
                                                                                                                                                                                               
(३१/१०/२०२२ पर्यतं) 

 
महाराष्ट्र प्रदषूण निरं्यत्रण मंडळ 

 
१. संघटि व कारे्य 
 

महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ हे महाराष्ट्र राज्यात विविध पयाािणीय अधधनियमांची 
अंमलबजािणी करीत आहे. मुख्यत: जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम 
१९७४, हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम १९८१ त्याचप्रमाणे पयाािरण 
(संरक्षण) अधधनियम १९८६ मधील तरतुदी ि तयार केलेले नियम उदा. जैि-िैद्यकीय 
कचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम – २०१६ घातक घिकचरा (व्यिस्थापि) 
नियम -२०००, िागरी घिकचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम – २००० ि 
सुधारीत नियम २००३. महाराष्ट्र शासिाच्या पयाािरण विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखाली, महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ कायारत आहे. 
 
महाराष्ट्र प्रदषूण निरं्यत्रण मंडळाची घटिा: 
 

महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळाची स्थापिा ७ सप्टेंबर, १९७० रोजी, महाराष्ट्र (प्रदषूण 
प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम १९६९ मधील तरतुदीिुसार झाली होती. जल (प्रदषूण 
प्रनतबंध ि नियंत्रण) १९७४ या कें द्रीय अधधनियमाचा दद. ०१-०६-१९८१ पासूि स्िीकार 
करुि अधधनियमातील कलम ४ िुसार मंडळाची पुिास्थापिा झाली. हिा (प्रदषूण 
प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम १९८१ चा स्स्िकार १९८३ पासूि करण्यात आला. 
सुरुिातीस दद. ०२-०५-१९८३ राजी महाराष्ट्रातील ठराविक के्षत्र हिा प्रदषूण नियंत्रण 
के्षत्र म्हणूि जादहर करण्यात आले होते. दद. ०६-११-१९९६ रोजी संपूणा महाराष्ट्र 
राज्य हे हिा प्रदषूण नियंत्रण के्षत्र म्हणिू जादहर करण्यात आले. हिा (प्रदषूण 



प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम १९८१ मधील कलम ५ िुसार, मंडळ हे राज्य प्रदषूण 
नियंत्रण मंडळ म्हणूि कायारत आहे. 
 
 
 
 
 
सांप्रत मंडळाची घटिा: 
 

आबासाहेब ज-हाड 
अध्यक्ष 
महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ 
दरूध्ििी – २४०२०२४८ 
फॅक्स – २४०२४०६८ 
 

प्रधाि सचचव 
पयाािरण विभाग, 
महाराष्ट्र शासि 
मंुबई – ४०००३२ 
दरूध्ििी – २२०२६७६७ 
फॅक्स – २२०२९३८८ 
 
मुख्र्य सचचव 
पाणीपुरिठा आणण स्िच्छता विभाग, 
५ िा मजला, मंत्रालय 
महाराष्ट्र शासि 
मंुबई – ४०००३२ 
 



प्रधाि सचचव – २ 
िगर विकास विभाग 
महाराष्ट्र शासि 
दालि क्र. ४२३ (मुख्य) 
मंुबई – ४०००३२ 
दरूध्ििी – २२०२१४४४ 
फॅक्स – २२८५४५७३ 
 
प्रधाि सचचव 
गहृ (िाहतकू) विभाग 
महाराष्ट्र शासि 
मंुबई – ४०००३२ 
दरूध्ििी – २२०२४००९ 
फॅक्स – २२०२६०७० 
 
प्रधाि सचचव 
सािाजनिक आरोग्य विभाग 
दालि क्र. १०८ – मंत्राालय 
महाराष्ट्र शासि 
मंुबई – ४०००३२ 
दरूध्ििी – २२८७३८४८ 
फॅक्स – २२०४५१५० 
 
मुख्र्य कार्ययकारी अचधकारी 
महाराष्ट्र औद्याधगक विकास महामंडळ, 
“उद्योग सारथी” मरोळ औद्याधगक के्षत्र, 
महाकाली गफुा मागा, अंधेरी (पूिा), 
मंुबई – ४०००९३ 



दरूध्ििी – २२६१६५४७ 
फॅक्स – २८२२१५८७ 
 
सदस्र्य सचचव  (तांत्रीक) 
महाराष्ट्र जीिि प्राधधकरण 
एक्सप्रेस टॉिर, 
४ था मजला, 
िरीमि पॉईंट, 
मंुबई – ४०००२१ 
 
प्रवव ण दराड े
सदस्य सधचि 
महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळ, मंुबई 
दरूध्ििी – २४०१ ०७०६ 
 
  



महाराष्ट्र प्रदषूण निर्यंत्रण मंडळ 
 

महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळाची स्थापिा जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) 
अधधनियम, १९७४ च्या ४ अन्िये करण्यात आली आहे आणण हिा (प्रनतबंध आणण 
प्रदषूण नियंत्रण) अधधनियम, १९८१ च्या तरतुदींिुसार प्रदषूण प्रनतबंध आणण 
नियंत्रणासाठी राज्य मंडळ मािले जाईल. जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) 
अधधनियम, १९७४ आणण हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम, १९८१ च्या 
अिुक्रमे १७ अन्िये सूचीबद्ध अधध कार आणण काये िापरण्यासाठी ही एक शाश्ित 
उत्तराधधकार असलेली संस्था आहे. पयाािरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ आणण त्याखाली 
बििलेल्या नियमांच्या तरतुदींची अंमलबजािणी करण्याची जबाबदारी मंडळाकड ेआहे. 

प्रदषूणाच्या संभाव्यतलेा मदत करण्यासाठी, म.प्र. नि. मंडळ नियममतपणे 
मध्यिती प्रयोगशाळा आणण ७ प्रादेमशक प्रयोगशाळांमध्ये पाण्याचे िमुिे, हिेचे िमुिे 
आणण घातक कचरा िमुिे यांच ेविश्लेषण करत.े 

पयाािरणविषयक समस्यांबाबत लोकांमध्ये सामान्य जागरूकता निमााण 
करण्यासाठी, प्रेस, मीडडया, स्ियंसेिी संस्था, कलाकार आणण विद्याथी यांचा समािेश 
करूि राज्यभर विविध जिजागतृी कायाक्रम राबविण्याचा मंडळाचा सतत प्रयत्ि 
असतो. जिळपास सिा सण पयाािरणपूरक पद्धतीि ेसाजरे करण्यासाठी जिजागतृी 
करण्याचेही प्रयत्ि केले जात आहेत. 

पयाािरण संरक्षणासाठी सामान्य पयाािरणीय पायाभूत सुविधांचा एक भाग 
म्हणूि, औद्योधगक सांडपाण्यािर प्रक्रक्रया आणण विल्हेिाट लािण्यासाठी सामाईक 
सांडपाणी प्रक्रीया कें द्र, घातक कचरा आणण जैि-िैद्यकीय कचरा याचं्यािर प्रक्रक्रया 
आणण विल्हेिाट लािण्यासाठी सामान्य सुविधा राज्यभर स्थापि करण्यात आल्या 
आहेत म.प्र. नि. मंडळािे संपूणा महाराष्ट्रात ध्ििी निरीक्षण करण्यासाठी पुढाकार 
घेतला आहे. 
 
राज्र्य मंडळाची कारे्य: 
 



१) राज्यातील जल प्रिाह, विदहरी यांचे प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण करण्यासाठी सिा 
समािेशक कायाक्रमाची योजिा तयार करुि त्याची अंमलबजािणी करणे. 

 

२)  जल प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रणाविषयी राज्य शासिाला सल्ला देणे. 
 

३)  जल प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रणासाठी जल प्रदषूणाची ि नियंत्रण 
उपाययोजिांची मादहती संकनित करूि ती प्रसारीत करणे. 

 

४) जल प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रणाशी संबधंधत पररक्षण ि संशोधि कायाक्रमात 
सहभागी होणे, प्रोत्साहि देणे ि कायाक्रमाचे आयोजि करणे. 

 

५) जल प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रणाच्या कायाात समाविष्ट्ठ असणाऱ्या लोकांसाठी 
प्रमशक्षण िगा आयोस्जत  करण्यासाठी कें द्रीय मंडळाशी समन्िय साधणे तसेच 
लोकमशक्षणासाठी निरनिराळया कायाक्रमांचे आयोजि करणे. 

 

६) औद्योधगक सांडपाणी क्रकंिा िागरी साडंपाणी यांिर होणाऱ्या प्रक्रक्रयेसाठी सांडपाणी 
ि संयंत्र कायााचे पररक्षण करणे, तसेच जलप्रक्रक्रयेसाठी उभारलेल्या संयंत्राच्या 
कायााविषयी योजिेचा आढािा घेणे, सांडपाणी विल्हेिाट यंत्रणा क्रकंिा संमतीपत्र 
प्रदाि करण्याच्या संदभाात पाहणी करणे. 

 

७) औद्योधगक सांडपाणी क्रकंिा िागरी सांडपाणी तसेच साडंपाणी प्राप्त होणाऱ्या 
जलसाधिाच्या गुणिते्तसंबंधी मािके निस्श्चत करणे, त्यामध्ये सुधारणा करणे ि 
राज्यातील पाण्याच ेिगीकरण करणे. 

८) ओद्योधगक साडंपाणी क्रकंिा िागरी सांडपाणी यािर प्रक्रक्रया करण्यासाठी योग्य ि 
कमी खचीक पद्धत उपलब्ध करूि देणे. हे करत असतािा माती, हिामाि ि 
विविध भागातील जलस्त्रोत विशेषत: जलप्रिाह ि विदहरीचा प्रिाह गणुधमा, 
ज्यामुळे कमीत कमी सौम्यीकरण सुद्धा शक्य िसते त्याचा विचार करणे. 

 

९) औद्योधगक सांडपाणी ि िागरी सांडपाणी याचा कृषी के्षत्रामध्ये िापर करुि 
घेण्यासाठी निरनिराळया पद्धतींचा अिलंब करणे. 



 

१०) ज्या पाण्याच्या प्रिाहात िषाभरातील अिेक काळ न्युितम सौम्यीकरण होऊ 
शकत िाही अशा िळेी िागरी सांडपाणी ि औद्योधगक सांडपाण्याचे योग्य तऱ्हेि े
जममिीिर नि:सारण करण्यासाठी योग्य पद्धत विकमसत करणे. 

 

११) कोणत्याही जलप्रिाहाची न्युितम सौम्यीकरण क्षमता लक्षात घेऊि ि त्या 
जलप्रिाहाची प्रदषूण सहि करण्याची मयाादा विचारात घेऊि, प्रक्रक्रया केलेले 
सांडपाणी ि औद्योधगक सांडपाणी नि:सारीत करण्यासाठी योग्य मािके निस्श्चत 
करणे. 

 

१२) कोणतेही आदेश बिविणे, बदलणे क्रकंिा रद्द करणे – 
         अ) जल प्रिाहात नि:सारीत होणाऱ्या सांडपाण्यािर प्रनतबंध, नियंत्रण 

करण्यासाठी आदेश  पाररत करणे ि त्यात बदल करणे. 
 

   ब) सांडपाण्याचे नि:सारण करण्यासाठी ििीि जलप्रिाह बांधणे त्यात बदल 
करणे क्रकंिा अस्स्तत्िात असलेल्या यंत्रणेबद्दल क्रकंिा जलप्रदषूण नियंत्रण 
करण्यासाठी पयाायी उपाययोजिेसंबंधी आदेश पाररत  करणे क्रकंिा त्यात 
बदल करणे. 

 

१३) सांडपाणी नि:सारणची मािके निस्श्चत करणे तसेच िागरी सांडपाणी ि 
औद्योधगक सांडपाणी यांची नि:सारण मािके निस्श्चत करणे. 

 

१४) ज्या उद्योगांमुळे जलप्रदषूणाची शक्यता आहे, अशा उद्योगाच्या स्थाि 
निस्श्चतीबद्दल राज्य शासिास योग्य सल्ला देणे. 

 

१५)  कें द्रीय प्रदषूण नियंत्रण मंडळ ि राज्य शासिािे िेळोिेळी िेमूि ददलेली काये 
पार पाडणे. 
 



१६) मंडळास त्याचे काया सक्षम रीतीि ेपार पाडण्यासाठी ज्यामध्ये जलप्रिाह, विहीर, 
िागरी सांडपाणी क्रकंिा औद्योधगक सांडपाणी यांच्या विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळा 
स्थापि करणे क्रकंिा एखादया प्रयोगशाळेस मान्यता देणे.  

