरण करुि ररक्त पदांची िेमणूक.

७. ववववध सेवा ववषर्यक बाबी हाताळणे.
८. मंडळ अधधकाऱ्र्यांच्र्या प्रशशक्षणासाठी व्र्यवस्था करणे.
९. भुरटी चोरी, िुकसाि इत्र्यादी बाबींमध्र्ये तपास करुि अहवाल तर्यार करणे.
१०. वररष्ट्ठांकडूि निर्यक्
ु त दे ण्र्यात आलेली इतर कार्ये पार पाडणे.
११. पदोन्िती आणण एस. सी च्र्या बैठकी आर्योस्जत करणे.
१२. मंडळातील सवा अधधकाऱ्र्यांची बढती व बदल्र्यासंदभाात काम पाहणे.
१३. ववशेष अपंगत्व रजा वगळता सवा कमाचा-र्यांच्र्या रजा आणण वावषक
ा वेतिवाढीचे
आदे श

काढणे.

१४. निर्यतकाशलक परतावा शासिाला सादर करणे.
१५. मंडळाच्र्या कमाचा-र्यांसाठी िेमणक
ु ा / सेवेच्र्या गोष्ट्टींशी निगडडत निदे श/
निर्यम / कार्यदे / शासि आदे श

पाळण्र्याची जबाबदारी असेल.

१६. भरती निर्यम / सेवा निर्यम / शशस्त निर्यम, लेखा व भांडारशाखेचे
मसद
ु ा तर्यार करणे.

निर्यम इ.

सहाय्र्यक सधचव (आस्थापिा)
सधचवांच्र्या कताव्र्ये आणण जबाबदाऱ्र्यांमध्र्ये खालील गोष्ट्टींचा समावेश होतो.
१. मंडळाच्र्या बैठकीचे सवा कामकाज ज्र्यामध्र्ये बैठक आर्योस्जत करणे, कार्यासच
ू ी
तर्यार करणे, इनतवत्त
ृ तर्यार करुि त्र्याचा पाठपरु ावा करणे.

२. मंडळाच्र्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करुि मंडळ कार्याालर्य, मंत्रालर्य आणण इतर
सरकारी कार्याालर्ये दरम्र्याि वैर्यस्क्तक संपका करूि प्रस्ताव लवकर निकाली काढणे.

३. मंडळाचा वावषाक अहवाल तर्यार करणे आणण संबंधधत मादहतीचा पाठपुरावा करणे.
४. सदस्र्य सधचव / अध्र्यक्ष व सदस्र्यांच्र्या भूमागा / रे ल्वे / ववमाि प्रवासाच्र्या बाबी
हाताळणे.

५. सवा अन्र्य राज्र्य मंडळे व बाहे रील संस्थांिा सवा ववषर्यांवरील मादहती परु ववणे.

६. प्रदष
ू ण निर्यंत्रण ववषर्यांवर USIS / त्रिदटश हार्य कशमशिकडूि प्राप्त झालेल्र्या
धचत्रपटांचे प्रदशाि करणे.

७. वररष्ट्ठांकडूि निर्युक्त करुि दे ण्र्यात आलेली कामे करणे.
मंडळ कमाचाऱ्र्यांच्र्या एकूणच प्रशासि, भती निर्यम अंमलबजावणी, महाराष्ट्र िागरी
सेवा निर्यम, बढती, बदल्र्या इत्र्यादी बाबत कार्यावाही करणे.

लेखा ववभाग:
मुख्र्य लेखा अधधकारी:
कामाचा अहवाल:
मख्
ु र्य लेखा अधधकारी र्यांची कताव्र्य आणण जबाबदारी र्यांमध्र्ये खालील गोष्ट्टींचा
समावेश असेल.

१. मंडळाचा अथासंकल्प तर्यार करणे आणण तो अिद
ु ाि मंजरु ीसाठी शासिाकडे सादर
करणे.

२. मंडळाकडूि आधथाक आवचर्यकतेिस
ु ार र्योग्र्य हप्त्र्यांमध्र्ये सहाय्र्यता अिद
ु ाि
मागववणे.

३. अिद
ु ािातील रक्कम गरजेपेक्षा अधधक असल्र्यास तात्काळ गरजा भागववण्र्यासाठी
उपर्युक्त रक्कम ठे वूि उवाररत रक्कमेची उत्तमररत्र्या गुंतवणक
ू करणे.

४. मंडळाच्र्या िगद रक्कम आणण इतर रोखे सरु क्षक्षत ठे वणे.

५. मंडळाच्र्या निर्यशमत लेखा आणण वावषाक लेखा संबंधधत मादहती संकशलत करणे व

अधधनिर्यमांतील तरतद
ु ीिुसार मंडळासमोर सादर करणे व त्र्यािंतर राज्र्य शासिास
सादर करणे.

६. लेखा पररक्षकांिा मदत करणे व शक्र्यतो स्पष्ट्ट लेखा पररक्षण अहवालाची खात्री
दे णे.

७. मंडळ अंतगात लेखा पररक्षण अधधकारी आणण आधथाक सल्लागार म्हणूि दे खील
कार्या करणे.

८. उपकर अधधनिर्यम १९७७ अंतगात कर वसूली अधधकारी म्हणूि कार्या करणे.
९. मंडळाच्र्या लेखा ववभागाची दे खरे ख करुि मंडळास उत्तम लेखा सादर करणे.
१०. मंडळाच्र्या सहर्योगी कार्याालर्याची वावषाक निरीक्षण व्र्यवस्था करणे तसेच
त्र्यांच्र्याकडे

असलेल्र्या जडसंग्रह वस्तंच
ू े भौनतक पररक्षण करणे.

११. मंडळाच्र्या निधीचे उपर्योधगता प्रमाणपत्रे सादर करणे.

१२. मंडळाच्र्या कमाचाऱ्र्यांसाठी प्रशशक्षण व्र्यवस्था करणे.
१३. मंडळाच्र्या आधथाक व इतर संबंधधत बाबींवर मत दे णे / ववचार मांडणे.
१४. वररष्ट्ठ अधधकाऱ्र्यांकडूि सोपववण्र्यात आलेले इतर कार्ये अंमलात आणणे. आधथाक
लेखा, अथासंकल्प, उपकर मल्
ं ीत कार्या.
ु र्यांकि व संकलि संबध
लेखा अधधकारी : (लेखा शाखा)
कामाचा अहवाल:

१. लेखा ववभागातील सुरळीत कामकाजासाठी जबाबदार.

२. वेति आणण प्रवासभत्ता दे र्यके, इतर दे र्यके स्वीकारणे व पास करणे.
३. मंडळाचे दै िंददि व्र्यवहार पाहणे.

४. मंडळाची रोख रक्कम आणण इतर शसक्र्यरु रटीज सरु क्षक्षतपणे ठे वणे.

५. वेळोवेळी संबधं धत मादहती आणण खात्र्यासह पावती / खचा संकशलत करणे
६. वररष्ट्ठांकडूि निर्युक्त करुि दे ण्र्यात आलेली कामे करणे.
लेखा अधधकारी : (लेखा पररक्षण)
१. लेखा ववभागातील अंतगात लेखा पररक्षकाच्र्या सुरळीत कामकाजाची जबाबदारी

असेल आणण मंडळाचा अथासंकल्प तर्यार करणे आणण तो मंजुरीसाठी शासिाकडे
सादर करणे.

२. राज्र्य / केंद्र सरकार कडूि अिद
ु ाि / आधथाक मदत शमळण्र्यासाठी प्रस्ताव
तर्यार करणे.

३. मंडळाच्र्या निर्यशमत लेखा

आणण वावषाक लेखा

संबधीत मादहती संकशलत

करणे व अधधनिर्यमातील तरतुदी िुसार मंडळा समोर सादर करणे व त्र्यािंतर
राज्र्य शासिास सादर करणे.

४. मंडळाच्र्या सहर्योगी कार्याालर्याची वावषाक निरीक्षण व्र्यवस्था करणे तसेच त्र्यांच्र्या
कडे असलेल्र्या जडसंग्रह वस्तूंचे भौनतक परीक्षण करणे.

५. मंडळाच्र्या निधीचे उपर्योधगता प्रमाणपत्रे सादर करणे.

६. सी.पी.एफ., वैद्र्यकीर्य प्रनतपत
ू ी, ग्रेच्र्यट
ु ी, कन्व्हे र्यन्स, एच.बी.ए. इ. संबंधधत
र्योजिा सादर करणे.

७. लेखा

पररक्षकांिा

मदत करणे व लेखा परीक्षण अहवालातील त्रुटींची पूतत
ा ा

करण्र्याची खात्री दे णे.

८. मंडळाच्र्या अंशदार्यी भववष्ट्र्य निवााह निधीचे लेखे तर्यार करणे व शासिास सादर
करणे.

९. वररष्ट्ठा कडूि निर्युक्त करूि दे ण्र्यात आलेली कामे करणे.
कार्याकारी अशभर्यंता ववभाग :
कार्याकारी अशभर्यंता:
कार्याकारी अशभर्यंता हे कार्याकारी अशभर्यंता ववभागाचे मुख्र्य कार्याकारी

अधधकारी

असुि त्र्यांच्र्याकडे मंडळाच्र्या सवा मालमत्ता, इमारतींची दे खभाल, खरे दी इ. कार्याक्षेत्र
आहे .

३. निणार्य घेण्र्याच्र्या प्रकक्रर्येत अिस
ु रण्र्यात र्येणारी पद्धत तसेच पर्यावेक्षण व
उत्तरदानर्यत्व प्रणाली

मंडळ जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम, १९७४ हवा (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व

निर्यंत्रण) अधधनिर्यम, १९८१, जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) उपकर अधधनिर्यम,

१९७७ व पर्याावरण (संरक्षण) अधधनिर्यम १९८६ मधील निर्यामांच्र्या तरतुदींिुसार कार्या
करीत आहे.

सामान्र्यत: तांत्रत्रक ववभागात, क्षेत्रीर्य अधधकारी स्तरावर प्रकरण हाताळले जातात

आणण िस्ती गरजेिस
ु ार उप-प्रादे शशक अधधकारी / प्रादे शशक अधधकारी / प्रदष
ू ण
निर्यंत्रण अशभर्यंता / सदस्र्य सधचव, अध्र्यक्ष र्यांिा त्र्या सादर केल्र्या जातात.

ववधी ववभागात प्रत्र्येक प्रकरण साधारणपणे सहाय्र्यक ववधी अधधकारी हाताळतात

आणण िस्ती गरजेिुसार वररष्ट्ठ ववधी आधधकारी / सदस्र्य सधचव / अध्र्यक्ष र्यांिा
सादर केल्र्या जातात.

आस्थापिा व लेखा ववभागात प्रकरणांची ववभाग स्तरावर कार्यावाही केली जाते आणण

िस्ती गरजेिस
ु ार सहाय्र्यक लेखा अधधकारी / मख्
ु र्य लेखा अधधकारी / सदस्र्य सधचव

/ अध्र्यक्ष र्यांिा सादर केल्र्या जातात. प्रर्योगशाळा िमुन्र्यांचे ववचलेषण कनिष्ट्ठ
वैज्ञानिक सहाय्र्यक / कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी र्यांच्र्याद्वारे करण्र्यात र्येतात.
पररणाम संबधं धत वैज्ञानिक अधधकारी / वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी र्यांिा सादर
करण्र्यात र्येतात.

संमती पत्रासाठीचे अधधकार प्रदाि:
उद्र्योगांिा संमतीपत्र सल
ु भ व शीघ्र शमळण्र्यासाठी मंडळािे अधधकारी, संमती सशमती
आणण संमती मूल्र्यांकि सशमतीस अधधकार सुपूता करण्र्यात आले आहे त. र्याचे वववरण
पररशशष्ट्ट १ अ मध्र्ये आहे .

आरोग्र्य आस्थापिा बाबतीत, अधधकृतता ५० रुग्णशय्र्येहूि अधधक क्षमता असल्र्यास
अधधकारपत्रे मख्
ु र्य कार्याालर्याद्वारे हाताळली जातात आणण क्षमता ५० रुग्णशय्र्येहूि
कमी असल्र्यास त्र्यांची अधधकारपत्र संबधं धत कार्या प्रादे शशक कार्याालर्याद्वारे हाताळली
जातात.

ध्विी प्रदष
ू ण (निर्यमि व निर्यंत्रण) निर्यम, २००० सुधारीत निर्यम २००९ मधील
तरतुदीिुसार सदस्र्य सधचव, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळाचा कोणताही अधधकारी

जो पोशलस उप-अधधक्षक दजाापेक्षा खाली असणार िाही त्र्यास प्राधधकारी म्हणूि
घोवषत करण्र्यात आले आहेत.

४. कार्ये पार पाडण्र्यासाठी ठरववण्र्यात आलेली मािके:
संमतीपत्र निकाली काढण्र्यासाठीची मािके पररशशष्ट्ठ १ ब मध्र्ये दे ण्र्यात आली आहेत.
उद्र्योग तपासणी / िमुिा संकलिाची मािके
क्र.

