
घन कचरा व्यवस्थापन ननयम 2016, च्या प्रभावी 
अमंलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय संननयंत्रण 
सनमतीची पनुनस्थापना करण्याबाबत.    . 
 

महाराष्ट्र शासन 
नगर नवकास नवभाग  

शासन ननणनय क्रमाकं : स्वमअ-२०१8/प्र. क्र.306(2)/ननव-३४  
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मागन 

4 था मजला, मंत्रालय, मंुबई  
नदनांक:  05 फेब्रवुारी, 2019. 

वाचा :  
1. शासन ननणनय क्र. स्वमअ-२०१8/प्र. क्र.306/ननव-३४, नदनांक 21 सप्टेंबर, 2018 
2. मा. राष्ट्रीय हनरत न्यायानिकरणाने घन कचरा व्यवस्थापन ननयम, 2016 च्या प्रभावी 

अंमलबजावणीबाबत मुळ अजन क्रमांक 606/2018 या  प्रकरणी नदनांक 16 जानेवारी, 2019 रोजी 
नदलेला आदेश. 
 

शासन ननणनय: 
घन कचरा व्यवस्थापन ननयम, 2016 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी मा. राष्ट्रीय हनरत 

न्यायानिकरणाने (NGT) मुळ अजन क्रमांक 606/2018  मध्ये नदनांक 20 ऑगस्ट, 2018 रोजी नदलेल्या 
आदेशास अनुसरून राज्य स्तरावर खालील प्रमाणे राज्य स्तरीय सननयंत्रण सनमती स्थापन करण्यात आली 
होती. 

१) प्रिान सनचव, नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई   - अध्यक्ष 
२) प्रिान सनचव, पयावरण नवभाग, मंत्रालय, मंुबई     -   सदस्य  
३) कें द्रीय प्रदुषण ननयंत्रण मंडळाचा व राज्य प्रदुषण ननयंत्रण  

मंडळाचा एक प्रनतननिी,       - सदस्य 
४) उप सनचव, ननव-34, नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई   - समन्वयक 

 

2. मा. राष्ट्रीय हनरत न्यायानिकरणाने (NGT) मुळ अजन क्रमांक 606/2018 मध्ये नदनांक 16 जानेवारी, 
2019 रोजी राज्य स्तरीय सननयंत्रण सनमतीची पनुनरचना करण्याबाबत आदेश नदले आहेत. त्यानुसार, 
उपरोक्त गठीत राज्य स्तरीय संननयंत्रण सनमतीमध्ये बदल करण्यात येत असून सदर सनमती खालील प्रमाणे 
गठीत करुन सनमतीची पनुनस्थापना करण्यात येत आहे. 

 

१) मा. श्री. ज.े पी देविर, तत्कालीन न्यायमुती, मंुबई उच्च न्यायालय  - अध्यक्ष 
२) प्रिान सनचव (ननव-2), नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई   -   सदस्य  
३) प्रिान सनचव, पयावरण नवभाग, मंत्रालय, मंुबई     -   सदस्य  
४) प्रिान सनचव, ग्राम नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई    -   सदस्य 
५) प्रिान सनचव, सावनजननक आरोग्य नवभाग, मंत्रालय, मंुबई   -   सदस्य 
६) आयुक्त तथा संचालक, नगरपनरषद प्रशासन सचंालनालय, वरळी , मंुबई -   सदस्य 
७) सदस्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण ननयंत्रण मंडळ, मंुबई  -      सदस्य सनचव 

 

3. सनमतीची कायनकक्षा : 
i. सदर सनमतीची कायनकक्षा ही मा. राष्ट्रीय हनरत न्यायनिकरणाने नदनांक 16 जानेवारी, 2019 रोजी 

नदलेल्या आदेशास अनुसरुन रानहल. 
ii. मा. अध्यक्षाचंे मानिन व इतर आवश्यक व्यवस्था महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण ननयंत्रण मंडळ, मंुबई 

यांच्याकडून करण्यात यईल. मा. अध्यक्ष यांच ेमानिन मा. न्यायनिकरणाने मुळ अजन 606/2018 
मध्ये नदनांक 19 सप्टेंबर, 2018  नदलेल्या आदेशास अनुसरुन आनण अमरेश ससग नवरुध्द कें द्र 
शाासन व इतर या खटल्यात नदलेल्या आदेशास अनुसरुन रानहल. 
 



शासन ननणनय क्रमांकः स्वमअ-२०१8/प्र. क्र.306(2)/ननव-३४ 
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iii. सदर सनमती 6 मनहन्यांसाठी अथवा गरजनुेसार कायनरत राहील. 
iv. राज्यातील सवन नजल्हानिकारी यांनी नगर नवकास नवभाग त्याच प्रमाणे सदर राज्य स्तरीय 

संननयंत्रण सनमतीस त्यांचा मानसक अहवाल सादर करावा. 
v. सदर राज्य स्तनरय संननयंत्रण सनमतीकडून त्रैमानसक अहवाल सवोच्च संननयंत्रण सनमतीस सादर 

करण्यात येईल. 
vi. सदर सनमतीच्या मा. अध्यक्षानंा नजल्हानिकारी अथवा कोणत्याही स्थाननक प्रानिकरणास भटे देण्याच े

अनिकार राहतील.   
 

4. सदर शासन ननणनय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक  201902051644400025 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 

              ( अनजत पालव े) 
 कायासन अनिकारी, महाराष्ट्र शासन 
 

प्रत, 
(१) मा. राज्यपाल यांच ेसनचव, राजभवन, मलबार नहल, मंुबई. 
(२) मा .मुख्यमंत्री महोदयाचंे अपर मुख्य सनचव, मंत्रालय, मंुबई 
(३) मा .राज्यमंत्री (नगर नवकास) यांचे खाजगी सनचव, मंत्रालय, मंुबई 
(४) मा. मुख्य सनचव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मंुबई 
(५) मा. श्री. ज.े पी देविर, तत्कालीन न्यायमुती, मंुबई उच्च न्यायालय  
(६) प्रिान सनचव (ननव-2), नगर नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई 
(७) प्रिान सनचव, ग्राम नवकास नवभाग, मंत्रालय, मंुबई    
(८) प्रिान सनचव, सावनजननक आरोग्य नवभाग, मंत्रालय, मंुबई   
(९)  प्रिान सनचव, पयावरण नवभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मंुबई.  
(१०) आयुक्त तथा संचालक, नगरपनरषद प्रशासन सचंालनालय, वरळी, मंुबई   
(११) सदस्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण ननयंत्रक मंडळ, मंुबई 
(१२) आयुक्त तथा संचालक,  नगरपनरषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मंुबई 
(१३) नवभागीय आयुक्त, महसूल नवभाग (सवन). 
(१४) नजल्हानिकारी, सवन  
(१५) आयुक्त, महानगरपानलका (सवन). 
(१६) मुख्यानिकारी, नगरपनरषद/नगरपंचायत (सवन). 
(१७) कायनकारी सचंालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अनभयान (नागरी), मंुबई. 
(१८) ननवडनस्ती, ननव-३४. 
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