 

३. अचधकारी व कमयचाऱर्यांचे अचधकार व कतयव्रे्य: 
 
 ववधी ववभाग 
ववधी अचधकारी: - 
 
१. मंडळाच्या कामकाजाशी संबधंधत सिा कायदेशीर बाबींविषयी मंडळाला सल्ला देणे, 

हे विधी            अधधकारी यांचे मुख्य कताव्य आहे.  
२.   विविध कायाालयांमधील िोंदी तपासूि दोषीवंिरूद्ध खटल्यांच्या प्रगतीस तो 
जबाबदार असेल. ३.   तक्रारी / अजा / प्रनतज्ञापत्रे / सूचिा / अपील इत्यादी अनंतम 
करण्यास तो जबाबदार असेल. 
४.  जेव्हा आिश्यक असेल तवे्हा त्यांिा विविध न्यायालये / न्यायाधधकरण / अधा-
न्यानयक मंच   
       इत्यादीमध्ये सहभागी होऊि आिश्यकतेिुसार बाज ूमांडणे आिश्यक असेल. 
 ५.  पॅिेल िक्रकलािंा / ज्येष्ट्ठ समुपदेशकािंा / अधा न्यानयक मंचांिा मादहती 
देण्याची जबाबदारी  
       त्यांची आहे. 
 ६.  संबंधधत अधधकाऱ्याकंडूि मादहती घेऊि दोषी संस्थािा कायदेशीर िोटीस 
बजाविणे. 
 ७. राज्यातील िगेिगेळ्या भागातील न्यायालयांमध्ये उपस्स्थत राहणे आणण विविध       

न्यायालयात  दाखल केलेल्या खटल्यांचा िळेोिळेी आढािा घेणे. 
८.  पयाािरणीय कायद्यांशी संबंधधत प्रकरणे संकमलत करणे. 
९.   सिोच्च न्यायालयात मंडळािे क्रकंिा मंडळाच्या विरोधात दाखल केलेल्या सिा 
कायदेशीर  



       बाबींचा शोध घेणे, आिश्यक कायािाही करणे 
१०. िररष्ट्ठांिी विधी अधधकारी यांिा िेमूि ददलेली इतर कताव्ये पार पाडणे. 
 
 
सहाय्र्यक ववधी अचधकारी : - 
 

१. तक्रारी / अजा प्रनतज्ञापते्र / सूचिा इत्यादीचंा मसुदा तयार करणे आणण योग्य 
न्यायालयात      

     ते दाखल करणे. 
२. विधी अधधकारी यांच्या मागादशािाखाली आणण देखरेखीखाली मंडळाच्या ितीि े

कायािाही  
      करणे, न्यायालयात हजर राहूि, बाजू मांडणे. 
३.  कागदोपत्री पुरािे गोळा करणे आणण कोटाासमोर पुरािे मांडण्यासाठी आिश्यक 
तयारी करणे. 
४.  पॅिेल िक्रकलांशी चचाा करणे ि त्यांिा मंडळाच्या ितीिे खटले चालविण्यासाठी 

आिश्यक           ती  मादहती/ मदत करणे. 
५.  जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) उपकर कायदा १९७७, जल (प्रदषूण प्रनतबंध 

ि नियंत्रण)  
      अधधनियम, १९७४  आणण हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम, 
१९८१, पयाािरण      
      (संरक्षण) अधधनियम, १९८६ आणण इतर कोणत्याही कायद्या अतंगात अपील 

बाबत लेखी         विधाि / काउंटर इ. तयार करणे.  
६.  विविध न्यायालयात दाखल प्रकरणाचंी िोंद ठेिणे आणण सांस्ख्यकी शाखा ि 

अन्य न्यायालयीि  यंत्रणांिा मादहती पुरविणे. 
७.  राज्यभरातील विविध न्यायालयात आिश्यकतेिुसार तक्रार / अजा / प्रनतज्ञापत्र 

दाखल करणे. 
८.  न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्यांसंदभाात संबधंधत अधधकाऱ् याकंड ेपाठपुरािा 

करणे. 



९.  मंडळाच्याितीि े तसेच त्याविरूद्ध प्रलंबबत असलेल्या खटल्यांची आकडिेारी 
तयार करणे आणण त ेविदहत िमुन्यात (जर तसा िमुिा असल्यास)  कें द्रीय 
मंडळाकड,े राज्य  सरकारकड े कें द्र सरकारकड ेसादर करणे. इ. 

१०.  िररष्ट्ठांिी त्यांिा िेमूि ददलेली इतर कताव्ये पार पाडणे. 
 
ववधी सहार्यक :- 
 
१. दोषी संस्थाविरूद्ध तक्रार अजाांचा मसुदा तयार करणे. 
२. करारिामा, प्रनतज्ञापत्रे, करार इ. मसुदा तयार करणे. 
३. विविध कायाालयीि प्रकरणांसंबंधी सरकारी िक्रकलांशी चचाा करणे. 
४. न्यायालयात प्राथममक हजेरी लािणे. 
५. विधी विभागाचे ग्रंथालय अद्ययाित ठेिण्यासाठी आणण त्याकररता ग्रंथालय 
सहायक म्हणूि  
    काम करणे. 
६. िररष्ट्ठांिी त्यांिा िेमूि ददलेली इतर कताव्ये पार पाडणे. 
 

 
हवा प्रदषूण निवारण अभभरं्यता आणण जल प्रदषूण निवारण अभभरं्यता : - 
१. हिा / जल प्रदषूण नियंत्रण अधधनियमांच्या अंमलबजािणीसाठी आणण त्याद्िारे 

महाराष्ट्र राज्यातील िायू / जल प्रदषूण रोखण्यासाठी, नियंत्रण आणण कमी 
करण्याबाबत मंडळािे तयार केलेली धोरणे ही / ती प्रमुख ताबंत्रक आणण कायाकारी 
अधधकारी असतील. 

२. राज्यातील हिा / जल प्रदषूणाच्या समस्येची सिा प्रकारे तपासणी करणे आणण 
त्या विषयािरील कायद्याच्या चौकटीत सुधारात्मक उपाय सुचविणे हे त्यांचे मुख्य 
कताव्य असेल. 

३. प्रयोगशाळेतील विश्लेषणात्मक विभाग विकमसत करण्यासाठी त्याला / नतलाही 
जबाबदार धरले जाईल. तो / ती प्रशासकीय, आधथाक, तांबत्रक आणण 
कायदेशीरदृष्ट््या कायाालयाच्या प्रमुखाची सामान्य कताव्ये पार पाडले. 



 
 

प्रादेभिक अचधकारी: - 
 

१. प्रादेमशक अधधकारी त्यांच्या कायाके्षत्रातील जल आणण हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि 
नियंत्रण) अधधनियमाचंी अंमलबजािणी करण्यासाठी जबाबदार असेल. 

२. प्रादेमशक अधधकारी याचं्या कामकाजात खालील बाबींचा समािेश आहे 
i. त्यांच्या प्रभागातील िद्यांची मादहती सगं्रहीत करणे  

          ii. प्रदषूण करणा-या विविध संस्थांचा तपशील 
          iii. जल प्रदषूण सिेक्षण अहिाल तयार करण्यासाठी नियंत्रण स्थािांची 

स्थापिा करणे               ि कायारत ठेिणे 
          iv. संमतीपत्रांच्या अजााची छाििी करणे ि मंडळाकड ेमशफारसी करणे. 

मंडळाि े  ठरविलेल्या  मािदंडांिुसार आपल्या कायाके्षत्रातील पाण्याची 
देखभाल करणे ही त्याची प्रमुख जबाबदारी असेल. 

          v. त्याच्या नियंत्रणाखालील उप प्रादेमशक कायाालये, के्षबत्रय कायाालये 
आणण   प्रयोगशाळांचे       

    कामकाज सुरळीतपणे करण्यास जबाबदार असेल. 
          vi. प्रशासकीय, ताबंत्रक आणण आधथाक अधधकार ज ेत्याला सोपविण्यात 

येतील त्या     उद्देशािे तो नियंत्रक  अधधकारी / प्रादेमशक प्रमुख असेल. 
         vii. िररष्ट्ठांिी िेळोिेळी िेमूि ददलेल्या जबाबदा-या पार पाडणे  

 
उप प्रादेभिक अचधकारी: - 

१. िदीच्या प्रिाहाबाबतची मादहती संकमलत करणे / सभोितालच्या / हिेची  
माहीती, विविध प्रदषूण       करणा-या संस्थांचा  तपशील आणण देखरेख 
कें दे्र स्थापि करणे, िमुिे गोळा करणे, स्थळ तपासणी ि कारखाि ेि इतर 
प्रदषूण करणाऱ् या संस्थािा भेटी देणे या संदभाातील काम करण्यास त ेजबाबदार 



असतील. त्याच्या हद्दीतील िदीपात्र / सभोितालच्या हिेच्या प्रदषूणाचे प्रमाण 
ि गुरुत्ि याबद्दल अहिाल तयार करणे. 

२. संमतीपत्रांच्या अजााची छाििी करुि त्यांची िररष्ट्ठांिा मशफारस करणे  
३. प्रशासकीय, ताबंत्रक आणण आधथाक अधधकारांच्या कायाके्षत्रात त्याला देण्यात 

येण्याअगोदर तो नियंत्रक अधधकारीही असेल. 
४. िररष्ट्ठांिी िेमूि ददलेल्या जबाबदाऱ् या पार पाडणे 

 
के्षत्र अचधकारी : - 

१. संबंधीत के्षत्राची तसेच जलविषयक / हिेची गुणित्ता याबाबत मादहती  संकमलत 
करणे, त्याचे स्थाि  जाणूि घेणे हे त्याचे मुख्य कताव्य असेल. 

२. तो त्याच्या िररष्ट्ठांिी निस्श्चत केलेल्या देखरेख कें द्रापासूि िमुिे गोळा 
करण्याची व्यिस्था करील. 

३. संमतीपत्राच्या अजााची प्राथममक तपासणी करणे आणण िररष्ट्ठांिी िेमूि 
ददलेल्या जबाबदाऱ्या  पार पाडणे  

के्षत्र निरीक्षक : - 
 

१. आपल्या कायाके्षत्रात आधीपासूि विकमसत क्रकंिा विकसिशील उद्योगांची यादी 
तयार करण्यासाठी तो जबाबदार असेल.   

२. उद्योगांचा प्रकार, िापरला जाणारा कच्चा माल, उत्पादिाच्या प्रक्रक्रयेतील 
सहभाग आणण  संभाव्य गणुित्ता आणण उत्सजािाचे प्रमाण,  धचमण्यांची संख्या 
आणण उंची याबाबतची माहीती संकमलत करण्यास तो जबाबदार असेल .  

३. तसेच प्रदषूण करणाऱ् या उद्योगांचा प्राथममक अहिाल तयार करण्यास सहाय्य 
करणे.  िररष्ट्ठांिी साधंगतलेल्या िमुन्यांचे ि संनियंत्रण कें द्रािरील नियममत 
अंतरािरील िमुिे आणण इतर उत्सजाि गोळा करण्यास तो जबाबदार असेल.    

४. िररष्ट्ठांिी िेमूि ददलेल्या जबाबदाऱ् या पार पाडणे 
 
वैज्ञानिक िाखा 



 
प्रधाि वजै्ञानिक अचधकारी : - 
 
१. मंडळाच्या प्रयोगशाळांसह सिा िैज्ञानिक कायाांसाठी तो नियंत्रक अधधकारी असेल. 
२. पयाािरण प्रदषूकांच्या विश्लेषणाच्या संदभाात विविध पद्धतींच्या विकास आणण  
    मािकीकरणासंदभाात मागादशाि करण्यासाठी तो जबाबदार असेल. 
३. मंडळामाफा त विविध के्षत्रात राबविण्यात येणाऱ् या संशोधि कायाांसाठी तो जबाबदार 
असेल. 
४. मंडळाच्या विविध प्रादेमशक ि के्षत्रीय प्रयोगशाळांचे नियोजि ि स्थापिेची आणण 
त्यांची तपासणी /  पयािेक्षण करण्यासाठी तो जबाबदार असेल. 
५. प्रयोगशाळांिा मान्यता देणे,तपासणी करणे ि त्या कायारत असणे ही त्याची 
जबाबदारी असेल. 
६. प्रयोगशाळेतील बाबींचा समािेश असलेल्या प्रदषूणाच्या तक्रारींच्या चौकशीसाठी 

तो जबाबदार असेल. 
७. राज्यातील िगेिगेळ्या विभागातील, िद्या / खाडी येथील हिा आणण पाण्याच्या 
गुणिते्तच्या  
    सिेक्षणाचं्या विकासासाठी आणण देखभाल करण्यासाठी आणण त्यासंदभाातील 

स्स्थती अहिाल       तयार करण्यास तो जबाबदार असेल. 
८. पयाािरण (संरक्षण) अधधनियम १९८६ च्या अतंगात धोकादायक कचरा / रसायिे 
यांचे   
     उत्पादि, साठिण, आयात, व्यिस्थापि आणण हाताळणी इत्यादींशी संबधंधत 

विविध नियमांच्या  अंमलबजािणीसाठी त ेसंबंधीत अधधकाऱ् यांिा मदत करतील. 
९. धोकादायक कचऱ्यासंबंधी अिुसूची तयार करण्यासाठी तसेच विल्हेिाटीसाठी जागा 

निस्श्चत करणे  आणण  धोकादायक कचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम १ 
९८९ च्या अतंगात दयाियाच्या प्राधधकारपत्रा संदभाात तो जबाबदार असेल.  