उद्र्योग प्रकार

वारं वरता

उद्र्योग संवगा

िमि
ु ा

संकलि

१

मोठा

लाल

३

लहाि

लाल

२
४
५
६

मध्र्यम
मोठा

मध्र्यम
लहाि

िारं गी
िारं गी

लाल

िारं गी

माशसक

नतमाही

६ मदहन्र्यातूि एकदा
३ मदहन्र्याति
ू एकदा

६ मदहन्र्याति
ू एकदा
वाषीक

आर्यएमआर्यएस मॉड्र्यल
ू द्वारे फील्ड भेटी साठी क्षेत्र अधधकरी, उप प्रादे शशक अधधकरी
व प्रादे शशक अधधकरी निर्युक्त केले जातात. अैस्च्छक भेट शेड्र्यूलर.

५. निर्यम, वविर्यम, सूचिा निर्यमपस्ु स्तका व अशभलेख
सध्र्या महाराष्ट्र प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळािे खालील कार्यदे / निर्यम / अधधसूचिा
लागू केली आहेत. (काही बाबतीत अंशतः.)

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

+ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1974 व

त्र्या अंतगात घोवषत केलेले निर्यम

2. ½þ´ÉÉ (|ÉnÚù¹ÉhÉ, |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ´É ÊxÉªÉÆjÉhÉ)
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1981 व त्र्या अंतगात घोवषत केलेले निर्यम
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

बार्योडडग्रेडब
े ल आणण िॉि-बार्योडेग्रेडब
े ल वेस्ट (कंरोल) निर्यम, २००६

आणण महाराष्ट्र प्लास्स्टक कॅरी बॅग (उत्पादि व उपर्योग निर्यम, २००६)

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

पर्यावरण (संरक्षण) निर्म,
(संरक्षण) दरुु स्ती निर्म, 2016

1986

आनण

पर्यावरण

•

•

•
•

•

•
•

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 स्स्टक उत्पादि, ववक्री आणण वापर निर्यम, १९९९

• ध्विी प्रदष
ू ण (निर्यमि व निर्यंत्रण) निर्यम, २००० व सुधाररत निर्यम

२०१०

• बॅटरी (व्यवस्थापन व हाताळणी) ननयम,२००१ (सध
ु ाररत निर्यम २०११)
• पाणथळ जागा (संवर्धन आनण व्यवस्थापन) ननयम, २०१०

अधधसच
ू िा
• पर्याावरण आघात मुल्र्यांकि अधधसूचिा, २००६
• ककिारप्टी निर्यमि क्षेत्र अधधसूचिा २०११.
• मादहतीचा अधधकार अधधनिर्यम, २००५

• राष्ट्रीर्य हरीत न्र्यार्याधधकरण अधधनिर्यम, २०१०
• अंमलबजावणी धोरण २०१६

जल आणण हवा निर्यमाच्र्या तरतुदींिुसार, एखादा उद्र्योजक कोणत्र्याही

उद्र्योगात ककंवा प्रकक्रर्येस चालववत ककंवा प्रस्थावपत करतो, कोणत्र्याही
जल स्त्रोतांमध्र्ये ककंवा जमीि / हवेमध्र्ये प्रदष
ू क / उत्सस्जात करणारे

आणण त्र्याद्वारे वातावरणास प्रदष
ू ण करणारी संमती शमळणे आवचर्यक
असते, जे दोि टप्प्र्यात शमळवणे आवचर्यक आहे ;
उद्र्योग आस्थापिेसाठी संमती पत्र प्रकक्रर्या :
अजादार संकेत स्थळावर प्रथम िोंदणी करे ल http://www.ecmpcb.in/
अजादार संबंधधत उप-प्रादे शशक कार्याालर्याकडूि एकदाच अजााची संपण
ू ा छाििी करे ल.
िोंदणीकरण प्रकक्रर्या पूणा झाल्र्यािंतर.
अजादार ऑिलाईिवर अजा सादर करे ल. त्र्यािंतर "दस्तावेज प्रलंत्रबत "हा सन्दे श

ददसेल,४ आवचर्यक दस्तावेज ऑिलाईिवर सादर करणे गरजेचे आहे . त्र्यािंतर
"शुल्क

प्रलंत्रबत

"असा

संदेश

ददसेल.

उद्र्योगािी

शल्
ु क

संरचिेप्रमाणे

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

ल्क भरावे. उद्र्योगािी शल्
ु क वववरण अद्र्यर्यावत करावे ,अजााच्र्या संमती िंतर
"शुल्क संमत"असा बदल होईल

उप-प्रादे शशक अधधकारी,क्षेत्र अधधकाऱ्र्यास अजा दे ईल. क्षेत्र अधधकारी अजााची छाििी
करूि "एकास्त्मक मादहती व्र्यवस्थापि र्यंत्रणेमाफात" सादर करे ल. अजााची स्स्थती

"प्रकक्रर्येत" अशी ददसेल. क्षेत्र अधधकारी अजााची छाििी करे ल व उद्र्योगास भेट

दे ईल(उद्र्योग आस्थापिेसाठी व प्रथम कार्यारत करण्र्यासाठी) तसेच शशफारस/भेटीचा
अहवाल उप-प्रादे शशक अधधकाऱ्र्यास सादर करे ल. उद्र्योगाचा संवगा व भांडवली
गंत
ु वणक
ु ीिस
ु ार प्रदत्त अधधकाराप्रमाणे
खालील शलंक
आधारे

अजा

माफात आता उद्र्योगाच्र्या श्रेणी आणण भांडवली गत
ुं वणक
ू ीच्र्या
"एकास्त्मक

मादहती

व्र्यवस्थापि

र्यंत्रणेमाफात"

सत्तेच्र्या

अधधकारािुसार

प्रनतनिधीकडे

सादर

करण्र्यात

र्येईल.

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

संबंधधत प्राधधकारी अजााची छाििी करे ल. अजा जर र्योग्र्यरीतीिे सादर केला असेल
तर "एकास्त्मक मादहती व्र्यवस्थापि र्यंत्रणेमाफात" अजाास संमती ददली जाईल व
ऑिलाईि प्रणालीमध्र्ये "संमत" असे दशाववले जाईल व स्वाक्षरीसदहत संमतीपत्राची

प्रत उपलब्ध केली जाईल अन्र्यथा अजा अर्योग्र्य असेल तर तो अजा र्यंत्रणेमाफात
िाकारला

जाईल

व

अजााची

स्स्थती

"िाकारण्र्यात

उद्र्योग,संमतीपत्राची प्रत पोटा लवरूि प्राप्त करू शकेल.

आला"

अशी

ददसेल.

उद्र्योग कार्यारत करण्र्यासाठी संमतीपत्र प्रकक्रर्या
िोंदणीकरण प्रकक्रर्या पूणा झाल्र्यािंतर अजादार ऑिलाईिवर अजा सादर करू शकेल
त्र्यािंतर "दस्तावेज प्रलंत्रबत "हा सन्दे श ददसेल,४ आवचर्यक दस्तावेज ऑिलाईिवर
सादर करणे गरजेचे आहे . त्र्यािंतर "शुल्क प्रलंत्रबत "असा संदेश ददसेल. उद्र्योगािी
शल्
ु क

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

ऑिलाईि शुल्क भरावे. उद्र्योगािी शुल्क वववरण अद्र्यर्यावत करावे व अजााच्र्या
संमती िंतर "शुल्क संमत"असा बदल होईल.

उप-प्रादे शशक अधधकारी,क्षेत्र अधधकाऱ्र्यास अजा दे ईल. क्षेत्र अधधकारी अजााची छाििी

करूि "एकास्त्मक मादहती व्र्यवस्थापि र्यंत्रणेमाफात" सादर करे ल. अजााची स्स्थती
"प्रकक्रर्येत" अशी ददसेल. क्षेत्र अधधकारी अजााची छाििी करे ल व उद्र्योगास भेट
दे ईल(उद्र्योग आस्थापिेसाठी व प्रथम कार्यारत करण्र्यासाठी) तसेच शशफारस/भेटीचा
अहवाल उप-प्रादे शशक अधधकाऱ्र्यास सादर करे ल. उद्र्योगाचा संवगा व भांडवली
गुंतवणुकीिुसार प्रदत्त अधधकाराप्रमाणे

http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php अजा
मादहती व्र्यवस्थापि र्यंत्रणेमाफात" सादर करण्र्यात र्येईल.

"एकास्त्मक

संबंधधत प्राधधकारी अजााची छाििी करे ल. अजा जर र्योग्र्यरीतीिे सादर केला असेल
तर "एकास्त्मक मादहती व्र्यवस्थापि र्यंत्रणेमाफात" अजाास संमती ददली जाईल व
ऑिलाईि प्रणालीमध्र्ये "संमत" असे दशाववले जाईल व स्वाक्षरीसदहत संमतीपत्राची

प्रत उपलब्ध केली जाईल अन्र्यथा अजा अर्योग्र्य असेल तर तो अजा र्यंत्रणेमाफात
िाकारला

जाईल

व

अजााची

स्स्थती

"िाकारण्र्यात

उद्र्योग,संमतीपत्राची प्रत पोटा लवरूि प्राप्त करू शकेल.

आला"

अशी

ददसेल.

इतर अजाधकररता :
उद्योजकांना नवनवर् अनर्कृ तता अथवा वार्षधक परतावा सेवक
े ररता खालील ऑनलाइन अजध
भरावयाचे आहे :
• घातक कचरा अनर्कृ तता – नववरणपत्र) १(
• घातक कचरा वार्षधक परतावा नवव)रणपत्र – ४(
• घातक कचरा व्यापारी नोंदणी – नववरणपत्र) ७(
• घातक कचरा अपघात अहवाल – नववरणपत्र)११(
• घातक कचरा दाखल अपील – नववरणपत्र)१२(
• प्लानस्टक अनर्कृ तता
• जैव वैद्यकीय कचरा अनर्कृ तता
• जैव वैद्यकीय कचरा वार्षधक परतावा
• महापानलका घनकचरा अनर्कृ तता
• महापानलका घनकचरा वार्षधक परतावा
• ई – कचरा अनर्कृ तता – नववरणपत्र) १ए(
• ई – कचरा वार्षधक परतावा
• ई – कचरा अनर्कृ तता – नवघटन आनण पुनवाधपर – नववरणपत्र) ४(
• बॅटरी व्यापारी नोंदणी
• पयाधवरण तक्ता – नववरणपत्र) ५(
• जल उपकर – नववरणपत्र) आय(
• बांर्काम आनण नवनाश अनर्कृ तता
उद्र्योजकांिी खाली ददलेल्र्या ववधािािुसार संमती शुल्क भरण्र्याची गरज आहे . लाल,

िारं गी आणण दहरव्र्या श्रेणी उद्र्योगातील संमती वैधता अिक्र
ु मे एक, दोि आणण तीि
वषे आहे . र्योग्र्य प्रमाणात शुल्क दे ऊि उद्र्योग ५ वषे, १० वषे आणण १५ वषांच्र्या
कालावधीसाठी संमतीपत्र प्राप्त करु शकतात. दद. २५/०८/२०११ च्र्या शासि
निणार्यािस
ु ार संमतीपत्र शल्
ु कामध्र्ये सध
ु ारणा करण्र्यात आली आहे .

जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध आणण निर्यंत्रण) अधधनिर्यम, १९७४ मधील कलम २५ िस
ु ार
कोणतीही व्र्यक्ती राज्र्य मंडळाच्र्या पव
ू ा संमतीशशवार्य

(अ) कोणत्र्याही उद्र्योगाची स्थापिा ककंवा स्थापिेसाठी उचललेली पाऊले ककंवा प्रकक्रर्या

व ववल्हे वाट र्यंत्रण त्र्याचा ववस्तार ककंवा अनतररक्त र्यंत्रणा ज्र्यामळ
ु े नि:साररत झालेले
सांडपाणी ककंवा औद्र्योधगक सांडपाणी हे जमीि सांडपाणी, जलप्रवाह ककंवा ववहीरीत
शमसळण्र्याची शक्र्यता असते ककंवा

(ब) सांडपाणी नि:सारणसाठी कोणतीही िवीि ककंवा पर्याार्यी व्र्यवस्था ककंवा
(क) सांडपाण्र्यासाठी कोणत्र्याही िवीि प्रवाह निमााण ककंवा सुरु करु शकत िाही.
जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम १९७४ च्र्या मलम २६ मधील
तरतुदीिुसार कोणत्र्याही व्र्यक्तीस जशमिीवरचे सांडपाणी, उद्र्योगधंद्र्यातील सांडपाणी,

कोणत्र्याही प्रवाहामध्र्ये ककंवा झाकलेल्र्या गटारांमध्र्ये सोडण्र्याआधी मंडळाकडूि
संमतीपत्र घेणे आवचर्यक आहे .

