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वाचा 1) शासन धनणवय, साववजधनक आरोग्य धवभाग, क्रमाांक - पदआ 2016 /प्र.क्र.47/ आरोग्य -3,
धदनाांक- 18.03.2016.
2) आरोग्य सेवा सांचालनालय, मुांबई याांचे पत्र क्रमाांक- सांआसे/कक्ष-3/टे -5/50 खाटा
/अपदे -40/सन 2016-17/290-91/16, धदनाांक-13.1.2016.
:
केंधिय पयावरण, वने व वातावरण बदल मांत्रालयाने धद. 28 माचव, 2016 रोजी जैव-वैद्यकीय
कचरा अधधधनयम, 2016 अधधसूधचत केले आहेत. महाराष्ट्र प्रदू षण धनयांत्रण मांडळाने राज्यस्तरीय
सल्लागार सधमती स्थापनेच्या अनुषांगाने आराखडा तयार केला असून सदर आराखडयानुसार जैव वैद्यकीय कचरा अधधधनयम, 2016 मधील धनयम 11(1) नुसार अ.मु.स.(आरोग्य) याांच्या अध्यक्षतेखाली
राज्यस्तरीय सल्लागार सधमती स्थापन करावया

शासनाच्या धवचाराधीन हो .

शासन धनणवय:
महाराष्ट्र प्रदू षण धनयांत्रण मांडळाने सादर केलेला सदस्य धनयुक्तीबाबतचा आराखडयानुसार
खालीलप्रमाणे सधमती स्थापन करण्यास याद्वारे शासन मान्यता दे ण्यात येत आहे.
अ. राज्य शासनाचे प्रधतधनधी
1

अ.मु.स./ . /

, साववजधनक आरोग्य धवभाग, महाराष्ट्र शासन

अध्यक्ष

2

अ.मु.स./ . ./

, पयावरण धवभाग, महाराष्ट्र शासन

सदस्य

3

अ.मु.स./ . ./

, नगर धवकास धवभाग, महाराष्ट्र शासन

सदस्य

4

अ.मु.स./ . ./

, प.दु .म. धवभाग, महाराष्ट्र शासन

सदस्य

5

सांचालक, आरोग्य सेवा सांचालनालय, महाराष्ट्र शासन

सदस्य

शासन धनणवय क्रमाांकः

2017/प्र.क्र.44/आरोग्य-3,

6

सांचालक, वैद्यकीय धशक्षण व सांशोधन, महाराष्ट्र शासन

सदस्य

7

सांचालक, पयावरण धवभाग, महाराष्ट्र शासन

सदस्य सधचव

ब. राज्य प्रदू षण धनयांत्रण मांडळाचे प्रधतधनधी
1

सदस्य सधचव, महाराष्ट्र प्रदू षण धनयांत्रण मांडळ, मुांबई

सदस्य

2

प्रधान वैज्ञाधनक अधधकारी, महाराष्ट्र प्रदू षण धनयांत्रण मांडळ, मुांबई

सदस्य

क.स्थाधनक स्वराज्य सांस्थाांचे प्रधतधनधी
1

अधतधरक्त महानगरपाधलका आयुक्त(घनकचरा व्यवस्थापन), मुांबई सदस्य
महानगरपाधलका, मुांबई

2

सांचालक, नागरी प्रशासन, पुणे

सदस्य

ड. वैद्यकीय सांघटनाांचे प्रधतधनधी
1

अध्यक्ष, इांडीयन मेडीकल असोधशएशन, महाराष्ट्र राज्य

सदस्य

2

अध्यक्ष, असोधशएशन ऑफ हेल्थ प्रोव्हायडसव, महाराष्ट्र राज्य

सदस्य

इ. सामुधहक जैव वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन केंिाचे प्रधतधनधी
1