१०.  घातक टाकािू पदाथाांची  विल्हेिाट लािण्यासाठी जागा शोधण्यासाठी तो 
अधधकाऱ् यांिा सहाय्य करेल. 



११. संबधंीत बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी प्रयोगशाळा कमाचाऱ् यांचे प्रमशक्षण 
आयोस्जत करण्यास तो जबाबदार असेल. 

१२. िळेोिळेी विदहत केलेल्या प्रशासकीय / आधथाक अधधकारांत तो कताव्य बजािेल. 
१३. िररष्ट्ठांिी िळेोिळेी िेमलेल्या इतर जबाबदाऱ् या पार पाडणे आिश्यक असेल. 
 
वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अचधकारी : - 
 
१. तो प्रयोगशाळेचा प्रमुख असेल. 
२. पयाािरणीय प्रदषूकांच्या विश्लेषणाच्या संदभाात विविध पद्धती विकमसत आणण 

प्रमाणणत करणे ि   त्यास सहकाया होण्यास जबाबदार असेल. 
३. पयाािरण प्रदषूकाचं्या विश्लेषणाशी संबंधधत तपास आणण संशोधिात त्यािे 
प्रोत्सादहत करािे,  
    संचालि कराि ेि त्यात सहभागी व्हािे. 
४. पयाािरणीय प्रदषूकांचे मािदंड ठरविण्याबाबत मंडळाला सहाय्य करणे ि  सल्ला 
देणे. 
५. प्रयोगशाळांच्या स्थापिा ि   मान्यता देण्यासंदभाात मंडळाला सहाय्य कराि.े 
६. मंडळाच्या प्रादेमशक प्रयोगशाळा तसेच मंडळाि ेमान्यता ददलेल्या प्रयोगशाळांची 
नियममत   

      तपासणी करणे . 
७. नियंत्रणाखालील कनिष्ट्ठ कमाचाऱ् यांिा  िेळोिळेी व्यािहाररक प्रमशक्षण देणे 
८. न्यायालयातील तज्ञ साक्षी म्हणूि पुरािा सादर करण्यासाठी  कायदेशीर विभागाशी 
समन्िय  
     साधणे. 
९. िेळोिळेी सदर पदास देण्यात आलेल्या अधधकारांत तो प्रशासकीय ि आधथाक 

कताव्य  बजािेल. 
१०. िररष्ट्ठांिी िेळोिेळी िेमूि ददलेली इतर कताव्ये पार पाडणे देखील आिश्यक 
असेल. 



 
कनिष्ट्ठ वजै्ञानिक अचधकारी : - 
 

१. विश्लेषणात्मक क्रक्रयेकररता  त्याचे संपूणा पयािेक्षण असेल. 
२. विदहत प्रक्रक्रयेद्िारे प्रयोगशाळेच्या उपकरणांची खरेदी. 
३. देशी ि आयानतत प्रयोगशाळेच्या साधिांची योग्य देखभाल/दरुुस्ती 
४. विश्लेषणात्मक विज्ञािात आधुनिक प्रगती करूि स्ित: ला अद्ययाित ठेिणे. 
५. प्रादेमशक प्रयोगशाळांचे नियंत्रण  ि व्यिस्थापि करणे. 
६. क्रफरत्या प्रयोगशाळेच्या सहाय्यािे  ि मदतीिे देखरेखीच्या कामाची आखणी 

ि अंमलबजािणी करणे. 
७. विश्लेषणात्मक निकालांच्या आधारे िदीनिहाय, प्रिाहनिहाय ि के्षत्रनिहाय 

पयाािरणीय पररणाम मूल्यांकि अभ्यास / अहिाल / प्रोफाइल तयार करणे  
८. िाहि उत्सजाि, ध्ििी प्रदषूण आणण इतर पयाािरण प्रदषूकांसाठी विशेष 

सिेक्षण करणे. 
९. िररष्ट्ठांिी िेळोिेळी िेमूि ददलेली इतर कताव्ये पार पाडणे देखील आिश्यक 

असेल. 
कनिष्ट्ठ वजै्ञानिक सहाय्र्यक: - 

१. पाणी आणण सांडपाण्याच्या पाण्याच्या िमुन्यांिरील विविध मापदंडांसाठी 
प्रयोगशाळा विश्लेषणात्मक चाचण्या करणे हे मुख्य काम आहे. 

२. त्याला अशा प्रकारच्या इतर जबाबदाऱ्या  ि कताव्ये पार पाडण्याची आिश्यकता 
असू शकत ेजे िररष्ट्ठादं्िारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. 

३. िररष्ट्ठांिी िेळोिेळी िेमूि ददलेली इतर कताव्ये पार पाडणे   
 

प्रर्योगिाळा सहाय्र्यक: - 
१. िररष्ट्ठ अधधकाऱ्यािंा त्यांच ेदैिदंदि कामकाज पार पाडण्यास सहाय्य करणे  
२. प्रााप्त झालेल्या िमुन्यांची िोंद ठेिणे, त्यांिा योग्यररत्या निदेशाकं्रकत 
करणे, माधगतलेल्या चाचणीचे लेखि करणे, चाचणी अहिालाच्या प्रती बिविणे 



आणण विश्लेषणात्मक अहिाल संबंधधत के्षत्रीय कायाालये ि / क्रकंिा खाजगी 
उद्योगांिा / प्रयोगशाळांिा पाठिणे. 
३. िररष्ट्ठांिी िेळोिेळी िेमूि ददलेल्या इतर कताव्याचे पालि करणे. 

 
सांख्ख्र्यकी ववभाग 
सांख्ख्र्यकी अचधकारी: - 
कताव्ये ि जबाबदाऱ्या पुढीलप्रमाणे आहेत. 
१. मंडळाच्या प्रत्येक कामांसाठी आकडिेारी तयार करण्याची प्रणाली विकमसत करणे. 
२. विविध कारणांसाठी िमुिे ि परताव्याच ेिमुिे तयार करणे 
३. मंडळाच्या आिश्यकतेिुसार  सासं्ख्यकीय डटेा संकमलत करणे,विश्लेषण  आणण 

पुिराचिा करणे. 
४. मंडळाच्या सिा अधीिस्थ कायाालयांिा सांस्ख्यकीय डटेा पाठविणे. 
५. प्रमसद्धीच्या िगेिगेळ्या माध्यमातं मादहती देणे. 
६. कामकाजाचा िळे, गती यांचा अभ्यास करुि कामाची मािके ठरविणे  
७. संस्था आणण पद्धतींचा अभ्यास करणे आणण त्याचा अभ्यास मंडळाच्या अंतगात 

काम करण्यासाठी  प्रयत्ि करणे. 
८. मंडळाच्या अंतगात कामकाजासाठी प्रयत्ि करणे आणण आिश्यक तेथ ेखचा-लाभाथी 
स्थावपत  
    करणे. 
९. ग्राक्रफकल चाटा तयार करणे आणण मंडळाला आिश्यक असलेल्या मादहतीच्या 

स्पष्ट्टीकरणात्मक  व्याख्यािाच्या इतर पद्धती विकमसत करणे. 
१०. िररष्ट्ठ अधधकाऱ्यांिी सोपविलेली इतर कताव्ये पार पाडणे. 
आस्थापिा ववभाग:- 
प्रिासकीर्य अचधकारी : - 
 

सदर पदाची कताव्ये आणण जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत. 
१. मंडळासाठी मिुष्ट्यबळाचे नियोजि करणे 
२. पूणा समथािासह अनतररक्त पदे तयार करण्याचा प्रस्ताि सादर करणे  



३.मंडळाच्या अंतगात सिा पदांसाठी भरती नियम ि पदांची कताव्ये प्रस्तावित करणे 
४.मंडळाच्या संलग्ि कायाालयांची नियममत प्रशासकीय तपासणी करणे. 
५.जेथे आिश्यक असेल तेथ ेमशस्तभगंाची कारिाई करणे. 
६.भरती कायाक्रमाची कायापध्दतीिुसार आखणी करुि ररक्त पदे भरणे  
७. सेिाविषयक इतर बाबींिर कायािाही करणे   
८. मंडळाच्या कमाचाऱ्यांच्या संदभाात प्रमशक्षण कायाक्रमांची व्यिस्था करणे. 
९.भुरटी चोरी, िुकसाि, चोरी, यंत्रसामुग्री इ बाबतीत विषयांची चौकशी ि अहिाल 
सादर करणे 
१०.िररष्ट्ठांिी सोपविलेली  इतर काया पार पाडणे 
 
सहार्यक सचचव (आस्थापिा): - 
१.मंडळाच्या आणण त्याअतंगात असलेल्या विविध सममत्यांच्या बठैकींशी संबंधधत सिा 
कामांची  व्यिस्था  करणे 

२.कमाचाऱ् यांच्या दहतासाठी योजिा तयार करणे. 
३.कायाालय / नििासी पररसर संबधंधत बाबींची व्यिस्था करणे. 
४.इंटरकॉम्स, हॉट लाईन्स, फॅक्स, टेमलवप्रटंसा, टेलेक्स ि दरूध्ििीशी संबंधधत सिा 
बाबी हाताळणे. 
५.चचाासत्र,पररसंिाद, प्रदशाि, धचत्रपट (मादहतीपट) इत्यादी बाबीचंी व्यिस्था करणे. 
 ६.सदस्य सधचि / अध्यक्ष यांिी िेमूि ददलेली इतर कताव्ये पार पाडणे. 
 
अधीक्षक: - 
१.दैिंददि ि मामसक हजेरीपट जति करणे. 
२. दैिदंदि टपालाची िोद घेऊि संबंधीतांिा वितरीत करणे  
३. स्िच्छताविषयक, सुरक्षा आणण िाहतुकीची व्यिस्था पाहणे. 
४.मशपाई, िाहिचालक आणण चौकीदारांच्या कामाची व्यिस्था पाहणे  
५.सेिाविषयक सिा बाबींिर कायािाही करणे. 
६. िररष्ट्ठांिी िळेोिेळी सोपविलेली इतर कामे करणे. 



  



लेखा ववभाग: 
 
मुख्र्य लेखा अचधकारी: - 
१. अतंगात लेखा पररक्षण अधधकारी आणण मंडळाचे आधथाक सल्लागार म्हणूि काम 
करणे. 
२.  जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) उपकर कायदा १९७७, आणण त्याअंतगात तयार 
केलेल्या     
     नियमांतगात संकलि प्राधधकरण म्हणूि काम करणे. 
३.  मंडळाच्या लेखाशाखेिर नियंत्रण  ठेिणे. 
४.  अथासंकल्पाचे अदंाजपत्रक ठरविणे, योजिा अंदाज बांधणे ि ते मंडळ / राज्य 
सरकारसमोर  
     ठेिणे. 
५. मंडळाच्या आधथाक गरजेिुसार योग्य हप्त्यांमध्ये अिुदाि देण्याची मागणी करणे. 
६. तात्काळ गरजा भागविण्यासाठी आिश्यक असलेल्या निधीच्या गुंतिणूकीच्या 

मोबदल्यात काही  प्रमाणात गुतंिणकू करािी. 
७. राज्य सरकारच्या संमतीि ेकजााद्िारे क्रकंिा बााँडस, डडबेंचसा इत्यादीद्िारे मंजूर 
स्त्रोतांकडूि कजा  
     घेण्याचे प्रस्ताि तयार करणे. 
८. रोख रक्कम आणण मंडळाच्या इतर मौल्यिाि िस्तू/ गुतंिणुकीची सुरक्षक्षतता 

सुनिस्श्चत करणे.  
९. मंडळाचे नियतकामलक ि िावषाक लेखा संकमलत करणे, मंडळासमोर ठेिणे आणण 

कायद्यािुसार आिश्यकत ेप्रमाणे शासिास सादर करणे 
१०.िैधानिक लेखा परीक्षणास उपस्स्थत राहणे. 
११. मंडळाचे कोषागार अधधकारी म्हणूि काम करणे. 
१२.मंडळाच्या अधीिस्थ कायाालयांची िावषाक तपासणी ि त्यांची भौनतक पडताळणीची 
व्यिस्था  
       करणे. 