हवा (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम, १९८१ च्र्या कलम २१ िुसार राज्र्य
मंडळाच्र्या पूवा संमतीशशवार्य, कोणत्र्याही व्र्यक्तीस राज्र्यातील हवा प्रदष
ू ण निर्यंत्रण
क्षेत्रात कोणताही उद्र्योग स्थापि ककंवा कार्यारत करता र्येणार िाही.

(२) राज्र्य मंडळाच्र्या संमतीपत्र अजााचा िमुिा, त्र्यातील वववरण व त्र्यासोबत
ववचारण्र्यात र्येणारी मादहती ही ववशशष्ट्ट पद्धतीिे ठरवूि ददलेली असली पादहजे.

(३) अशा संमती अजााबाबत चौकशी करण्र्याचा अधधकार राज्र्य मंडळास आहे. त्र्यासाठी
ववदहत पद्धतीचा वापर करण्र्यात र्येईल.

(४) ववशशष्ट्ट अटींच्र्या अधीि राहूि राज्र्य मंडळ संमती दे ऊ शकते.

∙ राज्र्य मंडळाच्र्या संमती अजाासोबत ठराववक शुल्क भरावे लागेल व ववदहत

िमुन्र्यात सादर करावे लागेल. तसेच औद्र्योधगक संर्यंत्र आणण इतर संबंधधत
मादहतीचे ववदहत िमुन्र्यात वववरण द्र्यावे लागेल.

∙ संमती अजा प्राप्त झाल्र्यािंतर चार मदहिे मद
ु तीच्र्या आत राज्र्य मंडळ, शलणखत

स्वरुपात ववशशष्ट्ट अटींच्र्या अधीि राहूि संमतीपत्र प्रदाि करे ल ककंवा िकार
दे ईल. संमतीपत्र खालील दोि प्रकारांमध्र्ये मंजूर केले जातात.

∙ उद्र्योग स्थावपत करण्र्यासाठी संमतीपत्र: उद्र्योग ककंवा प्रकक्रर्या संर्यंत्र अस्थावपत
करण्र्यापूवी अशा प्रकारचे संमतीपत्र घ्र्यावे लागते.

∙ उद्र्योग चालू करण्र्यासाठी संमतीपत्र: उद्र्योग ककंवा प्रकक्रर्या आवचर्यक प्रदष
ू ण

निर्यंत्रण व्र्यवस्थेसहीत स्थापि झाल्र्यािंतर उद्र्योग चालू करण्र्यासाठी संमतीपत्र
प्राप्त करणे आवचर्यक आहे . त्र्या संमतीपत्राचे निर्यशमतपणे िूतिीकरण करणे
आवचर्यक आहे . ज्र्यासाठी ठराववक कालावधी ददला जातो.

∙ अधधनिर्यमाच्र्या कलम २७ िुसार मंडळािे लागू केलेल्र्या अटींचे पालि ि
केल्र्यास संमतीपत्र िाकारण्र्यात र्येते.

जल आणण हवा अधधनिर्यम अंतगात एकत्रत्रत संमती शल्
ु क:
क्र.

उद्र्योगाचे भांडवल

गंत
ु वणक
ू (जमीि, इमारत,

घसारा ि करता र्यंत्रसामग्री

उद्र्योग स्थापि

उद्र्योग चालू

भांडवली

भांडवली

०.०२%

०.०२%

करण्र्यासाठी

करण्र्यासाठी

र्यासह)
१

रु. १०० कोटीहूि अधधक

गुंतवणूकीच्र्या

गुंतवणूकीच्र्या

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 भांडवली गत
आधारावर आकारण्र्यात आलेल्र्या संमती
ुं वणक
ू
शुल्का व्र्यनतररक्त रु. ०.४०/ टि दरवषी शल्
ु क आकारले जाईल.
स्थानिक संस्था (जल अधधनिर्यमािस
ु ार) संमती शल्
ु क
महािगरपाशलका

रु. १,००,०००/-

अ

रु. ५०,०००/-

ब

वगा िगरपाशलकेचा

वगा िगरपाशलकेचा रु. ५,०००/-

क

वगा िगरपाशलकेचा

रु. २०००/-

हे शुल्क ई-पेमेंट गेटवे / आरटीजीएस / एिईएफटीद्वारे दे र्य असेल.

जैव वैद्र्यकीर्य कचरा (व्र्यवस्थापि व हाताळणी) निर्यम, १९९८ अंतगात अधधकारपत्र
शुल्क

(महाराष्ट्र

शासि

निणार्य

क्रमांक

ENV/1098/559/PK259/TC1.dt.10.4.2003 पर्याावरण ववभाग शासिािुसार)
अ) रुग्णशय्र्या क्षमता
०१-०५

शुल्क (दरसाल)
नि:शुल्क

०६-२५

रु. १,२५०/-

२६-५०

रु. २,५००/-

५१-२००

रु. ५,०००/-

२०१-५००

रु. १०,०००/-

५०१ हूि अधधक

रु. १५,०००/-

ब) जैव वैद्र्यकीर्य कचरा ववल्हे वाटीसाठी

सुववधा दे णारे रु. १०,०००/- प्रनत वषा

क) जैव वैद्र्यकीर्य कचरा वाहतक
ू करणारे रु. ७,५००/- प्रनत वषा
ड) इतर सवा जैव वैद्र्यकीर्य कचरा हाताळणाऱ्र्या संस्था / अशभकरणे
(वरील अ,ब,क वगळता) रु. २,५००/- प्रनत वषा

हे शुल्क संबंधधत उप ववभागीर्य कार्याालर्य ककंवा मुख्र्य कार्याालर्य र्येथे पूणप
ा णे भरलेल्र्या
ववहीत अजाासोबत राष्ट्रीर्यकृत बँकेचा डडमांड ड्राफ्ट स्वरुपात दे र्य असले पादहजे.
अपील:

कलम २५, कलम २६ ककंवा

कलम २७ अन्वर्ये राज्र्य मंडळािे पाररत केलेल्र्या

आदे शाववरुद्ध कोणतीही व्र्यक्ती आदे श शमळालेल्र्या तारखेपासूि तीस ददवसांच्र्या आत
राज्र्य शासिािे स्थापि केलेलर्या अपील प्राधधकरणास अपील दाखल करु शकतात.

दं ड:
∙ कलम २४ मधील तरतंद
ु ीचे जो कोणी उल्लंघि करे ल म्हणजेच प्रदवू षत घटक
जलप्रवाहात, ववदहरीत नि:साररत करण्र्यासाठी असलेल्र्या बंदीचे उल्लंघि करे ल

त्र्यास कलम ४३ अिस
ु ार कमीत कमी एक वषा आणण सहा मदहिे कारावासाची
शशक्षा जी सहा वषाापर्यंत वाढू शकते आणण दं ड ही आकारला जाऊ शकतो.

∙ कलम २५ आणण २६ मधील तरतुदींचे उल्लंघि झाल्र्यास कलम ४४ अिुसार कमीत
कमी एक वषा आणण सहा मदहिे कारावासाची शशक्षा जी सहा वषाापर्यंत वाढू शकते
आणण दं ड आकारला जाऊ शकतो.

∙ कलम २४ ककंवा २५ ककंवा २६ अंतगात कोणतीही व्र्यक्ती पुन्हा त्र्याच तरतुदीचे

उल्लंघि करतािा व दोषी आढळल्र्यास कलम ४५ िुसार अधधनिर्यमाप्रमाणे कमीत
कमी दोि वषा कारावासाची शशक्षा जी सात वषाापर्यंत वाढू शकते आणण दं ड
आकारला जाऊ शकतो.

∙ र्या कलमाचा उद्दे श साध्र्य करण्र्यासाठी सदर अपराध ज्र्यामळ
ु े शशक्षा होणार आहे,

त्र्यासाठी दोिपेक्षा अधधक वषांपूवी झालेली अपराधशसद्धी ववचारात घेतली जाणार
िाही.

∙ हवा (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम १९८१ च्र्या तरतुदींचे उल्लंघि

झाल्र्यास ककंवा र्या अधधनिर्यमांखालील कोणताही आदे श ककंवा निदे श ज्र्यासाठी

कोठे ही दं डाची तरतूद िाही त्र्याचे उल्लंघि झाल्र्यास अधधनिर्यमाच्र्या कलम ३९

िुसार ३ मदहन्र्यांपर्यंत तुरुंगवास ककंवा रु. १०,०००/- पर्यंत दं ड ककंवा दोन्ही शशक्षा
होऊ शकते जर हे उल्लंघि सातत्र्यािे होत असेल तर पदहल्र्या उल्लंघिािंतर

जोपर्यंत उल्लंघि होत रादहल त्र्या कालावधीत दर ददवशी रु. ५०००/- अनतररक्त
दं डाची शशक्षा होऊ शकते.

६) मंडळामध्र्ये निर्यंत्रणाखाली असलेल्र्या दस्तऐवजांच्र्या प्रवगांचे वववरण:
१. मंडळामध्र्ये संमतीपत्र अजा शमळाल्र्यावर र्या िस्ती वैधता तारखेपासूि एक वषाासाठी
ठे वल्र्या जातात त्र्यावर निणार्याक कार्यावाही झाल्र्यावर पाहण्र्यासाठी उपलब्ध
असतात.

२. निदे शांचा समावेश असलेल्र्या आदे श िस्ती प्रादे शशक कार्याालर्यांमध्र्ये परत
पाठववण्र्यात र्येतात.

३. उच्च न्र्यार्यालर्यात दाखल केलेल्र्या प्रलंत्रबत र्याधचका, सवोच्च न्र्यार्यालर्यात दाखल
केलेल्र्या प्रलंत्रबत र्याधचका, मादहती अधधकारी अधधनिर्यम अंतगात प्रलंत्रबत अपील,

जल, हवा आणण पर्याावरण (संरक्षण) अधधनिर्यम अंतगात प्रलंत्रबत अपील िस्ती,

तसेच माधगल ३ वषाात उच्च न्र्यार्यालर्य आणण सवोच्च न्र्यार्यालर्याति
ू निकाली
काढलेल्र्या प्रकरणाच्र्या िस्ती ववधी खात्र्याकडे उपलब्ध असतील.

प्रादे शशक अधधकारी आणण उप प्रादे शशक अधधकारी र्यांिी दाखल केलेल्र्या प्रकरणांच्र्या

बाबतीत माधगल ३ वषांचा निकालांच्र्या आणण लघु न्र्यार्यालर्यांचे आदे श, प्रकरणाचा

निणार्य तारखेपासूि संबंधधत क्षेत्रीर्य अधधकारी आणण उप प्रादे शशक अधधकारी र्यांच्र्याकडे
उपलब्ध असतील. मंडळाच्र्या माधगल ३ वषांच्र्या बैठकीची िोंद, र्याशशवार्य पर्याावरण
अधधनिर्यम राज्र्य ग्राहक मंच, कामगाार न्र्यार्यालर्य, राज्र्य मादहती आर्योग,

मािवाधधकार आर्योग, उच्च न्र्यार्यालर्य आणण सवोच्च न्र्यार्यालर्याच्र्या अंतगात अवपलीर्य
अधधकारी, ववववध मंच आधी प्रलंत्रबत इतर गोष्ट्टी संबधं धत काही िस्ती मंडळातील
ववधी ववभागात पाहण्र्यासाठी उपलब्ध असतील.

पढ
ु ील अधधनिर्यम आणण निर्यम संबधं धत बाबी
१.

जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम, १९७४, हवा (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व

निर्यंत्रण)

अधधनिर्यम, १९८१.

२. घातक कचरा (सीमावाहतक
ू ) निर्यम, २०१६.
३. िागरी घिकचरा (व्र्यवस्थापि व हाताळणी) निर्यम, २०००.
४. जैव वैद्र्यकीर्य कचरा (व्र्यवस्थापि व हाताळणी) निर्यम, १९९८ व सध
ु ारीत निर्यम.
५. महाराष्ट्र अजैववक ववघटि कचरा (निर्यंत्रण) अधधनिर्यम, २००६.
६. महाराष्ट्र प्लॅ स्स्टक वपशवी (उत्पादि व उपर्योग) निर्यम, २००६.
७. ध्विी प्रदष
ू ण (निर्यमि व निर्यंत्रण) निर्यम २०००, सुधारीत निर्यम-२००९.
८. शशसे आम्ल बॅटरी (व्र्यवस्थापि व हाताळणी) निर्यम, २००१.
९. वरील अधधनिर्यमांची प्रत.
१०. सांस्ख्र्यकी अहवाल, वावषाक अहवाल व कार्याक्रम अंदाजपत्रक.
११. पर्याावरण आघात मुल्र्यांकि अधधसूचिा.
१२. घातक कचरा (सीमा वाहतक
ू ) निर्यम, २००८ ची अंमलबजावणी.
१३. घातक कचरा वाहूि िेणारी अधधकृत वाहक.
१४. घातक कचऱ्र्याचे पुिच
ा क्रक व प्रकक्रर्या करणारी अधधकृत अशभकरणे.
१५. सामानर्यक घातक कचरा प्रकक्रर्या ववल्हेवाट सवु वधेबद्दल मादहती.