मे. पॉस्को इनव्हायरनमेंटल सोल्यूशन, पुणे

सदस्य

2

मे. महाराष्ट्र बायो-हायजेधनक, लोटे , खेड

सदस्य

ई. अशासकीय सांस्थाांचे प्रधतधनधी
1

जन आरोग्य अधभयान, पुणे

सदस्य

2

सेहत, मुांबई

सदस्य
उ. तज्ञ प्रधतधनधी

1

प्राध्यापक. श्याम असोलेकर, आयआयटी, मुांबई

सदस्य

2

सांचालक, राष्ट्रीय जैव आयुर्ववज्ञान सांस्था, पुणे

सदस्य

सधमतीचे कामकाज व कायवकक्षा:-

1) सदर सधमती जैव-वैद्यकीय कचरा अधधधनयम, 2016 अांतगवत धनयमाांची योग्यधरत्या
अांमलबजावणी केली जात आहे ककवा नाही यावर दे खरेख व सांधनयांत्रण करेल.
2) राज्यस्तरावर जैव-वैद्यकीय कचरा अधधधनयम, 2016 अांतगवत सल्ला दे ण्याचे तसेच सदर
अधधधनयमात सुधारणा झाल्यास त्याबाबत सल्ला दे ण्याचे काम राज्यस्तरीय सल्लागार सधमतीचे
राहील.
3) राज्यस्तरीय सल्लागार सधमती प्रमाणे धजल्हास्तरावर धजल्हास्तरीय सल्लागार सधमती कामकाज
पाहील.
4) राज्यस्तरीय सल्लागार सधमतीची बैठक बोलवणे, बैठकीचे इधतवृत्त सादर करणे व इतर
अनुषाांधगक सवव कामे सांचालक, पयावरण धवभाग, मुांबई हे पार पाडतील.
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5) सदर सधमतीची आढावा बैठक सहा मधहन्यातून एकदा घेणे आवश्यक राहील.
6) धजल्हाधधकारी हे धजल्हास्तरीय सल्लागार सधमतीचे अध्यक्ष असतील. सदर सधमती सहा
मधहन्यात एकदा राज्यस्तरीय सल्लागार सधमतीस अहवाल सादर करेल.
सदर शासन धनणवय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201704121746580417 असा आहे . हा आदे श
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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अ
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सधचव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,
1.मा. मांत्री (आरोग्य) याांचे खाजगी सधचव.
2.मा. राज्यमांत्री (आरोग्य) याांचे खाजगी सधचव
3.अपर मुख्य सधचव (आरोग्य) याांचे स्वीय सहाय्यक
4.अपर मुख्य सधचव (पयावरण धवभाग) याांचे स्वीय सहाय्यक
5.प्रधान सधचव, नगर धवकास धवभाग याांचे स्वीय सहाय्यक
6.सधचव, प.दु.म. धवभाग याांचे स्वीय सहाय्यक
7.सांचालक, आरोग्य सेवा सांचालनालय, मुांबई
8.सांचालक, वैद्यकीय धशक्षण व सांशोधन, मुांबई
9.सांचालक, पयावरण धवभाग, मुांबई
10.सदस्य सधचव, महाराष्ट्र प्रदू षण धनयांत्रण मांडळ, मुांबई
11.प्रधान वैज्ञाधनक अधधकारी, महाराष्ट्र प्रदू षण धनयांत्रण मांडळ, मुांबई
12.अधतधरक्त महानगरपाधलका आयुक्त(घनकचरा व्यवस्थापन), मुांबई महानगरपाधलका, मुांबई
13.सांचालक, नागरी प्रशासन, पुणे
14.अध्यक्ष, इांडीयन मेडीकल असोधशएशन, मुांबई
15.अध्यक्ष, असोधशएशन ऑफ हे ल्थ प्रोव्हायडसव, मुांबई
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16.मे. पॉस्को इनव्हायरनमेंटल सोल्यूशन, पुणे
17.मे. महाराष्ट्र बायो-हायजेधनक, लोटे , खेड
18.जन आरोग्य अधभयान, पुणे
19.सेहत, मुांबई
20.प्राध्यापक. श्याम असोलेकर, आयआयटी, मुांबई
21.सांचालक, राष्ट्रीय जैव आयुर्ववज्ञान सांस्था, पुणे
22.धनवडनस्ती (आरोग्य-3)
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