१३. मंडळाच्या निधीचे उपयोधगता प्रमाणपत्र देणे. 
१४. िररष्ट्ठ अधधकाऱ् यांिी त्याच्यािर सोपिलेली इतर कताव्ये पार पाडणे. 
 
लेखा अचधकारी (लेखा व लेखा पररक्षण): - 
 
१. लेखा विभागातील लेखा ि लेखा पररक्षण विभाग सुरळीत पार पाडण्यासाठी 
जबाबदार. 
२. िेति  आणण प्रिास भत्ता  (मयाादेमशिाय), तसेच इतर देयके इ. स्िीकारणे ि 
मंजूर करणे. 
३. मंडळाच्या आधथाक व्यिहाराची  दैिदंदि िोंद ठेिणे. 
  



 
४. रोख रक्कम आणण अन्य गुंतिणकू आणण मंडळाच्या मौल्यिाि िस्त ूसुरक्षक्षत 
ठेिणे. 
५. िळेोिेळी संबंधधत मादहतीसह ि मंडळाचे उत्पन्ि ि खचा संकमलत करणे. 
६.अतंगात आणण / क्रकंिा िैधानिक लेखापररक्षणाच्या आिश्यकताचें पालि करणे 
७. अशा इतर जबाबदाऱ् या पार पाडणे ज्या अधधकाऱ् यांमाफा त सोपविल्या जातील. 
 
लेखा अचधकारी (अंदाजपत्रक आणण तपासणी): - 
 
१. लेखा विभागात अथासंकल्प ि तपासणी विभागाच्या सुरळीत कामकाजासाठी 
जबाबदार. 
२. मंडळाचा अथासंकल्प तयार करणे. 
३. मंजूर स्त्रोतांकडूि कजा घेण्यासाठी क्रकंिा बााँडस, डडबेंचर इत्यादीद्िारे कजा घेण्याचे 
प्रस्ताि तयार करणे. 
४. राज्य / कें द्र सरकार कडूि अिुदाि / आधथाक मदत ममळण्यासाठी प्रस्ताि तयार 
करणे. 
५).मंडळाच्या सलग्ि कायाालयांच्या िावषाक तपासणी ि भौनतक तपासणीची िोंद. 
६. आिश्यक असेल नतथे उपयोधगता प्रमाणपत्र देणे  
७. भविष्ट्य नििााह निधी, िैद्यकीय प्रनतपूती, उपदाि, प्रिास भत्ता, गहृ कजाािरील 

परतफेड,  इत्यादी  संबंधधत िोंदी राखणे ि त्यासंबंधी िसुली पाहणे. 
८. अशा इतर जबाबदाऱ् या पार पाडणे ज्या अधधकाऱ्यांमाफा त सोपविल्या जातील. 
 
सहार्यक लेखा अचधकारी: - 
१. आहरण ि संवितरण अधधकारी म्हणूि काम पाहणे 
२. सेिा आणण पुरिण्याची देयके मंजरू करणे. 
३. अंदाजपत्रक तयार करणे / कोषागार / व्यिहार / िैधानिक लेखापरीक्षण / अंतगात 

लेखा   पररक्षण  संबंधधत काया करणे  



४. सिासाधारण वित्त, उपकर निधी इत्यादी संबंधधत मंडळाच्या व्यिहारांची दैिदंदि 
लेखा विषयक िोंदी करणे  

५. िररष्ट्ठांिी िळेोिेळी सोपविलेली इतर कामे. 
  



अकाउंटंट-कम-सुपररटेंडेंट: - 
१. प्रशासकीय आणण लेखाविषयक कामांसाठी प्रादेमशक कायाालय आणण प्रादेमशक 

प्रयोगशाळांमधील समन्िय राखणे 
२. प्रादेमशक कायाालय आणण प्रादेमशक प्रयोगशाळेतील प्रशासकीय ि लेखाविषयक 

कामकाज सुरळीत पार पाडणे   
३. प्रादेमशक कायाालयातील प्रथम मलपीक / मलवपक / भांडार मलवपक यांिा 

सोपविण्यात आलेल्या लेखा ि प्रशासकीय बाबींिर देखरेख ठेिणे  
४. धिादेश/धिाकषा/  रोख रकमा इत्यादी कामकाजाची व्यिस्था पाहणे आणण 

महागाई भत्ता  
            पारीत करणे. 
      ५. रोख पुस्तक तपासणे आणण पाित्या आणण देयके, लेखा पुस्तके तपासणे. 
      ६. प्रादेमशक प्रयोगशाळेसह प्रादेमशक कायाालयाचे खचााचे अंदाजपत्रक तयार 
करणे आणण  
         दरिषी मे मदहन्यात लेखा विभागात सादर करणे. 
    ७.  प्रादेमशक अधधकारी, उप प्रादेमशक अधधकारी यांचे अिुदािाचे प्रस्ताि एकबत्रत 

करणे आणण  प्रादेमशक प्रयोगशाळेच्या अदंाजपत्रकाच्या अंदाजािुसार त्याची 
तपासणी करणे ि  मुख्यालयांिा मामसक लेखे सादर करणे आणण लेखा 
विभागाद्िारे ७ ददिसाचं्या आत पाित्यांची पूताता करणे. 

८. लेखा विभागात मामसक पािती, पैसे, बाँक सलोखा इत्यादींचे वििरणपत्र सादर 
करणे.  

९.  प्रिास भत्ता, बदली प्रिास भत्ता, रजा प्रिास सिलत आणण खरेदी यांच े लेख े
तपासणे आणण दहशोब   ठेिणे. 

१०. सहमतीच्या रस्जस्टरची आिक िोंद आणण जवे्हीएस रस्जस्टरचा आढािा घेणे 
आणण    थकबाकी  िसुली पाहणे   

११. उप प्रादेमशक कायाालय  आणण प्रादेमशक प्रयोगशाळांची नतमाही तपासणी / 
साठा तपासणी करणे. 

१२. प्रादेमशक प्रयोगशाळेसह प्रादेमशक कायाालयातील खरेदीची प्रकरणे हाताळणे   



१३. प्रादेमशक प्रयोगशाळेसह प्रादेमशक कायाालयातील िावषाक एकबत्रत परतािा 
एवप्रल मदहन्यामध्ये  लेखा विभागात सादर करणे. 

 
मुख्र्य लेखापाल / वररष्ट्ठ लेखा परीक्षक: - 
१. रोख पुस्तक ि त्यासंबंधधत िोंदी तपासूि पाहणे. 
२. सेिा आणण पुरिठा बबले छाििी करणे. 
३. बाँकेत पैसे पाठविणे ज ेमहसूल प्राप्तीच्या स्िरूपाचे असतात. 
४. प्राप्तीकर, व्यिसाय कर आणण त्यािरील िसुलीचे िावषाक वििरणपत्र भरणे. 
५. संलग्ि कायाालयािा अग्रधि पुरविणे ि तपासणी करणे. 
६. बाह्ययंत्रणांिा िेतिाच्या माध्यमातूि िसुल झालेल्या िसुलीची रक्कम िेळेिर 

भरणे उदा. पोस्ट ऑक्रफस, एल.आय.सी. अकाउंटंट जिरल, बाँक इ. 
७. देयकांची छाििी करणे. 
८. गरजांच्या अिुषंगािे अनतररक्त अिुदािाच्या स्िरुपात गुंतिणकूीचा प्रस्ताि ठेिणे  
९. कजा आणण अग्रीमासाठी अजा प्रक्रक्रया करणे. 
१०. िररष्ट्ठांिी िळेोिळेी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
ग्रंथालर्य सहार्यक : - 
१. ग्रंथसंग्रहालयािुसार पुस्तके, नियतकामलके, तांबत्रक जिाल्स, ताबंत्रक अहिाल 

िगीकरण करणे. 
२. मशषाकाप्रमाणे आणण लेखकांच्या अिुषंगािे निदेशाकं राखणे आणण िेळोिळेी 

अद्ययाित करणे. 
३. खरेदी क्रकंमत दशाविणारी सिा पुस्तके इ िोंदिही मध्ये िोंद करणे. 
४. आिश्यक असल्यास काडा मसस्टम सुरू करुि निगाम प्रणालीचा अिलंब करणे. 
५. िुकसाि झाल्यास िसुलीसाठी सल्ला देणे. 
६. िामाकं्रकत पुस्तक विके्रते / प्रकाशकांच्या मेमलगं यादी मंडळात ठेिणे. 
७. ग्रंथालयासाठी सुरक्षक्षतता सुनिस्श्चत करणे. 
८. पुस्तकांच्या प्रदशािासाठी काचेचे कपाट ि मांडणीची व्यिस्था करणे. 



९. िररष्ट्ठांिी िळेोिेळी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 

वररष्ट्ठ लघुलेखक: - 

१. िररष्ट्ठांिी ददलेले शु्रतलेखि घेऊि संगणकािर  इंग्रजी / मराठीमध्ये टंकमलणखत 
करणे. 
२. शु्रतलेखिाचे काम करतािाच टंकलेखिाचे सामान्य काम करणे आिश्यक आहे 
३. टंकलेखिाच्या मराठी अथा स्पष्ट्टीकरणािर देखरेख ठेिणे आणण टंकलेखिाच ेकाम 

समाि प्रमाणात  वितरीत करणे. 
४. स्टेंमसल योग्य प्रकारे जति करणे जणेेकरूि पुन्हा िापरासाठी सुलभ व्हाि.े 
५. संबंधीत अधधकारी िगााचा िैयस्क्तक सहायक म्हणूि काम पाहणे  
६. दौरा कायाक्रमाची व्यिस्था पाहणे, संबंधीत अधधकारी िगाास दरूध्ििीद्िारे आलेले 

संदेश देणे ि संबंधीत अधधकाऱ्यांच ेसंदेश इतरांिा देणे  
७. संबंधीत अधधकारी िगााच्या सोयीिुसार अभ्यागतांिा भेटीची िेळ देणे  
८. बैठकीस उपस्स्थत राहणे आणण काही ममनिटांचे मसुदे तयार करण्यासाठी चचाा 
करणे. 
९. लघुलेखि आयोजि आणण टंकलेखि चाचण्या या बाबतीत प्रशासकीय अधधकारी 

यांिा सहाय्य करणे. 
१०. िररष्ट्ठांिी िळेोिळेी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
कनिष्ट्ठ लघुलेखक: - 
१. िररष्ट्ठांिी ददलेले शु्रतलेखि घेऊि संगणकािर  इंग्रजी / मराठीमध्ये टंकमलणखत 
करणे. 
२. शु्रतलेखिाचे काम करतािाच टंकलेखिाचे सामान्य काम करणे आिश्यक आहे 
३. टंकलेखिाच्या मराठी अथा स्पष्ट्टीकरणािर देखरेख ठेिणे आणण टंकलेखिाच ेकाम 

समाि प्रमाणात  वितरीत करणे  
४. स्टेंमसल योग्य प्रकारे जति करणे जणेेकरूि पुन्हा िापरासाठी सुलभ व्हाि.े 
५. संबंधीत अधधकारी िगााचा िैयस्क्तक सहायक म्हणूि काम पाहणे  



६. दौरा कायाक्रमाची व्यिस्था पाहणे, संबंधीत अधधकारी िगाास दरूध्ििीद्िारे आलेले 
संदेश देणे ि संबंधीत अधधकाऱ्यांच ेसंदेश इतरांिा देणे  

७. संबंधीत अधधकारी िगााच्या सोयीिुसार अभ्यागतांिा भेटीची िेळ देणे  
८. बैठकीस उपस्स्थत राहणे आणण काही ममनिटांचे मसुदे तयार करण्यासाठी चचाा 
करणे. 
९. लघुलेखि आयोजि आणण टंकलेखि चाचणय्ांबाबतीत प्रशासकीय अधधकारी यांिा 

सहाय्य करणे. 
१०. िररष्ट्ठांिी िळेोिळेी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 

प्रथम भलवपक : - 
 

अ) सिा प्रकारची देयके तयार करणे, त्याची देयक िोंदणी ि इतर सहायक 
िोंदिहीमध्ये िोंदी करणे. 