१६. घातक कचरा निमााण करणाऱ्र्या उद्र्योगांची सूची.
१७. वववरणपत्राचे संगणकामाफात सादरीकरण.
१८. उद्र्योगांिा ददलेले संमतीपत्र / िा हरकत प्रमाणपत्र / अधधकारपत्र.
१९. घातक कचरा वाहतक
ू व भस्मीकरण मागादशाका
२०. कृती अहवाल (घातक कचऱ्र्याबाबत)
२१. अधधकृत ईलेक्रॉनिक कचरा ववघटक, पि
ा क्रक आणण संकलि केंद्र र्यांचा तपशशल
ु च
ईलेक्रॉनिक कचरा (व्र्यवस्थापि व हाताळणी) निर्यम, २०११.

२२. NAMP/ SAMP आणण CAQMS अंतगात हवा गण
ु वत्ता मादहती.
२३. उत्सवातील ध्विी प्रदष
ू ण संनिर्यंत्रण.
२४. पर्याावरण प्रदष
ू ण निदे शांक असलेल्र्या क्षेत्रासाठी कृती र्योजिा.
७. धोरण तर्यार करण्र्याच्र्या ककंवा त्र्याची अंमलबजावणी करण्र्याच्र्या संबंधात लोकांशी

ववचार ववनिमर्य करण्र्यासाठी ककंवा लोकांकडूि निवेदिे केली जाण्र्यासाठी अस्स्तत्वात
असलेल्र्या कोणत्र्याही व्र्यवस्थेचा तपशशल.

मंडळ पर्याावरण क्षेत्रातील तज्ञ, स्वर्यंसेवी संस्था र्यांच्र्याशी सल्लामसलत करुि
महत्वाच्र्या

पर्याावरण

संबंधधत

ववषर्यांवर

निणार्य

घेत.े

पर्याावरण

प्रकल्पासाठी

मंडळाकडूि सावाजनिक सुिावणी घेण्र्यात र्येते. सावाजनिक जितेस प्रदष
ू णाबाबतीत
तक्रार दाखल करता र्येतात. र्यासाठी मंडळामध्र्ये एक स्वतंत्र तक्रार आणण निवारण
ववभाग स्थावपत आहे .

८. मंडळाचा एक भाग म्हणि
ू ककंवा सल्ला दे ण्र्याच्र्या प्रर्योजिासाठी म्हणि
ू घटीत

केलेल्र्या दोि ककंवा अधधक व्र्यक्तीच्र्या शमळूि बिलेल्र्या मंडळाचे, पररषदांच,े

सशमत्र्यांचे आणण निकालांचे वववरण तसेच त्र्यांच्र्या बैठक लोकांसाठी खुल्र्या आहे त
ककंवा कसे ककंवा अशा बैठकीची कार्यावत्त
ृ े जितेस पहावर्यास शमळण्र्याजोगी आहे त
ककंवा कसे र्याबाबतचे वववरण:

जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम, १९७४ च्र्या कलम ९, हवा (प्रदष
ू ण
प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम, १९८१ च्र्या कलम ११ अन्वर्ये मंडळाची कार्ये

सरु ळीतपणे पार पाडण्र्याच्र्या दृष्ट्टीिे व अधधनिर्यम आणण निर्यमांच्र्या कार्याक्षम आणण
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मंडळामध्र्ये ववववध सशमत्र्या स्थापि केल्र्या आहे त.
ववशशष्ट्ट कार्यांसाठी अहवाल वषांत खालील सशमत्र्या स्थापि करण्र्यात आल्र्या.
१.

संमती सशमती

२. संमती मूल्र्यमापि सशमती

३. संशोधि सल्लागार सशमती
४. प्रर्योगशाळा सशमती

५. ववभागीर्य पदोन्िती सशमती

६. घातक कचरा (व्र्यवस्थापि हाताळणी व सीमा वाहतक
ू ) निर्यम, २००८ आणण
इलेक्रॉनिक कचरा (व्र्यवस्थापि व हाताळणी) निर्यम, २०११ अंतगात िोंदणी
प्रकक्रर्या पररक्षण सशमती.

७. खरे दी सशमती

८. वैद्र्यकीर्य प्रनतपूती सशमती
९. उद्र्योग वगावारी सशमती
१०.

टँ क फामा सशमती

११. घातक कचरा पुिच
ा क्रण / पुिप्र
ा कक्रर्या सशमती
१२. अपीलीर्य सशमती

१३. उत्पादि शमधश्रत अंतगात तांत्रत्रक सशमती.

सवा सशमत्र्यांिा बैठकींची िोंद मंडळाच्र्या संकेतस्थळावर जादहर करण्र्यात र्येत.े
( http:/www.mpcb.gov.in)

९. मंडळाचे अधधकारी कमाचाऱ्र्यांची निदे शशका:
पररशशष्ट्ट २ प्रमाणे
१०. अधधकारी व कमाचारी र्यांिा शमळणारे माशसक वेति तसेच प्राधधकरणाच्र्या
ववनिर्यमामध्र्ये तरतूद केल्र्याप्रमाणे िक
ु साि भरपाई दे ण्र्याची पद्धत
पररशशष्ट्ट ३ प्रमाणे
११. मंडळाचा वषा २०१९-२०२० व २०२०-२०२१ च्र्या अथासंकल्प
पररशशष्ट्ट ४ प्रमाणे
१२. अथा सहाय्र्य कार्याक्रमाच्र्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्र्या रकमा व
अशा कार्याक्रमाच्र्या लाभाधधकाऱ्र्यांचा तपशशल:

अथा सहाय्र्यासाठी कोणताही निस्चचत कार्याक्रम िाही. साधारणपणे एकूण प्रकल्प
खचााच्र्या ५% अथा सहाय्र्य मंडळाकडूि ददले जाते. र्या लाभाथीमध्र्ये, स्थानिक उद्र्योग,
रुग्णालर्ये, सामास्जक संस्था, स्वर्यंसेवी संस्था आणण शैक्षणणक संस्था र्यांचा समावेश
होतो.

१३. सवलती, परवािे अधधकारपत्र ददलेल्र्यांचा तपशशल :
उद्र्योग,

रुग्णालर्ये

आणण

स्थानिक

संमतीपत्र/अधधकृतता आवचर्यक आहे .

संस्था

र्यांिा

कार्यदे /निर्यमािुसार

१४. मंडळािे ईलेक्रॉनिक फॉमामध्र्ये संकशलत केलेल्र्या उपलब्ध मादहतीबाबतीत
तपशशल:

∙ माशसक निहार्य संमतीपत्र प्रदािे
∙ संमती अजांची दै िदं दि स्स्थती
∙ अधधनिर्यम/अधधसूचिा

∙ सभा, मेळावा / करार / घोषणा पत्र
∙ संकशलत निर्यम

∙ सागर निर्यंत्रण क्षेत्र अधधसच
ू िा
∙ पर्याावरण आघात मल्
ू र्यांकि अधधसच
ू िा
∙ मुंबई पोटा रस्टद्वारे पीरपाऊ र्येथूि दस
ु ऱ्र्या द्रव रासार्यनिक / POL उत्पादि ववशेष
ग्रेडसाठी बांधकाम निर्योजिाबद्दल.

∙ महाराष्ट्र शासिािे जारी केलेले अधधसूधचत शासकीर्य राजपत्र
∙ शहरी ववकास आणण सावाजनिक आरोग्र्य ववभागािे जारी केलेले अधधसधू चत
शासकीर्य राजपत्र

∙ महाराष्ट्र शासिास मंडळ पूिघ
ा टिेसाठी केलेली कार्यावाही.
∙ महाराष्ट्र जल प्रदष
ू ण प्रनतबंध मंडळ
∙ जल (प्रदष
ू ण प्रनतबंध व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम, १९७४ आणण हवा (प्रदष
ू ण प्रनतबंध
व निर्यंत्रण) अधधनिर्यम, १९८१ च्र्या अंमलबजावणी.

∙ घातक कचरा (व्र्यवस्थापि, हाताळणी व सीमा वाहतक
ू ) निर्यम, २००८ ची
अंमलबजावणी

∙ कनिष्ट्ठ न्र्यार्यालर्यीि निर्याण
∙ कत्तलखान्र्याबाबतीत मादहती
∙ महत्तवाचे न्र्यार्यालर्यीि निणार्य

∙ इतर महत्वाचे न्र्यार्यालर्यीि निणार्य (म.प्र.नि.म पक्षकार िसलेले)
∙ पर्याावरण कार्यद्र्यांतगात अपीले मंडळािी केलेले साध्र्य.
∙ उपलस्ब्ध

∙ कार्यदे शीर कारवाई स्स्थती वषा २०१३ (३० जूि, २०१३ पर्यंत)
∙ घातक कचऱ्र्याची वाहतक
ू करणारे अधधकृत वाहक
∙ घातक कचऱ्र्याचे अधधकृत/िोंदणीकृत पुिच
ा क्रक / पुिप्र
ा कक्रर्या करणारे .
∙ सामानर्यक घातक कचरा प्रकक्रर्या व ववल्हे वाट सुववधेचा तपशशल
∙ सीएचडब्ल्र्यूटीएसडीएफचा तपशील
∙ सामानर्यक जैव वैद्र्यकीर्य

ज्वलि सवु वधांचा तपशील.

∙ घातक कचरा निमााण करणाऱ्र्या उद्र्योगांची सच
ू ी
∙ वववरणपत्राचे संगणकीकृत सादरीकरण
∙ उद्र्योगांिा ददलेली संमती / िा हरकत प्रमाणपत्र / अधधकार पत्र
∙ घातक कचरा दळणवळण व भस्स्मकरण मागादशाका
∙ घातक कचऱ्र्यासंबंधी कृती अहवाल.
∙ जल गण
ु वत्ता मादहती, हवा गण
ु वत्ता मादहती, सांस्ख्र्यकी मादहती व वावषाक अहवाल.
उदर्योजक मान्र्यतेसाठी / अधधकृततेसाठी आणण इतर ऑिलाईि सबशमशिसाठी
ऑिलाइि अजा करतात. मंडळाचे समंतीपत्र / अधधकृतता आणण इतर ऑिलाईि

फॉमा प्रोसेशसंग बोडा दे खील IMIS Software द्वारे संगणकीकृत करण्र्यात आले आहे त.
वार्यू व जल गुणवत्तार्युक्त मादहती माशसक स्तरावर मंडळाच्र्या वेबसाइटवर दे खील
अपलोड केली जाते. सीईटीपी, घातक टाकावू पदाथा आणण इतर कचरा (िागरी घि

कचरा, जैव-वैद्र्यकीर्य टाकावू पदाथा इ.) निर्यशमतपणे बोडाच्र्या वेबसाइटवर अपलोड

केले जातात. बोडाची संपूणा इंग्रजी आवत्त
ृ ी वेबसाइट मराठी आवत्त
ृ ीमध्र्ये दे खील उपलब्ध
आहे .

१५. िागरीकांिा सावाजनिक वापरासाठी उपलब्ध असलेली लार्यिरी ककंवा वाचिालर्य,
इतर सुववधांची मादहती, कामकाजाच्र्या वेळा ककंवा इतर वेळेचा तपशशल:

मंडळाचे राज्र्यात १२ ववभागीर्य कार्याालर्ये, ४४ उप प्रादे शशक कार्याालर्ये आणण ८

प्रर्योगशाळा आहे त. मंडळाचे ग्रंथालर्य हे मख्
ु र्यालर्य मंब
ु ई र्येथे असि
ू ते केवळ मंडळाच्र्या
कमाचा-र्यांसाठी असते आणण सामान्र्य जितेसाठी िाही
पररशशष्ट्ठ १ ब प्रमाणे
१६. सावाजनिक मादहती अधधकरी र्यांची िावे, पदे आणण इतर तपशशल:
पररशशष्ट्ठ ५ प्रमाणे

पररशशष्ट्ठ १ (अ)
संमती प्रदाि करण्र्याचे अधधकारी
उद्र्योगांिा संमतीपत्र सरु ळीतरीत्र्या व सहजपणे शमळाव्र्या तसेच संमतीपत्राची कार्यावाही
सोपी करण्र्याच्र्या उद्दे शािे मंडळािे संमती प्रदाि करण्र्याचे अधधकार मंडळाचे

अधधकारी, सदस्र्य सधचव आणण संमतीपत्र सत्र्यापि सशमती र्यांिा सुपत
ू ा करण्र्यात
आले आहे त.

