
जैववदै्यकीय कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) ननयम 
१९९8 च्या अतंर्गत प्रानिकारपत्रासाठी  (Authorisation) 
आकारण्यात येणारे शुल्क/ फी बाबतचा निनाकं 
१०/४/२००३ रोजीचा  शासन ननणगय  रद्द करण्याबाबत 
तसेच सवग वदै्यकीय आस्थापनानंी नि. 25/8/2011 च्या 
शासन ननणगयानुसार आवश्यक संमतीपत्र शुल्क अिा 
करणेबाबत...         
                                                                                    

महाराष्ट्र शासन 
पयावरण व वातावरणीय बिल नवभार् 

शासन ननणगय क्र. जैवकै 2022/प्र.क्र.56/ता.ंक.१ 
हुतात्मा राजरु्रु चौक, मािाम कामा मार्ग, 

मंत्रालय, मंुबई -400 0३२ 
निनाकं : 10 ऑक्टोबर, 2022. 

वाचा :- 
 १. शासन ननणगय क्र.इएनव्ही १०९८/५५९/प्र.क्र.२५९/तां.क.१ निनाकं १० एनप्रल,२००३. 
 २. शासन ननणगय क्र.मप्रनन२०११/प्र.क्र.२६/ता.ंक.2 निनाकं २५ ऑर्स्ट, 2011 . 
   ३. कें द्रीय पयावरण,वने व वातावरणीय बिल मंत्रालयाने निनाकं २८ माचग,२०१६  

     अन्वये ननर्गनमत  केलेले जैव वदै्यकीय कचरा (व्यवस्थापन) ननयम, 2016. 
 

प्रस्तावना :- 
१.  जैववदै्यकीय कचरा (व्यवस्थापन व हाताळणी) ननयम, १९९८ मिील तरतिुीनुसार सवग 
वदै्यकीय आस्थापनानंी जैव वदै्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्रानिकारपत्रासाठी (Authorisation) अजग 
करताना सुिानरत फी आकारण्याबाबत निनाकं १०/४/२००३ च्या शासन ननणगयान्वये मार्गिशगक 
तत्व ेनवहीत करण्यात आलेली होती. 
 

2. कें द्रीय पयावरण, वने व वातावरणीय बिल मंत्रालयाने निनाकं २८ माचग,२०१६ अन्वय े
ननर्गनमत केलेले जैव वदै्यकीय कचरा (व्यवस्थापन) ननयम, 2016  जैव वदै्यकीय कचरा ननमाण 
होणाऱ्या सवग प्रकारच्या वदै्यकीय आस्थापनानंा लारू् करण्यात आलेले आहेत.  तसेच, कें द्रीय 
प्रिूषण ननयंत्रण मंडळाने सन २०१२ पासून वळेोवळेी ननर्गनमत केलेल्या आिेशानं्वये वदै्यकीय 
आस्थापनानंा उद्योर् या संवर्ात वर्ीकृत केलेले आहे. त्यानुसार सवग वदै्यकीय आस्थापनानंा 
महाराष्ट्र प्रिूषण ननयंत्रण मंडळाकडून जल (प्रनतबंि व प्रिुषण ननयंत्रण ) कायिा,१९७४ व हवा 
(प्रनतबंि व प्रिुषण ननयंत्रण ) कायिा, १९८१ अन्वय ेसमंतीपत्र घेणे बंिनकारक आहे.   
 