ब) सेिापुस्तके अद्ययाित ठेिणे, प्रादेमशक प्रयोगशाळेसह विभागातील सिा 
कमाचाऱ् यांच्या िमैमवत्तक रजेसह इतर रजांच्या िोंदी ठेिणे. 

क) सिा सहाय्यक रस्जस्रसासह कॅश बुकची देखभाल. 
ड) अथासंकल्पाच्या कामात लेखापाल - कम- सुप्रीटेंडटे यांिा मदत करणे.  
ई) लेखापाल-कम- सुप्रीटेंडटेच्या अिुपस्स्थतीत त्या पदाच्या जबाबदाऱ् या सांभाळणे. 
फ) रजा ि ितेििाढीच्या सिा प्रकरणांिा उपस्स्थत राहणे. 
छ) िररष्ट्ठांिी िळेोिळेी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
भलवपक / भांडार भलवपक: - 
अ) आिक / जािक ि डी.डी सह संमती अजाांसह आिश्यक काम 
ब) रोख / डीडी / धिादेश प्राप्त करण्यासाठी डी.आर. जारी करणे. 
क) संमती शुल्क रस्जस्टर ठेिणे, संमती फॉमा, जेव्हीएस महसूल आणण फीरत्या 

प्रयोगशाळेचे देखरेख खाते. 
 

भांडार भलवपक:  



अ) अकाउंटंट-कम-सुपररव्हेंटेंडेंटच्या मागादशािाखाली सादहत्याची खरेदी आणण 
सामग्रीच्या  

     िापरासाठी मुद्दे. 
     ब) भांडार लेख्यांची देखभाल. 
     क) िररष्ट्ठांिी िेळोिळेी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 

वररष्ट्ठ भलपीक: 
 

१) सेिा प्रकरणे नियम ि नियमांच्या चौकटीत हाताळणे  
२) पुरिठा ि सेिांची देयके सादर करणे. 
३) दैिंददि विषयांिर पत्रव्यिहार करणे. 
४) ‘एक विषय एक िस्ती’ च्या आधारे फाइल्स आणण बबल्ड-अप रेकॉडा ठेिणे 
५) संमतीपत्र, िूतिीकरण, उपकर निधी इत्यादींसाठी अजा ममळाल्याबद्दल पािती 
देणे. 
६) संमतीअजा शुल्क, उपकर शुल्क, अपील शुल्क इत्यादींचा दहशेब देणे.  
७) िररष्ट्ठांिी िेळोिळेी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे 
 
भांडार पाल : - 
   १) मागणी प्राप्त सामग्रीची तपासणी करणे आणण प्राप्त सामग्रीची चागंल्या 

स्स्थतीत भौनतक     मोजणी करूि प्राप्त करणे. 
    २. ममळालेल्या सादहत्यांची सुरक्षक्षतता ठेिणे ि त्यांची देखभाल करणे  
    ३.  विविध शाखांिा आिश्यकतेिुसार सादहत्य देणे. 
   ४. प्राप्त झालेल्या सादहत्य/मालाची मोजमाप िोंदविणे. 
   ५. सादहत्याची  नियममतपणे पडताळणी करणे ि िोंदीिुसार कमी जास्त 

सादहत्याबाबत िररष्ट्ठािंा  कळविणे  
  



६. भांडारशाखेत खालीलप्रमाणे सिा िोंदी ठेिणे. 
       i) तुटफुट िोंद िही 
       ii) निलेणखत मंजूरीसह िुकसािीची िोंदिही  
       iii) जडसंग्रह िोंदिही  
       iv) उपकरणाचं्या िोंदणीसाठी िही 
        v) उपभोग्य लेखांसाठी िोंदणी िही. 
 
वाहिचालक: - 
१) सोपविण्यात आलेले िाहि कायम चालू स्स्थतीत ठेिणे  
२) केलेला प्रिास क्रक.मी. िाहिाची िोंद ठेिणे  
३) भांडार अधीक्षक / भांडारपालच्या मदतीि ेिाहि दरुुस्त करणे. 
४) िापरात िसतािा िाहिाच्या पाक्रकां गची व्यिस्था करणे. 
५) िररष्ट्ठांिी िेळोिळेी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
दप्तरी: - 
१) कायाालयाच्या दप्तराची िषानिहाय जति करणे  
२) जुन्या िोंदी िष्ट्ट करण्याच्या प्रक्रक्रयेिुसार प्रस्तावित करणे. 
३) कागदपत्रे संबंधीत िस्तीला जोडणे  
४) िररष्ट्ठांिी िेळोिळेी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
िाईक: - 
१) त्याच्या अंतगात मशपायांच्या रोस्टर ड्युटीिर देखरेख ठेिणे ि व्यिस्था करणे. 
२) ज्या अधधकाऱ् याशी तो संलग्ि आहे त्या अधधकाऱ् याच्या भेटीसाठी अभ्यांगतािा 
िेळ देणे. 
३) त्याच्या अंतगात कायाासिाच्या  दप्तराची मशपायाच्या मदतीि े पद्धतशीरपणे 
व्यिस्था पाहणे 
४) आिश्यकतेिुसार स्ितंत्रपणे काम करणे. 



५) िररष्ट्ठांिी िेळोिळेी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
चक्रमुद्रणरं्यत्रचालक: - 
१)इलेस्क्रकली चामलत चक्रमुद्रणयंत्रणेिर क्रकंिा स्ियंचमलत यंत्रणेिर उपलब्ध 
असलेल्या स्टेस्न्सल्सची   दसुरी प्रत बििणे. 

२) उपलब्ध असल्यास झेरॉक्स वप्रदंटगं मशीि चालिणे. 
३) स्कॅिर चालविणे आणण ते कायारत स्स्थतीत राखणे. 
४) भांडार अधीक्षक / भांडारपालच्या सहाय्यािे िरील मशीिची दरुुस्ती करणे. 
५) महत्त्िपूणा िापराची स्टॅस्न्सल जति करुि ठेिणे जणेेकरुि पुििाापर करण्यास 
सुलभ व्हाि.े 
 
भिपाई: - 
१) कायाालयात स्िच्छता राखणे. 
२) दस्तऐिज, कागदपत्रांच्या संचाची व्यिस्था करणे. 
३) ज्या अधधकाऱ् याकंड ेिेमणकू आहे त्याच्या कॉलला उपस्स्थत राहणे. 
४) इतर अधधकाऱ् यांिा टपाल िाटप करणे. 
५) आिश्यक असेल तेथ ेकायाालया व्यनतररक्त बाहेरील कताव्य बजािणे. 
६) िावषाक / नियतकामलक स्टॉक पडताळणी कताव्याच्या बाबतीत भांडारपाल/ भांडार 

अधीक्षकांिा  सहाय्य करणे 
७) िररष्ट्ठांिी िेळोिळेी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
चौकीदार: - 
१) कायाालयाची आणण त्यातील विविध मालमत्तांची संपूणा सुरक्षा, कामकाजाच्या 
िेळेस क्रकंिा ददिसाच्या दरम्याि क्रकंिा बाहेर काम / िुकसाि / चोरी / तोडफोडीच्या 
िोंदी ठेिणे. 

२) नििासी टेमलफोि उपलब्ध करुि ददलेल्या मंडळाच्या अधधकाऱ् यांिा / अधधकाऱ् यांिा 
कोणत्याही आपत्कालीि पररस्स्थतीचा अहिाल देणे. 



३) कताव्यािर मशपायाचंी कमतरता असेल तर मशपायाची कताव्ये पार पाडणे. 
४) िररष्ट्ठांिी िेळोिळेी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे. 
 
कार्ययकारी अभभर्यंता वव भाग : 
 
कार्ययकारी अभभर्यंता: 
 
 कायाकारी अमभयंता हे कायाकारी अमभयतंा वि भागाचे मुख्य कायाकारी  अधध कारी 
असुि त्यांच्याकड ेमंडळाच्या सिा मालमत्ता, इमारतींची  देखभाल, खरेदी इ. कायाके्षत्र 
आहे. 
  



३. निणयर्य घेण्र्याच्र्या प्रक्रक्ररे्यत अिुसरण्र्यात रे्यणारी पद्धत तसेच पर्ययवेक्षण व 
उत्तरदानर्यत्व  प्रणाली 
 
मंडळ जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम, १९७४ हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि 
नियंत्रण) अधधनियम, १९८१, जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) उपकर अधधनियम, 
१९७७ ि पयाािरण (संरक्षण) अधधनियम १९८६ मधील नियामांच्या तरतुदींिुसार काया 
करीत आहे. 
 
सामान्यत: तांबत्रक विभागात, के्षत्रीय अधधकारी स्तरािर प्रकरण हाताळले जातात 
आणण िस्ती गरजेिुसार उप-प्रादेमशक अधधकारी / प्रादेमशक अधधकारी / प्रदषूण 
नियंत्रण अमभयंता / सदस्य सधचि, अध्यक्ष यांिा त्या सादर केल्या जातात. 
 
विधी विभागात प्रत्येक प्रकरण साधारणपणे सहाय्यक विधी अधधकारी हाताळतात 
आणण िस्ती गरजेिुसार िररष्ट्ठ विधी आधधकारी / सदस्य सधचि / अध्यक्ष यांिा 
सादर केल्या जातात. 
 
आस्थापिा ि लेखा विभागात प्रकरणांची विभाग स्तरािर कायािाही केली जात ेआणण 
िस्ती गरजेिुसार सहाय्यक लेखा अधधकारी / मुख्य लेखा अधधकारी / सदस्य सधचि 
/ अध्यक्ष यांिा सादर केल्या जातात. प्रयोगशाळा िमुन्यांचे विश्लेषण कनिष्ट्ठ 
िैज्ञानिक सहाय्यक / कनिष्ट्ठ िैज्ञानिक अधध कारी यांच्याद्िारे करण्यात येतात. 
पररणाम संबंधधत िजै्ञानिक अधधकारी / िररष्ट्ठ िैज्ञानिक अधधकारी यांिा सादर 
करण्यात येतात. 
 
संमती पत्रासाठीचे अचधकार प्रदाि: 
 

उद्योगांिा संमतीपत्र सुलभ ि शीघ्र ममळण्यासाठी मंडळािे अधधकारी, संमती  सममती 
आणण संमती मूल्याकंि सममतीस अधधकार सुपूता करण्यात आले आहेत. याचे वििरण 
पररभिष्ट्ट १ अ मध्ये आहे. 
 



आरोग्य आस्थापिा बाबतीत, अधधकृतता ५० रुग्णशय्येहूि अधधक क्षमता असल्यास 
अधधकारपते्र मुख्य कायाालयाद्िारे हाताळली जातात आणण क्षमता ५० रुग्णशय्येहूि 
कमी असल्यास त्यांची अधधकारपत्र संबंधधत काया प्रादेमशक कायाालयाद्िारे हाताळली 
जातात. 
 

ध्ििी प्रदषूण (नियमि ि नियंत्रण) नियम, २००० सुधारीत नियम २००९ मधील 
तरतुदीिुसार सदस्य सधचि, महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळाचा कोणताही अधधकारी 
जो पोमलस उप-अधधक्षक दजाापेक्षा खाली असणार िाही त्यास प्राधधकारी म्हणूि 
घोवषत करण्यात आले आहेत. 
 



४. कारे्य पार पाडण्र्यासाठी ठरववण्र्यात आलेली मािके: 
 

संमतीपत्र निकाली काढण् यासाठीची मािके पररभिष्ट्ठ १ ब मध्ये देण्यात आली आहेत. 
  

उद्र्योग तपासणी / िमुिा संकलिाची मािके 
 

क्र.  उद्योग प्रकार    उद्योग संिगा   िमुिा संकलि 
िारंिरता 
 

१  मोठा    लाल   मामसक 
२  मध्यम    लाल   नत माही 
३  लहाि    लाल   ६ मदहन्यातूि एकदा 
४  मोठा    िारंगी   ३ मदहन्यातूि एकदा 
५   मध्यम    िारंगी   ६ मदहन्यातूि एकदा 
६  लहाि    िारंगी    िाषीक 
 

आयएमआयएस मॉड्यूलद्िारे फील्ड भेटी साठी के्षत्र अचधकरी, उप प्रादेभि क अचधकरी 
व प्रादेभि क अचधकरी नियुक्त केले जातात. असै्च्छक भेट शेड्यूलर. 
 