क्र. अधधकारी

लाल संवगा िारं गी
संवगा

दहरवा
संवगा

स्थानिक संस्था मूलभूत
(कटक

सुववधा

इतर निर्योजि

आर्य.टी.पाका,

मंडळासहीत) व

वसाहती,

प्राधधकरण र्यांिा द्रत
ु गती
प्रदाि करण्र्यात

मागा, शसंचि

संमतीपत्र/अधध

प्रकल्प

र्येणारे

कार पत्र
१

उप प्रादे शशक

२

प्रादे शशक

रु. ५०

अधधकारी
अधधकारी

व बांधकाम

कोटीपर्यंत
रु. १०

रु. १५०

पररशशष्ट्ठ

त

कोटीपर्यंत
अ मध्र्ये
िमूद

केलेले

उद्र्योग

कोटीपर्यं

रु. ५०

कोटीहूि
अधधक
रु. ५००

कोटीपर्यंत

ब,क श्रेणीतील
महािगरपाशल
का व कटक
मंडळे

रु. २५

कोटीपर्यंत

३

ववभाग
प्रमुख

रु. १०

कोटीहूि
अधधक
रु. २५

४

सदस्र्य
सधचव

रु. २५

रु. ७५

रु. ७५०

रु. २०००

रु. ३५०

कोटीपर्यंत

सत्र्यापि
सशमती

मंडळे

रु. १०००

रु. ७५

कोटीहूि
अधधक

त

कोटीहूि
अधधक
कोटीपर्यं
त

रु. ७५०

कोटीहूि
अधधक

कोटीपर्यंत

का व कटक

रु. २५०

ली

संमतीपत्र

रु. १०००

महािगरपाशल

रु. २५

सशमती
५

रु. २५०

कोटीहूि
अधधक

अ श्रेणीतील

कोटीपर्यं

र्यांच्र्या

संमतीपत्र

कोटीहूि
अधधक

रु. ५००

कोटीपर्यंत

कोटीहूि
अधधक

अध्र्यक्षतेखा

रु. १५०

कोटीहूि
अधधक

कोटीहूि
अधधक

कोटीपर्यंत

रु. २०००
कोटीहूि
अधधक

कोटीपर्यंत

सवा

महािगरपाशल
का

रु. ३५०

कोटीहूि
अधधक

िोंद: ज्र्या उद्र्योगांिा माधगल एक वषााच्र्या अवधीत दं ड / बंद र्यासारखे कठोर आदे श
दे ण्र्यात आले आहे त त्र्यांच्र्या संमतीपत्र ित
ू िीकरणासाठीचे त्र्याप्रमाणे संमतीपत्र प्रदाि
ककंवा िाकारण्र्याचे अधधकार वररष्ट्ठ अधधकाऱ्र्यांकडे सोपववले जाईल.

वरील दशाववलेली रक्कम भांडवली गत
ुं वणक
ु ीच्र्या आधारावर आहे . भांडवली गत
ुं वणक
ू
उद्र्योगासाठी स्थावर जमीि, र्यंत्रसामग्री (घसारा वगळूि) मशीि तसेच सिदी
लेखापालाच्र्या अहवालावर ठरवण्र्यात र्येईल.

∙ प्रादे शशक अधधऱ्र्याच्र्या अधधकारातील अजांवर उप प्रादे शशक अधधकाऱ्र्यांिी कार्यावाही

करुि प्रादे शशक अधधकरी र्यांिा सादर करावे तसेच उप प्रादे शशक अधधकारी र्यांच्र्या

अधधकारातील

अजांवर

क्षेत्र

अधधकाऱ्र्यांिा सादर कारवे.

अधधकाऱ्र्यांिी

कार्यावाही

करुि

उप

प्रादे शशक

∙ डहाण,ू माथेराि, महाबळे चवर, पंचगणी, मरु
ु ड, जंस्जरा, भात्सा र्यांसारख्र्या पर्याावरण

संवेदिशील त्र्याचप्रमाणे िदी निर्यमि क्षेत्रातील जी प्रकरणे न्र्यार्यालर्य प्रववष्ट्ट

आहे त त्र्याबाबत पुिच
ा क्रक व पुिप्र
ा कक्रर्या करणाऱ्र्या उद्र्योगांची िोंदणी सदस्र्य
सधचवाच्र्या मान्र्यतेिे करण्र्यात र्यावी.

आरोग्र्य सेवा आस्थापिे, जैव-वैद्र्यकीर्य कचरा आणण सीबीएमडब्ल्र्यूटीएसडीएफ
(सामान्र्य जैव-वैद्र्यकीर्य कचरा उपचार, साठवण आणण ववल्हे वाट सुववधा) र्यांिा
एकत्रत्रत संमती आणण अधधकृततेचे अधधकार सोपववणे.
अ. क्र.

वर्ग

१

वर्ग -I

संरक्षित आरोग्य सेवा संस्था
२५ खाटापयंत आरोग्य सेवा संस्था

प्राधिकरण
उपप्रादे शिक अधिकारी

(फक्त खाट रुग्णालय)

२

वर्ग -II

१.पॅथॉलॉजिकल उपचार करणार्या प्रयोर्िाळे चे

प्रादे शिक अधिकारी

दरमहा रूग्ण 1000 पेिा िास्त
२. २६ ते ५० खाटापयंत आरोग्य सेवा संस्था

३

वर्ग -III

१. ५१ ते१०० खाटापयंत आरोग्य सेवा संस्था.

व भि ाग प्रमख
ु

२. मनपा मध्ये वसलेले
सीबीएमडब्ल्यट
ू ीएसडीएफ

४

वर्ग -IV

१. १०१ ते २०० खाटापयंत आरोग्य सेवा संस्था

संमती सशमती

२. मनपा मध्ये वसलेले
सीबीएमडब्ल्यूटीएसडीएफ
२०१ पेक्षा जास्त खाट असलेल्र्या आरोग्य सेवा

५

वर्ग -V

संस्था

संमती म्
ू यांकन सशमती.

पररशशष्ट्ठ १(ब)
प्रादे शशक अधधकाऱ्र्यांच्र्या संमतीपत्र / अधधकार पत्र व्र्यवस्थापिातूि पुढील उद्र्योगांिा
वगळण्र्यात आले आहे.

∙ केंद्र शासि ककंवा राज्र्य शासिाकडूि पर्याावरण िा - हरकत परवािा लागणाऱ्र्या
सवा प्रकल्पांिा स्थापिेसंबंधी संमतीपत्र व प्रथम कार्याास्न्वत करण्र्यासाठीचे
संमतीपत्र.

∙ िदी निर्यमि क्षेत्र, सागर निर्यमि क्षेत्र ककंवा इतर निबंधधत क्षेत्र ककंवा पर्याावरण
िा-हरकत लागू असणारे उत्पादिात बदल करणारे , प्रकक्रर्या बदलाचे सवा अजा
प्रदष
ू णभार कमी झाला ककंवा िाही र्याचा ववचार करुि निणार्य घ्र्यावा.

∙ औस्ष्ट्णक ऊजाा केंद्र
∙ स्पांझ लोह संर्यंत्र

∙ खत (सेंदद्रर्य जैववक खत उत्पादि वगळूि)

∙ सामानर्यक सांडपाणी प्रकक्रर्या संर्यंत्र, िागरी घिकचरा संर्यंत्र, सामानर्यक घातक

कचरा प्रकक्रर्या, साठवण व ववल्हे वाट सवु वधा तसेच सामानर्यक जैव वैद्र्यकीर्य कचरा
प्रकक्रर्या, साठवण व ववल्हे वाट सवु वधा

∙ उद्र्योग ज्र्यामध्र्ये इलेक्रोप्लेटींग, इलेक्रीक ब्लास्ट फरिेस व ववल्हे वाट सवु वधा.
∙ आसविी (मळी आधारीत)
∙ कोळसा भ्टी
∙ औषधी द्रव्र्य

∙ ककटक िाशक
∙ शसमें ट

∙ कातडी

∙ कत्तलखािा

∙ रं ग द्रव्र्य व संबधं धत उत्पादि
∙ रं ग उत्पादि

∙ पेरोकॅशमकल्स ररफार्यिरी आणण पेरोकॅशमकल्स

पररशशष्ट्ट १ (क)
जल व हवा अधधनिर्यम अंतगात संमतीपत्राबद्दल कार्यावाही
क्र. वववरण

कामाची वेळ संबंधधत
/ अवधी

अधधकारी पत्ता

दटपण्णी

१

कार्याालर्यीि

प्रादे शशक व

आवेदि पत्र

अधधकारी

व मुख्र्यालर्य व

जल, हवा, घातक

कचरा अधधनिर्यम व

कामाच्र्या

निर्यमांतगातसाठी संमती वेळत
पत्र आवेदिे उप

प्रादे शशक कार्याालर्यात रु.

ऑिलाईि

उप प्रादे शशक
कार्याालर्य

१०० शुल्क भरुि प्राप्त
आवेदि स्स्वकृती व

पोहोच पावती प्राप्त

४

अजाात त्रट
ु ी असल्र्यास
कळववण्र्याचा अवधी

त्रुटी दरु
ु स्ती केल्र्यािंतर
तांत्रत्रक बाबी व जागा
र्यांचा पररक्षणाचा
कालावधी

संकेतस्थळावर
आहे त.

ऑिलाईि

करणे
३

मंडळाच्र्या

सुद्धा उपलब्ध

करता र्येतील
२

प्रादे शशक कार्याालर्य

उप प्रादे शशक
अधधकारी
कार्याालर्य

*सात ददवस

उप प्रादे शशक
अधधकारी
कार्याालर्य

*सात ददवस

संबंधधत उप
प्रादे शशक

कार्याालर्यातील

क्षेत्र अधधकारी

* कार्याालर्यात अजा शमळाल्र्यावर
िोंद: वरील कालवधी अचूक / त्रुटी िसलेल्र्या अजाासाठी आहे.

पररक्षणािंतर संमतीपत्र प्रदाि करण्र्याचा कालावधी
मुख्र्यालर्यात प्राप्त झालेल्र्या संमतीपत्र अजांवर करावर्याच्र्या कार्यावाहीचा अवधी पुढील
प्रमाणे आहे.

१. उप प्रादे शशक अधधकाऱ्र्यांिी अजा शमळाल्र्यापासूि ३० ददवसांच्र्या आत कार्यावाही
करावर्याची आहे .

२. मुख्र्यालर्याच्र्या अखत्र्याररत असलेल्र्या अजांवर उप प्रादे शशक अधधकाऱ्र्यांिी ३०
ददवसांत कार्यावाही केली िाही तर तो अजा प्रादे शशक अधधकाऱ्र्यांकडे हस्तांतरीत

होईल. र्या अजाावर प्रादे शशक अधधकाऱ्र्याकडूि ३० ददवसांत कार्यावाही होणे आवचर्यक

आहे . म्हणजेच मळ
ू अजा प्राप्त झालेल्र्या ददिांकापासूि ६० ददवसांत कार्यावाही
होणे अपेक्षक्षत आहे .

३. प्रादे शशक अधधकाऱ्र्यांकडूि कार्यावाही ि झाल्र्यास संबधं धत अजा ववभाग प्रमख
ु ाकडे
हस्तांतरीत होईल.

४. अशा अजांवर संबधं धत ववभाग प्रमुखांिी ३० ददवसांत कार्यावाही करण आवचर्यक

आहे . परं तु जर कार्यावाही झाली िसेल ते सक्षम प्राधधकाऱ्र्यासमोर (सदस्र्य सधचव,

संमतीपत्र सशमती, अध्र्यक्ष, समंतीपत्र सत्र्यापि सशमती) जसाच्र्या तसा अजा पुढील
आवचर्यक निणार्यासाठी सादर करण्र्यात र्येईल.

पररशशष्ट्ट – २
मंडळाचे अधधकारी कमाचाऱ्र्यांची निदे शशका:
महाराष्ट्र प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळ
िाव

अध्र्यक्ष
उप प्रादे शशक अधधकारी
वररष्ट्ठ लघुलेखक

इंटरकॉम

फोि िं.

श्री. सध
ु ीर श्रीवास्तव

३०१

२४०४२४१८

श्री. वविर्य वाघमारे

३४७

श्री. ववक्रांत भालेराव

सदस्र्य सधचव ववभाग
िाव
सदस्र्य सधचव

श्री. ई. रववंद्रि.

खाजगी सधचव
वररष्ट्ठ लघुलेखक

३०२/४०२

२४०१०७०६

३४४/३४९
श्रीमती सरोजीिी शे्टी

जल प्रदष
ू ण निवारण ववभाग
िाव

जल प्रदष
ू ण निवारण ववभाग
उप प्रादे शशक अधधकारी

डॉ. र्य. बा. सोिटक्के

३०५

श्री राजू रा. वसावे

श्री. सुशशलकुमार एस. राठोड
कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी
क्षेत्र अधधकारी

श्री. श्रीपाद आर. कुलकणी
श्रीमती. र्याशमिी चाचड.

३२१

श्रीमती जर्यश्री जुिोिकर

३२९

श्री. दर्येचवर व्ही. तुळजापूरकर

३३६

श्री. ववक्रम हररशंद्र मािे.