3. सवग वदै्यकीय आस्थापनांना जैव वदै्यकीय कचरा व्यवस्थापन ननयम, २०१६ अन्वये जैव 
वदै्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्रानिकारपत्र (BMWM Authorisation) आनण निनाकं 25/8/2011 
रोजीच्या शासन ननणगयानुसार, जल (प्रनतबंि व प्रिुषण ननयंत्रण ) कायिा,१९७४ व हवा (प्रनतबंि व 
प्रिुषण ननयंत्रण ) कायिा, १९८१ अंतर्गत संमतीपत्र (Consent) स्वतंत्रपणे ननर्गनमत करण्याऐवजी 
“सामानयक संमतीपत्र व जैव वदै्यकीय कचरा व्यवस्थापन प्रानिकारपत्र” (Combined Consent 
and BMWM Authorization) प्राप्त करणे अननवायग आहे. वदै्यकीय आस्थापनानंा जैव वदै्यकीय 
कचरा व्यवस्थापन प्रानिकारपत्र व संमतीपत्र प्राप्त करणे कनरता स्वतंत्रपणे शुल्क आकारणी 
करण्यात येते. या शुल्कापैकी वदै्यकीय आस्थापनानंा जैव वदै्यकीय कचरा व्यवस्थापन 
प्रानिकारपत्रकनरता शासनाच्या  निनाकं १०/४/२००३ च्या शासन ननणगयानुसार िेय असलेले 
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प्रानिकारपत्र शुल्क रद्द करण्याचा प्रस्ताव  शासनाच्या नवचारािीन होता.  त्यानुसार खालीलप्रमाणे 
ननणगय घेण्यात येत आहे:- 
 

शासन ननणगय:-  
1. जैववदै्यकीय कचरा व्यवस्थापन, 1998 मिील तरतुिीनुसार जैव वदै्यकीय कचरा 
व्यवस्थापन प्रानिकारपत्रासाठी (BMWM Authorization) फी आकारण्याबंाबत ननर्गनमत करण्यात 
आलेला नि. 10/4/2003 रोजीचा शासन ननणगय तत्काळ प्रभावाने रद्द समजण्यात येत आहे. 

 

2. जैव वदै्यकीय कचरा व्यवस्थापन ननयम, २०१६ मध्ये अंतभुगत राज्यातील सवग वदै्यकीय 
आस्थापनानंा महाराष्ट्र प्रिूषण ननयंत्रण मंडळाकडून सामानयक संमतीपत्र व जैव वदै्यकीय कचरा 
व्यवस्थापन प्रानिकारपत्र (Combined Consent and BMWM Authorization) घेणे व त्यासाठी 
निनाकं. 25/8/2011 मध्ये नमूि शासन ननणगयानुसार अथवा त्यामध्ये वळेोवळेी केल्या जाणाऱ्या 
सुिारणेनुसार महाराष्ट्र प्रिुषण ननयंत्रणमंडळाकडून आवश्यक केवळ संमतीपत्र शुल्क 

आकारण्यात येईल. 
 

3. सिर शासन ननणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा साकेंताकं 202210101449424704 असा आहे. हा आिेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 
 

   महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशानुसार व नावाने, 
 
 
                                                                                                            ( संजय संिाननशव ) 
                              शा.श्रे.2 तथा अवर सनचव 
      प्रनत, 

1. मा.मुख्यमंत्री याचंे खाजर्ी सनचव,मंत्रालय,मंुबई. 
2. सनचव (पयावरण  व वातावरणीय बिल ) मंत्रालय,मंुबई. 
3. प्रिान सनचव (सावगजननक आरोग्य नवभार्),मंत्रालय,मंुबई. 
4. प्रिान सनचव (वदै्यकीय  नशक्षण व औषिी द्रव्ये नवभार्), मंत्रालय,मंुबई. 
5. सिस्य सनचव,महाराष्ट्र प्रिुषण ननयंत्रण मंडळ, मंुबई. 
6. सवग महानर्रपानलका आयुक्त,महानर्रपानलका, 
7. सवग नजल्हानिकारी, 
8. सवग मुख्य कायगकारी अनिकारी,नजल्हा पनरषि 
9. संचालक,आरोग्य सेवा,महाराष्ट्र राज्य,मंुबई. 
10. संचालक,वदै्यनकय नशक्षण व संशोिन, महाराष्ट्र राज्य, मंुबई. 
11. ननवडनस्ती (तां.क.1). 
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