५. मंडळाि ेक्रकंवा त्र्याच्र्या निरं्यत्रणाखाली ठेवलेले क्रकंवा त्र्याच्र्या कमयचाऱ र्यांिी 
त्र्याच ेकार्यय पार पाडण्र्यासाठी वापरलेले निर्यम, वविर्यम, सूचिा निर्यमपुख्स्तका व 
अभभलेख 
 

सध्या महाराष्ट्र प्रदषूण नियंत्रण मंडळाि ेखालील कायदे / नियम / अधधसूचिा 
लाग ूकेली आहेत. (काही बाबतीत अंशतः.)  

1. VÉ±É (|ÉnÚù¹ÉhÉ, |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ́ É ÊxÉªÉÆjÉhÉ) 
+ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1974 ि त्या अतंगात घोवष त केलेले नि यम 



2. ½þ´ÉÉ (|ÉnÚù¹ÉhÉ, |ÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ´É 
ÊxÉªÉÆjÉhÉ) +ÊvÉÊxÉªÉ¨É, 1981 ि त्या अंतगात घोवष त 
केलेले   नि यम 

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 बायोडडगे्रडबेल आणण िॉि-बायोडगेे्रडबेल िेस्ट (कंरोल) नि यम, २००६ 
आणण  महाराष्ट्र प्लास्स्टक कॅरी बॅग (उत्पादि ि उपयोग नियम, २००६) 

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

• पर्यावरण (संरक्षण) निर्म, 1986 आनण पर्यावरण (संरक्षण) दरुुस्ती 

निर्म, 2016 

• PÉÉiÉEò ´É <iÉ®ú EòSÉ®úÉ (´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 
´É ºÉÒ¨ÉÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉ½þiÉÚEò) ÊxÉªÉ¨É, 
2016 

• VÉè´É ´ÉètEòÒªÉ EòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ 
ÊxÉªÉ¨É, 2016 

• PÉxÉEòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ÊxÉªÉ¨É, 2016 
• ¤ÉÉÆvÉEòÉ¨É ´É {ÉÉb÷EòÉ¨É EòSÉ®úÉ 

´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ÊxÉªÉ¨É, 2016. 



• {±ÉÉÎº]õEò EòSÉ®úÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ÊxÉªÉ¨É, 
2016 

• <Ç-EòSÉ®úÉ (´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ) ÊxÉªÉ¨É, 2016 
• vÉÉäEòÉnùÉªÉEò ®úÉºÉÉªÉxÉä, =i{ÉÉnùxÉ, 

ºÉÉ`ö´ÉhÉÚEò +ÉÊhÉ +ÉªÉÉiÉ ÊxÉªÉ¨É, 1989 
• प्लॅस्स्टक उत्पादि, विक्री आणण िापर नियम, १९९९ 
• ध्ििी प्रदषूण (नियमि ि नियंत्रण) नियम, २००० ि सुधाररत नि यम 

२०१०  
• बॅटरी (व्यवस्थापन व हाताळणी) ननयम,२००१ (सुधाररत नि यम २०११) 
• पाणथळ जागा (संवर्धन आणण व्यवस्थापन) ननयम, २०१० 

 

अचधसूचिा 

• पयाािरण आघात मुल्यांकि अधधसूचिा, 2006 
• क्रकिारप्टी नियमि के्षत्र अधधसूचिा 2011. 
• मादहतीचा अधधकार अधधनियम, 2005 
• राष्ट्रीय हरीत न्यायाधधकरण अधधनियम, 2010 
• अंमलबजािणी धोरण 2016 

 
जल आणण  हिा नि यमाच्या तरतुदींिुसार, एखादा उद्योजक कोणत्याही 
उद्योगात क्रकंिा प्रक्रक्रयेस चालवित क्रकंिा प्रस्थावपत करतो, कोणत्याही 
जल स्त्रोतांमध्ये क्रकंिा जमीि / हिेमध्ये प्रदषूक / उत्सस्जात करणारे 
आणण त्याद्िारे िातािरणास प्रदषूण करणारी संमती ममळणे आिश्यक 
असते,  ज ेदोि टप्प्यात ममळिणे आिश्यक आहे; 

 

उद्र्योग आस्थापिेसाठी संमती पत्र प्रक्रक्रर्या : 

 

 



अजादार संकेत स्थळािर प्रथम िोंदणी करेल http://www.ecmpcb.in/   
 

अजादार संबंधधत उप-प्रादेमशक कायाालयाकडूि एकदाच अजााची संपूणा छाििी करेल.   
 

िोंदणीकरण प्रक्रक्रया पूणा झाल्यािंतर.   

 

अजादार ऑिलाईििर अजा सादर करेल. त्यािंतर "दस्तािजे प्रलंबबत "हा सन्देश 
ददसेल,४ आिश्यक दस्तािजे ऑिलाईििर सादर करणे गरजेचे आहे. त्यािंतर 
"शुल्क प्रलंबबत "असा संदेश ददसेल. उद्योगािी शुल्क संरचिेप्रमाणे 
ऑिलाईि http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php#fees. शु
ल्क भरािे. उद्योगािी शुल्क वििरण अद्ययाित करािे ,अजााच्या संमती िंतर 
"शुल्क संमत"असा बदल होईल   

 

 उप-प्रादेमशक अधधकारी,के्षत्र अधधकाऱ्यास अजा देईल. के्षत्र अधधकारी अजााची छाििी 
करूि "एकास्त्मक मादहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफा त" सादर करेल. अजााची स्स्थती 
"प्रक्रक्रयेत" अशी ददसेल. के्षत्र अधधकारी अजााची छाििी करेल ि उद्योगास भेट 
देईल(उद्योग आस्थापिेसाठी ि प्रथम कायारत करण्यासाठी) तसेच मशफारस/भेटीचा  
अहिाल उप-प्रादेमशक अधधकाऱ्यास सादर करेल. उद्योगाचा संिगा ि भांडिली  
गुंतिणुकीिुसार प्रदत्त अधधकाराप्रमाणे   

 

 खालील मलकं  माफा त आता उद्योगाच्या शे्रणी आणण भांडिली गुंतिणूकीच्या 
आधारे अजा "एकास्त्मक मादहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफा त" सते्तच्या 
अधध कारािुसार प्रनतनिधीकड े सादर करण्यात येईल. 
http://www.mpcb.gov.in/consentmgt /waterairact.php 

  

 

संबंधधत प्राधधकारी अजााची छाििी करेल. अजा जर योग्यरीतीिे सादर केला असेल 
तर "एकास्त्मक मादहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफा त" अजाास संमती ददली जाईल ि 
ऑिलाईि प्रणालीमध्ये "संमत" असे दशाविले जाईल ि स्िाक्षरीसदहत संमतीपत्राची 
प्रत उपलब्ध केली जाईल अन्यथा अजा अयोग्य असेल तर तो अजा यंत्रणेमाफा त 
िाकारला जाईल ि अजााची स्स्थती "िाकारण्यात आला" अशी ददसेल. 
उद्योग,संमतीपत्राची प्रत पोटालिरूि प्राप्त करू शकेल. 

http://www.ecmpcb.in/
http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php#fees.
http://www.mpcb.gov.in/consentmgt%20/waterairact.php


 
उद्र्योग कार्ययरत करण्र्यासाठी संमतीपत्र प्रक्रक्रर्या  
 

 

िोंदणीकरण प्रक्रक्रया पूणा झाल्यािंतर अजादार ऑिलाईििर अजा सादर करू शकेल   

 

त्यािंतर "दस्तािजे प्रलंबबत "हा सन्देश ददसेल,४ आिश्यक दस्तािेज ऑिलाईििर 
सादर करणे गरजेचे आहे. त्यािंतर "शुल्क प्रलंबबत "असा संदेश ददसेल. उद्योगािी 
शुल्क 
संरचिेप्रमाणे http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php#fees. 
ऑिलाईि शुल्क भरािे. उद्योगािी शुल्क वििरण अद्ययाित करािे ि अजााच्या 
संमती िंतर "शुल्क संमत"असा बदल होईल.   

 

उप-प्रादेमशक अधधकारी,के्षत्र अधधकाऱ्यास अजा देईल. के्षत्र अधधकारी अजााची छाििी 
करूि "एकास्त्मक मादहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफा त" सादर करेल. अजााची स्स्थती 
"प्रक्रक्रयेत" अशी ददसेल. के्षत्र अधधकारी अजााची छाििी करेल ि उद्योगास भेट 
देईल(उद्योग आस्थापिेसाठी ि प्रथम कायारत करण्यासाठी) तसचे मशफारस/भेटीचा 
अहिाल उप-प्रादेमशक अधधकाऱ्यास सादर करेल. उद्योगाचा संिगा ि भांडिली 
गुंतिणुकीिुसार प्रदत्त अधधकाराप्रमाणे   

 

http://www.mpcb.gov.in/consentmgt/waterairact.php अजा "एकास्त्मक 
मादहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफा त" सादर करण्यात येईल.   

 

संबंधधत प्राधधकारी अजााची छाििी करेल. अजा जर योग्यरीतीि ेसादर केला असेल 
तर "एकास्त्मक मादहती व्यिस्थापि यंत्रणेमाफा त" अजाास संमती ददली जाईल ि 
ऑिलाईि प्रणालीमध्ये "संमत" असे दशाविले जाईल ि स्िाक्षरीसदहत संमतीपत्राची 
प्रत उपलब्ध केली जाईल अन्यथा अजा अयोग्य असेल तर तो अजा यंत्रणेमाफा त 
िाकारला जाईल ि अजााची स्स्थती "िाकारण्यात आला" अशी ददसेल. 
उद्योग,संमतीपत्राची प्रत पोटालिरूि प्राप्त करू शकेल. 

 

इतर अर्जाकररतज  : 

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


उद्योर्कजांनज विविध अधधकृततज अथिज िजवषाक परतजिज सेिेकररतज खजलील ऑनलजइन 

अर्ा भरजियजचे आहे  : 

• घातक कचरा अधर्कृतता (वववरणपत्र  – १ 

• घातक कचरा वावषधक परतावा (वववरणपत्र  –  ४ 

• घातक कचरा व्यापारी नोंदणी (वववरणपत्र –  ७ 

• घातक कचरा अपघात अहवाल  (वववरणपत्र  – ११ 

• घातक कचरा दाखल अपील  (वववरणपत्र – १२ 

• प्लास्स्टक अधर्कृतता 
• जैव वैद्यकीय कचरा अधर्कृतता  
• जैव वैद्यकीय कचरा वावषधक परतावा 
• महापाललका घनकचरा अधर्कृतता  
• महापाललका घनकचरा वावषधक परतावा  
• ई – कचरा अधर्कृतता (वववरणपत्र  –  १ए 

• ई – कचरा वावषधक परतावा 
• ई – कचरा अधर्कृतता – ववघटन आणण पुनवाधपर (वववरणपत्र –  ४ 

• बॅटरी व्यापारी नोंदणी  
• पयाधवरण तक्ता (वववरणपत्र –  ५ 

• जल उपकर (वववरणपत्र –  आय 

• बांर्काम आणण ववनाश अधर्कृतता  
 

उद्योजकांिी खाली ददलेल्या विधािािुसार संमती शुल्क भरण्याची गरज आहे. लाल, 
िारंगी आणण दहरव्या शे्रणी उद्योगातील संमती िैधता अिुक्रमे एक, दोि आणण तीि 
िषे आहे. योग्य प्रमाणात शुल्क देऊि उद्योग ५ िषे, १० िषे आणण १५ िषाांच्या 
कालािधीसाठी संमतीपत्र प्राप्त करु शकतात. दद. २५/०८/२०११ च्या शासि 
निणायािुसार संमतीपत्र शुल्कामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. 



  

 

जल (प्रदषूण प्रनतबंध आणण निरं्यत्रण) अचधनिर्यम, १९७४ मधील कलम २५ िुसार 
कोणतीही व्र्यक्ती राज्र्य मंडळाच्र्या पूवय संमतीभिवार्य 
 

(अ) कोणत्याही उद्योगाची स्थापिा क्रकंिा स्थापिेसाठी उचललेली पाऊले क्रकंिा 
प्रक्रक्रया ि विल्हेिाट यतं्रण त्याचा विस्तार क्रकंिा अनतररक्त यंत्रणा ज्यामुळे नि:साररत 
झालेले सांडपाणी क्रकंिा औद्योधगक सांडपाणी हे जमीि सांडपाणी, जलप्रिाह क्रकंिा 
विहीरीत ममसळण्याची शक्यता असत ेक्रकंिा 
 

(ब) सांडपाणी नि:सारणसाठी कोणतीही ििीि क्रकंिा पयाायी व्यिस्था क्रकंिा 
 

(क) सांडपाण्यासाठी कोणत्याही ििीि प्रिाह निमााण क्रकंिा सुरु करु शकत िाही. 
 
जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम १९७४ च्या मलम २६ मधील 
तरतुदीिुसार कोणत्याही व्यक्तीस जममिीिरचे सांडपाणी, उद्योगधंद्यातील 
सांडपाणी, कोणत्याही प्रिाहामध्ये क्रकंिा झाकलेल्या गटारामंध्ये सोडण्याआधी 
मंडळाकडूि संमतीपत्र घेणे आिश्यक आहे.  
हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम, १९८१ च्या कलम २१ िुसार राज्य 
मंडळाच्या पूिा संमतीमशिाय, कोणत्याही व्यक्तीस राज्यातील हिा प्रदषूण नियंत्रण 
के्षत्रात कोणताही उद्योग स्थापि क्रकंिा कायारत करता येणार िाही. 
 

(२) राज्य मंडळाच्या संमतीपत्र अजााचा िमुिा, त्यातील वििरण ि त्यासोबत 
विचारण्यात येणारी मादहती ही विमशष्ट्ट पद्धतीिे ठरिूि ददलेली असली पादहज.े 
 

(३) अशा संमती अजााबाबत चौकशी करण्याचा अधधकार राज्य मंडळास आहे. त्यासाठी 
विदहत पद्धतीचा िापर करण्यात येईल. 
 

(४) विमशष्ट्ट अटींच्या अधीि राहूि राज्य मंडळ संमती देऊ शकते. 
 

http://www.mpcb.gov.in/marathi/consentmgt/procedure.php#top


 ∙ राज्य मंडळाच्या संमती अजाासोबत ठराविक शुल्क भरािे लागेल ि विदहत 
िमुन्यात सादर करािे लागेल. तसेच औद्योधगक संयंत्र आणण इतर संबंधधत 
मादहतीचे विदहत िमुन्यात वििरण द्यािे लागेल. 

 

 ∙ संमती अजा प्राप्त झाल्यािंतर चार मदहिे मुदतीच्या आत राज्य मंडळ, मलणखत 
स्िरुपात विमशष्ट्ट अटींच्या अधीि राहूि संमतीपत्र प्रदाि करेल क्रकंिा िकार 
देईल. संमतीपत्र खालील दोि प्रकारांमध्ये मंजूर केले जातात. 

 

 ∙ उद्र्योग स्थावपत करण्र्यासाठी संमतीपत्र: उद्योग क्रकंिा प्रक्रक्रया संयंत्र 
अस्थावपत करण्यापूिी अशा प्रकारचे संमतीपत्र घ्यािे लागते. 

 

 ∙ उद्र्योग चालू करण्र्यासाठी संमतीपत्र: उद्योग क्रकंिा प्रक्रक्रया आिश्यक प्रदषूण 
नियंत्रण व्यिस्थेसहीत स्थापि झाल्यािंतर उद्योग चालू करण्यासाठी 
संमतीपत्र प्राप्त करणे आिश्यक आहे. त्या संमतीपत्राच े नियममतपणे 
िूतिीकरण करणे आिश्यक आहे. ज्यासाठी ठराविक कालािधी ददला जातो. 

 

 ∙ अधधनियमाच्या कलम २७ िुसार मंडळािे लाग ू केलेल्या अटींचे पालि ि 
केल्यास संमतीपत्र िाकारण्यात येते.  

 

जल आणण हवा अचधनिर्यम अंतगयत एकत्रत्रत संमती िुल्क: 
 

क्र. उद्र्योगाचे भांडवल 
गुंतवणूक (जमीि, इमारत, 
घसारा ि करता र्यंत्रसामग्री 
र्यासह)  

उद्र्योग स्थापि 
करण्र्यासाठी 

उद्र्योग चालू 
करण्र्यासाठी 

१ रु. १०० कोटीहूि अधधक भांडिली 
गुंतिणूकीच्या 
०.०२% 

भांडिली 
गुंतिणूकीच्या 
०.०२% 

 रु. ७५ कोटी त े१०० कोटी रु. १,२५,००० रु. १,२५,००० 



 रु. ५० कोटी त े७५ कोटी रु. १,००,००० रु. १,००,००० 
 रु. २५ कोटी त े५० कोटी रु. ७५,००० रु. ७५,००० 
 रु. १० कोटी त े२५ कोटी रु. ५०,००० रु. ५०,००० 
 रु. ५ कोटी त े१० कोटी रु. २५,००० रु. २५,००० 
 रु. १ कोटी त े५ कोटी रु. १५,००० रु. १५,००० 
 रु. ६० लाख १ कोटी रु. ५००० रु. ५००० 
 रु. १० लाख त े६० लाख रु. १५०० रु. १५०० 
 रु. १० लाखाहूि कमी रु. ५०० रु. ५०० 
 
खिि प्रकल्पाकरीता भांडिली गुंतिणकू आधारािर आकारण्यात आलेल्या संमती 
शुल्का व्यनतररक्त रु. ०.४०/ टि दरिषी शुल्क आकारले जाईल. 
 
स्थानिक संस्था (जल अचधनिर्यमािुसार) संमती िुल्क 
 

महािगरपामलका   रु. १,००,०००/- 
 

अ  िगा िगरपामलकेचा  रु. ५०,०००/- 
 

ब   िगा िगरपामलकेचा रु. ५,०००/- 
 

क  िगा िगरपामलकेचा  रु. २०००/- 
 
हे शुल्क ई-पेमेंट गेटि े/ आरटीजीएस / एिईएफटीद्िारे देय असेल.  

 
जैि िैद्यकीय कचरा (व्यिस्थापि) नियम, २०१६ अतंगात अधधकारपत्र शुल्क 
(महाराष्ट्र शासि निणाय क्रमांक ENV/1098/559/PK259/TC1.dt.10.4.2003 
पयाािरण विभाग शासिािुसार) 
 

अ) रुग्णशय्या क्षमता  शुल्क (दरसाल) 
 



 ०१-०५    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) जैि िैद्यकीय कचरा विल्हेिाटीसाठी  सुविधा देणारे रु. १०,०००/- प्रनत िषा 
 
क) जैि िैद्यकीय कचरा िाहतकू करणारे रु. ७,५००/- प्रनत िषा 
 

ड) इतर सिा जैि िैद्यकीय कचरा हाताळणाऱ्या संस्था / अमभकरणे  
 (िरील अ,ब,क िगळता)  रु. २,५००/- प्रनत िषा 
 
हे शुल्क अजा भरल्यािंतर उपलब्ध झालेल्या  मलकंिर ऑिलाईि / ऑफलाईि या 
दोि पद्धतीमध्ये देय होईल. 
 

अपील: 
 

कलम २५, कलम २६ क्रकंिा कलम २७ अन्िये राज्य मंडळाि े पाररत केलेल्या 
आदेशाविरुद्ध कोणतीही व्यक्ती आदेश ममळालेल्या तारखेपासूि तीस ददिसांच्या 
आत राज्य शासिाि े स्थापि केलेलया अपील प्राधधकरणास अपील दाखल करु 
शकतात.  
 

दंड: 
 



∙ कलम २४ मधील तरतुंदीचे जो कोणी उल्लंघि करेल म्हणजेच प्रदवूषत घटक 
जलप्रिाहात, विदहरीत नि:साररत करण्यासाठी असलेल्या बंदीचे उल्लंघि करेल 
त्यास कलम ४३ अिुसार कमीत कमी एक िषा आणण सहा मदहिे कारािासाची 
मशक्षा जी सहा िषाापयांत िाढू शकत ेआणण दंड ही आकारला जाऊ शकतो. 

 

∙ कलम २५ आणण २६ मधील तरतुदींचे उल्लंघि झाल्यास कलम ४४ अिुसार 
कमीत कमी एक िषा आणण सहा मदहिे कारािासाची मशक्षा जी सहा िषाापयांत 
िाढू शकत ेआणण दंड आकारला जाऊ शकतो. 

 

∙ कलम २४ क्रकंिा २५ क्रकंिा २६ अंतगात कोणतीही व्यक्ती पुन्हा त्याच तरतुदीचे 
उल्लंघि करतािा ि दोषी आढळल्यास कलम ४५ िुसार अधधनियमाप्रमाणे कमीत 
कमी दोि िषा कारािासाची मशक्षा जी सात िषाापयांत िाढू शकत ेआणण दंड 
आकारला जाऊ शकतो.  

 

∙ या कलमाचा उद्देश साध्य करण्यासाठी सदर अपराध ज्यामुळे मशक्षा होणार आहे, 
त्यासाठी दोिपेक्षा अधधक िषाांपूिी झालेली अपराधमसद्धी विचारात घेतली जाणार 
िाही. 

 
∙ हिा (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम १९८१ च्या तरतुदींचे उल्लंघि 

झाल्यास क्रकंिा या अधधनियमाखंालील कोणताही आदेश क्रकंिा निदेश ज्यासाठी 
कोठेही दंडाची तरतूद िाही त्याचे उल्लंघि झाल्यास अधधनियमाच्या कलम ३९ 
िुसार ३ मदहन्यांपयांत तुरंुगिास क्रकंिा रु. १०,०००/- पयांत दंड क्रकंिा दोन्ही मशक्षा 
होऊ शकते जर हे उल्लंघि सातत्यािे होत असेल तर पदहल्या उल्लंघिाितंर 
जोपयांत उल्लंघि होत रादहल त्या कालािधीत दर ददिशी रु. ५०००/- अनतररक्त 
दंडाची मशक्षा होऊ शकत.े 

  



६. मंडळामध्रे्य निरं्यत्रणाखाली असलेल्र्या दस्तऐवजांच्र्या प्रवगांचे वववरण: 
 

१. मंडळामध्ये संमतीपत्र अजा ममळाल्यािर या िस्ती िैधता तारखेपासूि एक 
िषाासाठी ठेिल्या जातात त्यािर निणायाक कायािाही झाल्यािर पाहण्यासाठी 
उपलब्ध असतात. 

 

२. निदेशांचा समािेश असलेल्या आदेश िस्ती प्रादेमशक कायाालयांमध्ये परत 
पाठविण्यात येतात. 

 

३. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रलंबबत याधचका, सिोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या प्रलंबबत याधचका, मादहती अधधकारी अधधनियम अंतगात प्रलंबबत अपील, 
जल, हिा आणण पयाािरण (संरक्षण) अधधनियम अंतगात प्रलंबबत अपील िस्ती, 
तसेच माधगल ३ िषाात उच्च न्यायालय आणण सिोच्च न्यायालयातूि निकाली 
काढलेल्या प्रकरणाच्या िस्ती विधी खात्याकड ेउपलब्ध असतील. 

 

प्रादेमशक अधधकारी आणण उप प्रादेमशक अधधकारी यांिी दाखल केलेल्या प्रकरणांच्या 
बाबतीत माधगल ३ िषाांचा निकालांच्या आणण लघु न्यायालयांचे आदेश, प्रकरणाचा 
निणाय तारखेपासूि संबंधधत के्षत्रीय अधधकारी आणण उप प्रादेमशक अधधकारी 
यांच्याकड ेउपलब्ध असतील. मंडळाच्या माधगल ३ िषाांच्या बैठकीची िोंद, यामशिाय 
पयाािरण अधधनियम राज्य ग्राहक मंच, कामगाार न्यायालय, राज्य मादहती आयोग, 
माििाधधकार आयोग, उच्च न्यायालय आणण सिोच्च न्यायालयाच्या अंतगात 
अवपलीय अधधकारी, विविध मंच आधी प्रलंबबत इतर गोष्ट्टी संबंधधत काही िस्ती 
मंडळातील विधी विभागात पाहण्यासाठी उपलब्ध असतील.  
 
पुढील अचधनिर्यम आणण निर्यम संबंचधत बाबी 
 

१.  जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम, १९७४, हिा (प्रदषूण प्रनतबंध 
ि नियंत्रण)  अधधनियम, १९८१. 
 



२. घातक कचरा (सीमािाहतकू) नियम, २०१६. 
 

३. िागरी घिकचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम, २०००. 
 

४. जैि िैद्यकीय कचरा (व्यिस्थापि) नियम, २०१६ ि सुधारीत नियम. 
 