२४०४४५३३

श्री. अशभजीत आर. कसबे
श्री. प्रददप खुस्पे

श्री. अजर्य अ. खामकर
प्रधाि वैज्ञानिक अधधकारी कक्ष
िाव
प्रधाि वैज्ञानिक अधधकारी
वैज्ञानिक अधधकारी
उप प्रादे शशक अधधकारी
कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी
कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्र्यक

क्षेत्र अधधकारी

डॉ. अमर रा. सप
ु ाते

३०६

२४०१२६५९

श्री. भगवाि. गधारी
श्री. अमोल ए. सातपूते
श्री. एम. एस. राख.

३१६

श्री. चेति सावंत.

३२६

श्री. दे वािंद जाधव

३३३

श्री. गोपाळ कदम.

३१८

श्री. प्रकाश ताटे
श्री. समीर हुंदळे कर. (on
deputation)

हवा प्रदष
ू ण निवारण ववभाग
िाव

हवा प्रदष
ू ण निवारण ववभाग
उप प्रादे शशक अधधकारी

श्री. वव. मो. मोटघरे

३०३

श्रीमती स्िेहा कांबळे
श्री. करणशसंग ए. राजपूत
श्री. निणखल जे. मोरे

क्षेत्र अधधकारी

श्री. चंद्रकांत शशंदे

३१५

श्री. व्र्यंकट जी. भतािे

३४१

श्रीमती. मधुरीमा जोशी

३१४

श्री. र्योगेश ववचविाथ गोरे .
(मंत्रालर्य)
श्री. समीर हुंदळे कर.
सहाय्र्यक सधचव (तांत्रत्रक ववभाग)
िाव

३४१

२४०४०६१२

सहाय्र्यक सधचव (तांत्रत्रक)

श्री. पी. के. शमराशे

३०४

२४०१०६८२/९
४२२०७६९४६

उप प्रादे शशक अधधकारी

श्री. परमेचवर व्ही. कांबळे
श्री. प्रणव पाखले
डॉ.

शसमा उदर्य दळवी

श्री. शकील एस. शेख
क्षेत्र अधधकारी

श्रीमती. कल्र्याणी आर. कुलकणी
श्रीमती. ददपाली प. चौधरी.

३१३

श्री. र्योगेश अशोक दे शमुख.

३२४

श्री. राजाराम केरबा इंजुळकर.

३३५

श्री. अनिरुद्ध प्रभाकर वराळे .

जैव-वैद्र्यकीर्य कचरा ववभाग
िाव
प्रादे शशक अधधकारी

मैत्री ववभाग
िाव
प्रादे शशक अधधकारी

श्री. ददलीप के. खेडकर

उप प्रादे शशक अधधकारी

श्री. प्रकाश पी. मुंडे

आस्थापिा ववभाग
िाव
प्रशासकीर्य अधधकारी

श्रीमती. िीता बोराडे (अनतररक्त

२१०

२४०९२००६

२०४

२४०४०६१२

कार्याभार)
सहाय्र्यक सधचव (आस्थापना)

श्रीमती. िीता बोराडे

प्रमुख लेखापाल

श्री. कानिफिाथ शशिगारे

लेखा ववभाग
िाव
मख्
ु र्य लेखा अधधकारी

श्री. चर्यामकुमार रा. पाटील

लेखा अधधकारी (लेखापररक्षण)

श्री. सुशशलकुमार ग. सावंत.

लेखा अधधकारी

सहाय्र्यक लेखा अधधकारी

श्रीमती. सुजाता बळराज शेटर्ये.
श्री. प्रमोद ध. िांदगावकर

(लेखापररक्षण)

(अनतररक्त कार्याभार)

सहाय्र्यक लेखा अधधकारी

श्रीमती मंदाकीिी धगरी (अनतररक्त
कार्याभार)
श्रीमती. चांगुणा. स. मािकर.

२१६

श्री. कृष्ट्णा लेंभे.

२१८

(अनतररक्त कार्याभार)
प्रमख
ु लेखापाल

श्रीमती. चांगुणा. स. मािकर.

२१२

श्रीमती मंदाकीिी धगरी.
श्रीमती पुिम घाग
लेखा ववभाग – EC MPCB Cell
िाव
लेखा अधधकरी

श्री. सु. ग. सावंत. (अनतररक्त
कार्याभार)

४०३

२४०४४५३४

सहाय्र्यक लेखा अधधकारी

श्री. प्रमोद ध. िांदगावकर

(लेखापररक्षण)

(अनतररक्त कार्याभार)

प्रादे शशक अधधकारी (मुख्र्यालर्य)
िाव

प्रादे शशक अधधकारी
उप-प्रादे शशक अधधकारी

क्षेत्र अधधकारी

श्री. िंदकुमार िा. गुरव

३०९

श्रीमती धिश्री पाटील

३०९

२४०४४५३२

श्री. मंचक जाधव

श्रीमती ॠतुजा ववक्रांत भालेराव
श्रीमती. उज्वला तु. वाडेकर.
श्री. सागर रामभाई व-हे कर.

३२३

श्री. नितीि चौधरी

३२६

श्रीमती शुभांगी जाधव

श्री. संददप बाबरु ाव शशंदे
श्री. अ. स. िांदवटे
कक्ष अधधकारी
(संमतीपत्र मुल्र्यांकि ववभाग)
िाव

क्षेत्र अधधकारी

श्री. राज कामत

३३१

श्री. व्ही. आर. शसंग
श्री. राकेश दफाडे

३२५

श्री. संग्राम संजर्य निंबाळकर.

३३१

श्री. उल्हास कािडे.

३३१

श्री. अंकुश रा. पाटील

श्री. ववजर्यकुमार िारार्यणराव
रापोळे .

श्री. बाजीराव व्ही. मालवेकर
पर्याावरण मादहती केंद्र
िाव
सहाय्र्यक र्यंत्रणा अधधकारी

श्री. ददिेश सोिावणे. (अनतरीक्त

(सांस्ख्र्यकी अधधकारी)

कार्याभार)

४१३

२४०८७२९५/२
४०४१३६०

सांस्ख्र्यकी ववभाग
िाव
सांस्ख्र्यकी अधधकारी

श्री. ददिेश सोिावणे

३०८

वररष्ट्ठ ववधी अधधकारी ववभाग
(ववधी कक्ष)
िाव
वररष्ट्ठ ववधी अधधकारी

२०१

ववधी अधधकारी

श्रीमती. स्स्मता गार्यकवाड

सहाय्र्यक ववधी अधधकारी

श्रीमती. निलम कुबल

२०३

श्रीमती. िेत्रा चाफेकर

२२६

श्री. भालचंद्र. रा. जगताप

४१०

श्रीमती

४५०

वररष्ट्ठ ववधी अधधकारी ववभाग
(मुख्र्यालर्य)
िाव

ववधी अधधकारी
कार्याकारी अशभर्यंता ववभाग
िाव
कार्याकारी अशभर्यंता
भांडार ववभाग
िाव
भांडार अधधक्षक

रोहीणी डडसोजा

जिसंपका अधधकारी ववभाग
िाव
जिसंपका अधधकारी
प्रादे शशक कार्याालर्य, मुंबई

श्री. संजर्य भस्
ु कुटे (कंत्राटी
निर्यक्
ु ती)

िाव

श्री. प्रववण म. जोशी

३११

२४०४४५३१

प्रादे शशक अधधकारी

श्री. अिंत िा. हषावधाि

२५५०५९२८

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, मुंबई - १

श्री. ता. गो. र्यादव.

२५५०५९२८

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, मुंबई - २

श्री. स. ह. पडवळ.

२५५०५९२८

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, मुंबई - ३

श्री. प्रमोद मािे

२५५०५९२८

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, मुंबई - ४

श्री. डी. पी. कोपरकर

६७१९५०१५

श्री. राजेंद्र ए. रजपूत

२५८०२२७२

श्री. एस. एस. ढोलम.

२५८२९५८२

श्री. ईचवर एच. हजारे

२५८२९५८२

प्रादे शशक कार्याालर्य, ठाणे
िाव
प्रादे शशक अधधकारी
उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, ठाणे - १
उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, ठाणे - २

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, तारापूर - १ श्री. मनिष होळकर
उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, तारापरू - २ श्री. मनिष होळकर (अनतरीक्त
कार्याभार)

०२५२५२७३३१४
०२५२५२७३३१४

मध्र्यवती प्रर्योगशाळा निमालभवि
िाव
वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. सुरेश भोसले (अनतरीक्त

६७१९५००३

कार्याभार)
प्रादे शशक कार्याालर्य, कल्र्याण
िाव
प्रादे शशक अधधकारी

श्री. शंकर ल. वाघमारे (अनतरीक्त
कार्याभार)

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, कल्र्याण -

श्री. संजर्य भोसले.

१

२३१०२१२
०२५१२३१०१६७

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, कल्र्याण -

श्री. संजर्य भोसले (अनतरीक्त

२

कार्याभार)

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, कल्र्याण -

श्री. जर्यवंत स. हजारे (अनतरीक्त

३

०२५१-

कार्याभार)

०२५१२३१०१६७
०२५१२३१०१६७

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, शभवंडी

श्री. जर्यवंत स. हजारे

०२५१-

२३१०१६७

प्रादे शशक कार्याालर्य, िवी मुंबई
िाव

प्रादे शशक अधधकारी

श्री. धिंजर्य ब. पाटील

२७५७२७३९

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, िवी मुंबई

श्री. व्ही. व्ही. ककल्लेदार.

२७५७२७४०

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, िवी मंब
ु ई

श्री. हे रंभप्रसाद गंधे

२७५७२७४०

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, तळोजा

श्री. राहुल मोटे

२७५७२७४०

श्री. जे. एस. साळंू खे.

२७५७२६२०

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, रार्यगड - १

श्री. सधचि ज. अडकर.

२७५७६०३४

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, रार्यगड - २

श्री. बा. म. कुकडे.

२७५७६०३४

- १
- २

प्रादे शशक कार्याालर्य, रार्यगड
िाव
प्रादे शशक अधधकारी

(अनतरीक्त कार्याभार)

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, महाड

श्री. एस. व्ही. औटी

०२१४५-

२३२३७२

प्रादे शशक कार्याालर्य, कोल्हापरू
िाव

प्रादे शशक अधधकारी

श्री. रववंद्र बा. आंधळे .
(अनतरीक्त कार्याभार)

उप-प्रादे शशक अधधकारी

श्री. रववंद्र बा. आंधळे

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, कोल्हापूर -

श्री. प्रशांत गार्यकवाड

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, रत्िाधगरी

श्रीमती. इंददरा गार्यकवाड.

१

०२३१२६६०४४८
०२३१२६५२९५२
०२३५२२२०८१३

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, सांगली

श्री. िविाथ स. अवताडे

०२३३२६७२०३२

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, धचपळूण

श्री. अजर्य डी. चव्हाण (अनतरीक्त

०२३५५-

कार्याभार)

२६१५७०

श्री. अशोक मांडवकर

०२३५५-

प्रादे शशक कार्याालर्य, धचपळूण
प्रर्योगशाळा
िााव
वैज्ञानिक अधधकारी

२६१९७०
प्रादे शशक कार्याालर्य, पण
ु े
िाव

प्रादे शशक अधधकारी

श्री. स्ज. बी. संगेवार

०२०२५८११६२७

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, पुणे - १

श्री. प्रताप जगताप

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, पुणे - २

श्री. नितीि शशंदे

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, वपंपरी

श्री. ककरण हसबणीस

२५८११६९४
०२०२५८१६४५४

धचंचवड
उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, सातारा

०२०-

०२०२५८१०२२२

श्री. शलंबाजी स. भड.

०२१६२२३३५२७

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, सोलापूर

श्री. पी. एम. जोशी

प्रादे शशक कार्याालर्य, पुणे,
प्रर्योगशाळा

वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. पी. डी. खडकीकर

कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

श्रीमती. बत्रबता बार्यस.
श्री. डड. व्ही. िेहे.
श्री. रववंद्र पी. राऊत

प्रादे शशक कार्याालर्य, औरं गाबाद
िाव

०२१७-

२३१९८५०

प्रादे शशक अधधकारी

श्री. प्रवीण जोशी

०२४०२४७३४६२

उप-प्रादे शशक अधधकारी

श्री. पदमाकर हजारे .

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, औरं गाबाद

श्री. पी. डी. वािखेडे (अनतरीक्त
कार्याभार)

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, जालिा

०२४०२४७३४६१

श्रीमती र्योगीणी बाळं के (अनतरीक्त

०२४८२-

कार्याभार)

२२०१२०

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, लातूर

श्री. व्ही. पी. शेळके

०२३८२-

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, परभणी

श्री. जर्यंत अ. कदम.

२५२६७२
०२४५२२२६६८७

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, िांदेड

श्री. राजेंद्र ऊ. पाटील

०२४६२२४२४९२

वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. ववचवस्जत ठाकुर (अनतरीक्त
कार्याभार)

०२४०२४७३४६१

प्रादे शशक कार्याालर्य, िाशशक
िाव
प्रादे शशक अधधकारी

श्री. अमर ब.
कार्याभार)

दग
ु ल
ुा े. (अनतरीक्त

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, िाशशक

श्री. प्रकाश एि. धुमाळ

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, अहमदिगर

श्री. संजीव रे दासणी (अनतरीक्त

(अनतरीक्त कार्याभार)
कार्याभार)

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, जळगाव

श्री. सोमिाथ एम. कुरमुडे

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, धुळे

श्रीमती सौजन्र्या पाटील.

वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. शांतीलाल ही. िागरे .

०२५३२३६५१५०
०२५३-

२३६५१६१

०२४१२४७०८५२
०२५७२२२१२८८
०२५७२२२१२८८
०२५३२३६२८२०

प्रादे शशक कार्याालर्य, अमरावती

िाव
प्रादे शशक अधधकारी

श्री. संजर्य डी. पाटील (अनतरीक्त
कार्याभार)

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, अमरावती - श्री. संजर्य डी. पाटील
१

०७२१२५६३५९२
०७२१२५६३५९३

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, अमरावती - श्री. संजर्य डी. पाटील (अनतरीक्त
२

कार्याभार)

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, अकोला

श्री. प्रशांत एम. मेहरे (अनतरीक्त
कार्याभार)

०७२१२५६३५९४
०७२१२४४२३४४

प्रादे शशक कार्याालर्य, िागपरू
िाव

प्रादे शशक अधधकारी

श्री. ए. एम. करे (अनतरीक्त
कार्याभार)

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, िागपूर - १ श्रीमती. हे मा म. दे शपांडे.
उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, िागपूर - २ श्री. आिंद एि. काटोळे

(तात्पुरती पदोन्िती) (अनतरीक्त

०७१२२५६५३०८
०७१२२५६०१५२
०७१२२५६०१५२

कार्याभार)
उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, भंडारा
वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. अिंत ि. काटोळे (अनतरीक्त

०७१८४-

कार्याभार)

२५८९१३

श्री. ववचवस्जत ठाकुर.

०७१२२५५७२३१

प्रादे शशक कार्याालर्य, चंद्रपूर
िाव

प्रादे शशक अधधकारी

श्री. मधक
ु र लाड

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, चंद्रपरू

श्री. अस्जत पाटील

वैज्ञानिक अधधकारी

श्री. बालकृष्ट्ण सांगळे

०७१७२२५१९६५
०७१७२२७२४१०

(अनतरीक्त कार्याभार)

०७१७२२७२४१६

पररशष्ट्ठ ३
पररशष्ट्ठ ३
क्र.

पद

वेतिमाि

१

अध्र्यक्ष

पी बी – ४

वेतिश्रेणी

३७४००-६७०००
२

सदस्र्य सधचव

पी बी – ४

१००००

३७४००-६७०००
३

जल प्रदष
ू ण निवारण अशभर्यंता

पी बी – ३

७६००

४

हवा प्रदष
ू ण निवारण अशभर्यंता

पी बी – ३

७६००

प्रधाि वैज्ञानिक अधधकारी

पी बी – ३

५

१५६००-३९१००
१५६००-३९१००

७६००

१५६००-३९१००
६

सहय्र्यक सधचव (तांत्रत्रक)

पी बी – ३

७६००

१५६००-३९१००
७
८

मख्
ु र्य लेखा अधधकारी

पी बी – ३

वररष्ट्ठ ववधी अधधकारी

पी बी – ३

७६००

१५६००-३९१००
७६००

१५६००-३९१००
९

वररष्ट्ठ प्रशासकीर्य अधधकारी

पी बी – ३

६६००

१५६००-३९१००
१०

प्रादे शशक अधधकारी

पी बी – ३

६६००

१५६००-३९१००
११

ववधी अधधकारी

पी बी – ३

६६००

१५६००-३९१००
१२

मालमत्ता अधधकारी

पी बी – ३

६६००

१५६००-३९१००
१३

वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

पी बी – ३

१५६००-३९१००

६६००

१४

कार्याकारी अशभर्यंता

पी बी – ३

६६००

१५६००-३९१००
१५

उप प्रादे शशक अधधकारी

पी बी – ३

५४००

१५६००-३९१००
१६

वैज्ञानिक अधधकारी

पी बी – ३

५०००

१५६००-३९१००
१७

खाजगी सधचव

पी बी – ३

५०००

९३००-३४८००
१८

सांस्ख्र्यकी अधधकारी

पी बी – ३

५०००

१५६००-३९१००
१९

प्रशासकीर्य अधधकारी

पी बी – ३

५०००

१५६००-३९१००
२०

सहाय्र्यक सधचव

पी बी – ३

५०००

१५६००-३९१००
२१

लेखा अधधकारी

पी बी – ३

५०००

१५६००-३९१००
२२

सहाय्र्यक ववधी अधधकारी

पी बी – २

४४००

९३००-३४८००
२३

कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी

पी बी – २

४४००

९३००-३४८००
२४

उप-अशभर्यंता

पी बी – २

४४००

९३००-३४८००
२५

सहाय्र्यक लेखा अधधकारी

पी बी – २

४४००

९३००-३४८००
२६

क्षेत्र अधधकारी

पी बी – २

४३००

९३००-३४८००
२७

किस्ष्ट्ठ शलवपक

पी बी – २

१९००

५२००-२०२००
२८

प्रमुख लेखापाल/भांडार
अधधक्षक/कार्याालर्य

पी बी – २
९३००-३४८००

४३००

अधधक्षक/सहाय्र्यक ग्रंथपाल
२९

ववधी सहाय्र्यक

पी बी – २

४३००

९३००-३४८००
३०

कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक सहाय्र्यक

पी बी – २

४२००

९३००-३४८००
३१

प्रथम शलवपक

पी बी – २

४२००

९३००-३४८००
३२

सांस्ख्र्यकी सहाय्र्यक

पी बी – २

४२००

९३००-३४८००
३३

आरे खक

पी बी – १

२८००

५२००-२०२००
३४

क्षेत्र निरीक्षण

पी बी – १

२४००

५२००-२०२००
३५

वररष्ट्ठ शलवपक

पी बी – १

२४००

५२००-२०२००
३६

वीजतंत्री

पी बी – १

२४००

५२००-२०२००
३७

आरे खक सहाय्र्यक

पी बी – १

२४००

५२००-२०२००
३८
३९

अिरु े खक

पी बी – १

प्रर्योगशाळा सहाय्र्यक

पी बी – १

२०००

५२००-२०२००
२०००

५२००-२०२००
४०

कनिष्ट्ठ शलवपक/टं कलेखक

पी बी – १

१९००

५२००-२०२००
४१

दप्तरी

पी बी – १

१९००

५२००-२०२००
४२

उपकरण र्यंत्र जोडारी

पी बी – १

१९००

५२००-२०२००
४३

वाहि चालक

पी बी – १

१९००

५२००-२०२००
४४
४५

चक्रमुद्रण र्यंत्र चालक

१ - ए एस

िाईक

१ - ए एस

१६००

४४४०-७४४०
१६००

४४४०-७४४०
४६

शशपाई/क्षेत्र शशपाई

१ - ए एस

१६००

४४४०-७४४०
४७

चौकीदार

१ - ए एस
४४४०-७४४०

१६००

महाराष्ट्र प्रदष
ू ण निर्यंत्रण मंडळ
रोखीचा अथासंकल्प २०१९ – २०२०
(आकडे कोटीत)
अ.क्र.

तपशशल

मुख्र्य कार्या ववभाग / उपकर कार्या
ववभाग

१

आरं भीची रोख शशल्लक

२०००.००

२

अधधक – अपेक्षक्षत रोख जमा

३२९.०५

एकूण जमा रोख

२३२९.०५

३

वजा – वेति, भत्ते व थकबाकी

५९.४९

४

वजा – महसल
ू ी खचा

५४.१३

५

वजा – निवत्त
ृ ी वेति राखीव निधीवरील

१५.७५

व्र्याजाची रक्कम

शशल्लक
६

वजा – भांडवाली खचा

२१९९.६८
४६.२५

शशल्लक

२१५३.४३

७

वजा प्रकल्पावरील खचा

१००.४०

८

अखेरची रोख शशल्लक

२०५३.०३

दटप – आरं भीच्र्या रोख शशल्लक रकमेत निवत्त
ृ ी वेति राखीव निधीचा समावेश आहे .
अ.क्र.

तपशशल

मुख्र्य कार्या ववभाग / उपकर कार्या
ववभाग

९

वजा – निवत्त
ृ ी वेति राखीव निधीची

२४०.७५

अखेरची रोख शशल्लक (निवत्त
ृ ी वेति

१८१२.२८

रक्कम (व्र्याजासह)
१०

राखीव निधीची रक्कम वजा
केल्र्यािंतर)

रोखीचा अथासंकल्प २०२० – २०२१
(आकडे कोटीत)
अ.क्र.

तपशशल

मुख्र्य कार्या ववभाग / उपकर कार्या
ववभाग

१

आरं भीची रोख शशल्लक

२२००.००

२

अधधक – अपेक्षक्षत रोख जमा

३९९.०३

एकूण जमा रोख

२५९९.०३

३

वजा – वेति, भत्ते व थकबाकी

६५.१६

४

वजा – महसूली खचा

६३.११

५

वजा – निवत्त
ृ ी वेति राखीव निधीवरील

१६.५०

व्र्याजाची रक्कम

शशल्लक
६

वजा – भांडवाली खचा

६७.००
शशल्लक

७

वजा प्रकल्पावरील खचा

२४५४.२६

२३८७.२६
२००.६६

८

अखेरची रोख शशल्लक

२१८६.६०

दटप – आरं भीच्र्या रोख शशल्लक रकमेत निवत्त
ृ ी वेति राखीव निधीचा समावेश आहे .
अ.क्र.

तपशशल

मुख्र्य कार्या ववभाग / उपकर कार्या
ववभाग

९

वजा – निवत्त
ृ ी वेति राखीव निधीची

२७०.००

अखेरची रोख शशल्लक (निवत्त
ृ ी वेति

१९१६.६०

रक्कम (व्र्याजासह)
१०

राखीव निधीची रक्कम वजा
केल्र्यािंतर)

मादहती अधधकार अधधनिर्यम

२००५ अंतगात मादहती अधधकारी/ सहार्यक मादहती अधधकारी व अपीलीर्य

प्राधधकारी र्यांच्र्या निर्यक्
ु त्र्या खालीलप्रमाणे करण्र्यात र्येत आहे त.

कार्याालर्याचे िाव

कार्याालर्यांतगात र्येणारी
कार्याालर्ये

मादहती अधधकारी व

अपीलीर्य प्राधधकारी

सहार्यक मादहती अधधकारी

वैज्ञानिक व तांत्रत्रक
म.प्र.नि.मंडळ

मब
ुं ई/ठाणे

श्री. सागर वऱ्हे कर

श्री. पी. के. शमराशे.

मख्
ु र्य कार्याालर्यातील

कल्र्याण/िवी मब
ुं ई

(क्षेत्र अधधकारी)

सहाय्र्यक सधचव

प्रादे शशक ववभाग

रार्यगड/िाशशक

मादहती अधधकारी

(तांत्रत्रक)

श्री. दे वािंद जाधव
(कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक
सहाय्र्यक)
सहार्यक मादहती अधधकारी
म.प्र.नि.मंडळ

पण
ू े/कोल्हापरू

श्री. व्ही. आर. शसंग

डॉ. वार्य. बी. सोिटक्के

मख्
ु र्य कार्याालर्यातील

औरं गाबाद/िागपरू

(क्षेत्र अधधकारी)

जल प्रदष
ू ण निवारण

प्रादे शशक ववभाग

अमरावती/चंद्रपरू

मादहती अधधकारी

अशभर्यंता

श्री. संग्राम निंबाळकर
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी
ववधी ववषर्यक
कामकाज
म.प्र.नि.मंडळ
मख्
ु र्य कार्याालर्यातील
प्रादे शशक ववभाग

मंडळातील सवा

श्रीमती निलम कुबल

श्रीमती िेत्रा चाफेकर,

प्रादे शशक व उप-

(सहार्यक ववधी अधधकारी)

ववधी अधधकारी

प्रादे शशक कार्याालर्ये,

मादहती अधधकारी

मध्र्यवती प्रर्योगशाळा,

श्री चंद्रकांत पेडणेकर

प्रादे शशक प्रर्योगशाळा

(कनिष्ट्ठ शलपीक)
सहार्यक मादहती अधधकारी

शासकीर्य ववषर्यक

मंडळातील सवा

कामकाज

प्रादे शशक व उप-

म.प्र.नि.मंडळ

प्रादे शशक कार्याालर्ये,

मख्
ु र्य कार्याालर्यातील

मध्र्यवती प्रर्योगशाळा,

प्रादे शशक ववभाग

प्रादे शशक प्रर्योगशाळा

श्री कानिफिाथ शशिगारे
(कार्याालर्य अधधक्षक)

श्री. अ. हु. पाडवी,
प्रशासकीर्य अधधकारी

मादहती अधधकारी
श्रीमती शोभिा िाईक
(प्रथम शलवपक)
सहार्यक मादहती अधधकारी

लेखा ववषर्यक

मंडळातील सवा

श्रीमती सज
ु ाता शेटर्ये

कामकाज

प्रादे शशक व उप-

(लेखा अधधकारी)

म.प्र.नि.मंडळ

प्रादे शशक कार्याालर्ये,

मादहती अधधकारी

मख्
ु र्य कार्याालर्यातील

मध्र्यवती प्रर्योगशाळा,

श्रीमती. चांगण
ु ा मािकर

प्रादे शशक प्रर्योगशाळा

(प्रमुख लेखापाल)

प्रादे शशक ववभाग

श्री. चर्यामकुमार रा.
पाटील
मख्
ु र्य लेखा अधधकारी

सहार्यक मादहती अधधकारी
प्रादे शशक कार्याालर्य

प्रादे शशक कार्याालर्य,
मब
ुं ई

प्रादे शशक कार्याालर्य,
मब
ुं ई
1. उ.प्रा.का.मब
ुं ई-1
2. उ.प्रा.का.मब
ुं ई-2
3. उ.प्रा.का.मब
ुं ई-3
4. उ.प्रा.का.मब
ुं ई-4

श्री. सतीश पडवळ,
(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

श्री. स्ज. बा. संगेवार,
प्रादे शशक अधधकारी

मादहती अधधकारी
श्री संदीप टोपे
(क्षैत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी

प्रादे शशक कार्याालर्य,

प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री. राजेंद्र ऊ पाटील

िवी मब
ंु ई

िवी मब
ंु ई

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

उ.प्रा.का.िवी मब
ंु ई-1

मादहती अधधकारी

उ.प्रा.का.िवी मब
ुं ई-2

श्री. उल्हास कािडे

डॉ. अिंत िा. हषावघाि
प्रादे शशक अधधकारी

उ.प्रा.का.(तळोजा)

(क्षैत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी

प्रादे शशक कार्याालर्य,

प्रादे शशक कार्याालर्य

श्री. शंकर वाघमारे

श्री. ज. श. साळंु खे,

रार्यगड

रार्यगड

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

उ.प्रा.का.रार्यगड-1

मादहती अधधकारी

उ.प्रा.का.रार्यगड-2

श्री. सधचि दे साई

प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती
अधधकारी
प्रादे शशक कार्याालर्य,

प्रादे शशक कार्याालर्य,ठाणे

श्री. सुस्जत ढोलम

ठाणे

प्रादे शशक

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

प्रर्योगशाळा,ठाणे
उ.प्रा.का.ठाणे-1 व 2

मादहती अधधकारी

श्री. मधुकर लाड
प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

श्रीमती कल्र्याणी कुलकणी
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी

प्रादे शशक कार्याालर्य,

प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री. अमर बा दग
ु ळ
ुा े

श्री. ध. बा. पाटील

कल्र्याण

कल्र्याण

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

प्रादे शशक अधधकारी

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य

मादहती अधधकारी

कल्र्याण-1/2/3, शभवंडी

श्री. तािाजी पाटील
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी

प्रादे शशक कार्याालर्य,

प्रादे शशक कार्याालर्य,पण
ु े

श्री. रमाकांत सोरटे

पण
ू े

प्रादे शशक प्रर्योगशाळा,

(वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी )

पण
ू े

मादहती अधधकारी

श्री. हे रंभप्रसाद गंधे,
प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य

श्रीमती सक
ु न्र्या राठोड

पण
ू े-1/2 आणण वपंपरी

(प्रमुख लेखापाल)

धचंचवड

सहार्यक मादहती अधधकारी

प्रादे शशक कार्याालर्य,

प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री. अ मा करे

श्री. प्र. म. जोशी,

िाशशक

िाशशक

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

प्रादे शशक अधधकारी

प्रादे शशक प्रर्योगशाळा,

मादहती अधधकारी

िाशशक

श्री. संजीव रे दासिी

उप प्रादे शशक कार्याालर्य,

(क्षेत्र अधधकारी)

िाशशक

सहार्यक मादहती अधधकारी

प्रादे शशक कार्याालर्य,

प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री. ज. अ. कदम

श्री. अ. ज्ञा. मोहे कर

औरं गाबाद

औरं गाबाद

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

प्रादे शशक अधधकारी

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

मादहती अधधकारी

औरं गाबाद

श्री रवींद्र अ. जाधव

प्रादे शशक प्रर्योगशाळा,

(क्षेत्र अधधकारी)

औरं गाबाद

सहार्यक मादहती अधधकारी

प्रादे शशक कार्याालर्य,

प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री. प्रशांत गार्यकवाड

कोल्हापरू

कोल्हापरू

(क्षेत्रा अधधकारी)

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

मादहती अधधकारी

कोल्हापरू

श्रीमती वषाा अ. कदम

श्री. िा. शा.
लोहळकर
प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

( क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी
प्रादे शशक कार्याालर्य,

प्रादे शशक कार्याालर्य,

अमरावती

अमरावती

शलंगडे

श्री स्वप्िील अ.

श्री सं. दे . पाटील

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

(क्षेत्र अधधकारी)

अमरावती 1 व 2

मादहती अधधकारी
श्री. म म अरतपार्यरे
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी

प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

प्रादे शशक कार्याालर्य,

प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्रीमती हे मा म. दे शपांडे

श्री. राहुल वािखेडे

िागपरू

िागपरू

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

प्रादे शशक अधधकारी

प्रर्योगशाळा, िागपरू

मादहती अधधकारी

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री ककशोर प्र. पस
ु दकर

िागपरू -1/2

(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी

प्रादे शशक कार्याालर्य,
चंद्रपरू

प्रादे शशक कार्याालर्य,
चंद्रपरू

श्री प्रताप जगताप
(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

प्रादे शशक प्रर्योगशाळा,

मादहती अधधकारी

चंद्रपरू

श्री. राजू रा. वसावे
प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

श्री. अतल
ु सातफळे

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

(क्षेत्र अधधकारी)

चंद्रपरू

सहार्यक मादहती अधधकारी
मध्र्यवती प्रर्योगशाळा,

मध्र्यवती प्रर्योगशाळा,

शसडकोभवि

शसडकोभवि

श्रीमती ववद्र्या पेडणेकर
( वैज्ञानिक

अधधकारी)

श्री सरु े श वव भोसले
प्रभारी वररष्ट्ठ वैज्ञानिक
अधधकारी

मादहती अधधकारी
श्रीमती मधुरा पोरे
(कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक
सहार्यक)
सहार्यक मादहती अधधकारी
उप-प्रादे शशक

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री सागर औटी

श्री. ज. श. साळंु खे

कार्याालर्य,

महाड

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

प्रभारी प्रादे शशक अधधकारी

महाड

मादहती अधधकारी

श्री. जर्यदीप ज. कंु भार
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी

उप-प्रादे शशक

उ.प्रा.का.तारापरू 1 व 2

श्री. मिीष होळकर

कार्याालर्य,

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

तारापरू

मादहती अधधकारी

श्री. मधुकर लाड
प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

श्री. अशमत लाटे
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी
उप-प्रादे शशक

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री. इंददरा गार्यकवाड

कार्याालर्य,

रत्िाधगरी

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

रत्िाधगरी

मादहती अधधकारी

श्री. िा. शा. लोहळकर
प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

श्री संदीप व. सोिावणे
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती
अधधकारी
उप-प्रादे शशक
कार्याालर्य,
धचपळूण

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,
धचपळूण व प्रादे शशक
प्रर्योगशाळा धचपळूण

श्री. रववंद्र बा. आंधळे
(उप-प्रादे शशक अधधकारी)
मादहती अधधकारी

श्री. िा. शा. लोहळकर
प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

श्री. अनिल संदािशसंग
(कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी
उप-प्रादे शशक

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री. शलंबाजी भड

कार्याालर्य,

सांगली

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

सांगली

मादहती अधधकारी
श्री. उत्तम मािे

श्री. िा. शा. लोहळकर
प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी
उप-प्रादे शशक
कार्याालर्य,सातारा

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री. बा. म. कुकडे

श्री. हे रंभप्रसाद गंधे,

सातारा

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

मादहती अधधकारी
श्री. प्रशांत म. भोसले
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी
उप-प्रादे शशक
कार्याालर्य,सोलापरू

उप-प्रादे शशक

कार्याालर्य,

सोलापरू

श्री. िविाथ अवताडे

श्री. हे रंभप्रसाद गंधे,

(प्रभारी उप-प्रादे शशक

प्रभारी प्रादे शशक

अधधकारी)

अधधकारी

मादहती अधधकारी
श्री. संददप मोटे गावकर
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी
उप-प्रादे शशक

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

कार्याालर्य,

अकोला

अकोला

श्री. प्रशांत मेहेरे

श्री सं. दे . पाटील

(प्रभारी उप-प्रादे शशक
अधधकारी)

प्रभारी प्रादे शशक
अधधकारी

मादहती अधधकारी
श्री. अ. भा. राऊत
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी

उप-प्रादे शशक

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

कार्याालर्य,

िांदेड

िांदेड

श्री. राकेश दफाडे

श्री. अ. ज्ञा. मोहे कर

(प्रभारी उप प्रादे शशक

प्रादे शशक अधधकारी

अधधकारी)
मादहती अधधकारी
श्री. पंकज बावणे
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी

उप-प्रादे शशक

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री. रवींद्र क्षीरसागर

कार्याालर्य,लातूर

लातूर

(क्षेत्र अधधकारी)
मादहती अधधकारी

श्री. अ. ज्ञा. मोहे कर
प्रादे शशक
अधधकारी

श्री. िामदे व दारसेवाड
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य, उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,
जालिा

जालिा

श्री. व्र्यंकट पा. शेळके
( उप-प्रादे शशक अधधकारी)
मादहती अधधकारी

श्री. अ. ज्ञा. मोहे कर
प्रादे शशक
अधधकारी

श्री. संतोष ददहफळे
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी
उप-प्रादे शशक

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

कार्याालर्य,

परभणी

परभणी

श्री. पद्माकर हजारे
(उप-प्रादे शशक अधधकारी)
मादहती अधधकारी

श्री. अ. ज्ञा. मोहे कर
प्रादे शशक
अधधकारी

श्री. रोदहदास रा. मातकर
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी
उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,
अहमदिगर

अहमदिगर

श्री. अस्जत पाटील

श्री. प्र. म. जोशी,

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

प्रादे शशक अधधकारी

मादहती अधधकारी
श्री. राजेंद्र सर्य
ा श
ं ी
ु व
(क्षेत्र अधधकारी)

सहार्यक मादहती अधधकारी

उप-प्रादे शशक

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्री. सोमिाथ कुरमड
ु े

श्री. प्र. म. जोशी,

कार्याालर्य,जळगाव

जळगाव

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

प्रादे शशक अधधकारी

मादहती अधधकारी
श्री. ताराचंद ठाकरे
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी
उप-प्रादे शशक

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,

श्रीमती सौजन्र्या पाटील

श्री. प्र. म. जोशी,

कार्याालर्य, धुळे

धुळे

(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

प्रादे शशक अधधकारी

मादहती अधधकारी
श्री. वविोद रा. पवळे
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी
उप-प्रादे शशक
कार्याालर्य, भंडारा

उप-प्रादे शशक कार्याालर्य,
भंडारा

श्री. आिंद काटोळे
(उप-प्रादे शशक अधधकारी)

श्री. राहुल वािखेड,े
प्रादे शशक अधधकारी

मादहती अधधकारी
श्री. महे श शभवापरू कर
(क्षेत्र अधधकारी)
सहार्यक मादहती अधधकारी

कामकाजाचे स्वरूप
मंडळाच्र्या आस्थापिे वरील वैज्ञानिक व

online RTI र्या सुववधेमधील पदिाम
श्री. महे श संपत राख

तांत्रत्रक, ववधी ववषर्यक कामकाज, प्रशासकीर्य

(कनिष्ट्ठ वैज्ञानिक अधधकारी)

व लेखा ववषर्यक कामकाज

समन्वर्य अधधकारी (Nodal officer)
श्री. ददिेश सोिावणे

(सहाय्र्यक र्यंत्रणा अधधकारी)
प्रणाली प्रशासक (System Administrator)

दटप :-

मादहती अधधकारी/ सहार्यक मादहती अधधकारी व अपीलीर्य प्राधधकारी र्यांच्र्या निर्यक्
ु तीचे आदे श हे

दद. 01/12/2018 अखेरचे आहे त.