५. महाराष्ट्र अजैविक विघटि कचरा (नियंत्रण) अधधनियम, २००६. 
 

६. महाराष्ट्र प्लॅस्स्टक वपशिी (उत्पादि ि उपयोग) नियम, २००६. 
 

७. ध्ििी प्रदषूण (नियमि ि नियंत्रण) नियम २०००, सुधारीत नियम-२००९. 
 

८. मशसे आम्ल बॅटरी (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम, २००१. 
 

९. िरील अधधनियमांची प्रत. 
 

१०. सांस्ख्यकी अहिाल, िावषाक अहिाल ि कायाक्रम अंदाजपत्रक. 
 

११. पयाािरण आघात मुल्याकंि अधधसूचिा. 
 

१२. घातक कचरा (सीमा िाहतकू) नियम, २००८ ची अंमलबजािणी. 
 

१३. घातक कचरा िाहूि िेणारी अधधकृत िाहक. 
 

१४. घातक कचऱ्याचे पुिाचक्रक ि प्रक्रक्रया करणारी अधधकृत अमभकरणे.  
 

१५. सामानयक घातक कचरा प्रक्रक्रया विल्हेिाट सुविधेबद्दल मादहती. 
 

१६. घातक कचरा निमााण करणाऱ्या उद्योगांची सूची. 
 

१७. वििरणपत्राचे संगणकामाफा त सादरीकरण. 
 

१८. उद्योगांिा ददलेले संमतीपत्र / िा हरकत प्रमाणपत्र / अधधकारपत्र. 
 



१९. घातक कचरा िाहतूक ि भस्मीकरण मागादशाका 
 

२०. कृती अहिाल (घातक कचऱ्याबाबत) 
 

२१. अधधकृत ईलेक्रॉनिक कचरा विघटक, पुिाचक्रक आणण संकलि कें द्र यांचा 
तपमशल         ईलेक्रॉनिक कचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम, २०११. 
 

२२. NAMP/ SAMP आणण CAQMS अतंगात हिा गणुित्ता मादहती. 
 

२३. उत्सिातील ध्ििी प्रदषूण संनियंत्रण. 
 

२४. पयाािरण प्रदषूण निदेशांक असलेल्या के्षत्रासाठी कृती योजिा. 
 

७. धोरण तर्यार करण्र्याच्र्या क्रकंवा त्र्याची अंमलबजावणी करण्र्याच्र्या संबंधात लोकांिी 
ववचार ववनिमर्य करण्र्यासाठी क्रकंवा लोकाकंडूि निवेदिे केली जाण्र्यासाठी 
अख्स्तत्वात असलेल्र्या कोणत्र्याही व्र्यवस्थेचा तपभिल. 

 

  मंडळ पयाािरण के्षत्रातील तज्ञ, स्ियंसेिी संस्था यांच्याशी सल्लामसलत करुि 
महत्िाच्या पयाािरण संबंधधत विषयांिर निणाय घेत.े पयाािरण प्रकल्पासाठी 
मंडळाकडूि सािाजनिक सुिािणी घेण्यात येते. सािाजनिक जितेस प्रदषूणाबाबतीत 
तक्रार दाखल करता येतात. यासाठी मंडळामध्ये एक स्ितंत्र तक्रार आणण नििारण 
विभाग स्थावपत आहे. 
 
८ मंडळाचा एक भाग म्हणूि क्रकंवा सल्ला देण्र्याच्र्या प्रर्योजिासाठी म्हणूि घटीत 

केलेल्र्या दोि क्रकंवा अचधक व्र्यक्तीच्र्या भमळूि बिलेल्र्या मंडळाचे, पररषदांचे, 
सभमत्र्यांचे आणण निकालांचे वववरण तसेच त्र्यांच्र्या बैठक लोकांसाठी खुल्र्या आहेत 
क्रकंवा कसे क्रकंवा अिा बैठकीची कार्ययवतेृ्त जितेस पहावर्यास भमळण्र्याजोगी आहेत 
क्रकंवा कसे र्याबाबतचे वववरण: 

 

जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम, १९७४ च्या कलम ९, हिा (प्रदषूण 
प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम, १९८१ च्या कलम ११ अन्िये मंडळाची काये 



सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या दृष्ट्टीिे ि अधधनियम आणण नियमांच्या कायाक्षम आणण 
प्रभािी अंमलबजािणीसाठी मंडळामध्ये विविध सममत्या स्थापि केल्या आहेत. 
विमशष्ट्ट कायाांसाठी अहिाल िषाांत खालील सममत्या स्थापि करण्यात आल्या. 
 

१.  संमती सममती 
२. संमती मूल्यमापि सममती 
३. विभागीय पदोन्िती सममती 
४. घातक कचरा (व्यिस्थापि हाताळणी ि सीमा िाहतकू) नियम, २००८ आणण 

इलेक्रॉनिक कचरा (व्यिस्थापि ि हाताळणी) नियम, २०११ अंतगात िोंदणी 
प्रक्रक्रया पररक्षण सममती. 

५. खरेदी सममती 
६. िैद्यकीय प्रनतपूती सममती 
७. उद्योग िगािारी सममती 
८. टाँक फामा सममती 
९. घातक कचरा पुिाचक्रण / पुिाप्रक्रक्रया सममती 
१०.  अपीलीय सममती 
११.  उत्पादि ममधश्रत अतंगात ताबंत्रक सममती. 
 
 
 सिा सममत्यांिा बैठकींची िोंद मंडळाच्या संकेतस्थळािर जादहर करण्यात येत.े                                 
( http:/www.mpcb.gov.in) 

 
९. मंडळाचे अचधकारी कमयचाऱर्यांची निदेभिका: 
 

            पररभिष्ट्ट २ प्रमाणे 
 

१०. अचधकारी व कमयचारी र्यांिा भमळणारे माभसक वेति तसेच प्राचधकरणाच्र्या 
ववनिर्यमामध्रे्य तरतूद केल्र्याप्रमाणे िुकसाि भरपाई देण्र्याची पद्धत 

 



   पररभिष्ट्ट ३ प्रमाणे 
 

११. मंडळाचा वषय २०२२-२०२३ चा अथयसंकल्प 
 

   पररभिष्ट्ट ४ प्रमाणे 
 

१२. अथय सहाय्र्य कार्ययक्रमाच्र्या अंमलबजावणीची रीत तसेच वाटप केलेल्र्या रकमा व 
अिा कार्ययक्रमाच्र्या लाभाचधकाऱर्यांचा तपभिल: 

 

अथा सहाय्यासाठी कोणताही निस्श्चत कायाक्रम िाही. साधारणपणे एकूण प्रकल्प 
खचााच्या ५% अथा सहाय्य मंडळाकडूि ददले जात.े या लाभाथीमध्ये, स्थानिक 
उद्योग, रुग्णालये, सामास्जक संस्था, स्ियसेंिी संस्था आणण शकै्षणणक संस्था यांचा 
समािेश होतो. 
 

१३. सवलती, परवाि ेअचधकारपत्र ददलेल्र्याचंा तपभिल : 
 

उद्योग, रुग्णालये आणण स्थानिक संस्था यांिा कायदे/नियमािुसार 
संमतीपत्र/अधधकृतता आिश्यक आहे. 
 
१४. मंडळािे ईलेक्रॉनिक फॉमयमध्रे्य संकभलत केलेल्र्या उपलब्ध मादहतीबाबतीत 
तपभिल: 
 

 ∙ मामसक निहाय संमतीपत्र प्रदािे 
 

 ∙ संमती अजाांची दैिदंदि स्स्थती 
 

 ∙ अधधनियम/अधधसूचिा   
     ∙  सभा, मेळािा / करार / घोषणा पत्र 
     ∙ संकमलत नियम 
 

∙ सागर नियंत्रण के्षत्र अधधसूचिा  
 



∙ पयाािरण आघात मूल्यांकि अधधसूचिा 
 

∙ मंुबई पोटा रस्टद्िारे पीरपाऊ येथूि दसुऱ्या द्रि रासायनिक / POL उत्पादि 
विशेष गे्रडसाठी  बांधकाम नियोजिाबद्दल. 

 

∙ महाराष्ट्र शासिािे जारी केलेले अधधसूधचत शासकीय राजपत्र 
 

∙ शहरी विकास आणण सािाजनिक आरोग्य विभागािे जारी केलेले अधधसूधचत 
शासकीय राजपत्र 

 

∙ महाराष्ट्र शासिास मंडळ पूिाघटिेसाठी केलेली कायािाही. 
 

∙ महाराष्ट्र जल प्रदषूण प्रनतबंध मंडळ 
 

∙ जल (प्रदषूण प्रनतबंध ि नियंत्रण) अधधनियम, १९७४ आणण हिा (प्रदषूण 
प्रनतबंध ि  नियंत्रण) अधधनियम, १९८१ च्या अंमलबजािणी. 

 

∙ घातक कचरा (व्यिस्थापि, हाताळणी ि सीमा िाहतकू) नियम, २००८ ची 
अंमलबजािणी 

 

∙ कनिष्ट्ठ न्यायालयीि नियाण 
 

∙ कत्तलखान्याबाबतीत मादहती 
 

∙ महत्तिाचे न्यायालयीि निणाय 
 

 ∙ इतर महत्िाचे न्यायालयीि निणाय (म.प्र.नि.म पक्षकार िसलेले) 
 

 ∙ पयाािरण कायद्यांतगात अपीले मंडळािी केलेले साध्य. 
 ∙ उपलस्ब्ध 

 ∙ कायदेशीर कारिाई स्स्थती िषा २०१३ (३० जूि, २०१३ पयांत) 
 

 ∙ घातक कचऱ्याची िाहतूक करणारे अधधकृत िाहक 
 

 ∙ घातक कचऱ्याचे अधधकृत/िोंदणीकृत पुिाचक्रक / पुिाप्रक्रक्रया करणारे. 



 ∙ सामानयक घातक कचरा प्रक्रक्रया ि विल्हेिाट सुविधेचा तपमशल 
 ∙   सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफचा तपशील 
 

 ∙ सामानयक जैि िैद्यकीय  ज्िलि सुविधांचा तपशील. 
 

 ∙ घातक कचरा निमााण करणाऱ्या उद्योगांची सूची 
 

 ∙ वििरणपत्राचे संगणकीकृत सादरीकरण 
 

 ∙ उद्योगांिा ददलेली संमती / िा हरकत प्रमाणपत्र / अधधकार पत्र 
 

 ∙ घातक कचरा दळणिळण ि भस्स्मकरण मागादशाका 
 

 ∙ घातक कचऱ्यासंबंधी कृती अहिाल. 
 

 ∙ जल गुणित्ता मादहती, हिा गणुित्ता मादहती, सांस्ख्यकी मादहती ि िावषाक 
अहिाल. 
 

उदयोजक मान्यतेसाठी / अधधकृततेसाठी आणण इतर ऑिलाईि सबममशिसाठी 
ऑिलाइि अजा करतात. मंडळाचे समंतीपत्र / अधधकृतता आणण इतर ऑिलाईि 
फॉमा प्रोसमेसगं बोडा देखील IMIS Software द्िारे संगणकीकृत करण्यात आले 
आहेत. िायू ि जल गुणित्तायुक्त मादहती मामसक स्तरािर मंडळाच्या िेबसाइटिर 
देखील अपलोड केली जाते. सीईटीपी, घातक टाकािू पदाथा आणण इतर कचरा (िागरी 
घि कचरा, जैि-िैद्यकीय टाकािू पदाथा इ.) नियममतपणे बोडाच्या िेबसाइटिर 
अपलोड केले जातात. बोडाची संपूणा इंग्रजी आितृ्ती िेबसाइट मराठी आितृ्तीमध्ये 
देखील उपलब्ध आहे. 
 

१५. िागरीकांिा सावयजनिक वापरासाठी उपलब्ध असलेली लार्यब्ररी क्रकंवा वाचिालर्य, 
इतर सुववधांची मादहती, कामकाजाच्र्या वेळा क्रकंवा इतर वेळेचा तपभिल: 

 

मंडळाचे राज्यात १२ विभागीय कायाालये, ४४ उप प्रादेमशक कायाालये आणण ८ 
प्रयोगशाळा आहेत. मंडळाचे ग्रंथालय हे मुख्यालय मंुबई येथे असूि ते केिळ 
मंडळाच्या कमाचा-याांसाठी असत ेआणण सामान्य जितेसाठी िाही 



 

पररभिष्ट्ठ १ ब प्रमाणे 
 

१६. सावयजनिक मादहती अचधकरी र्यांची िावे, पदे आणण इतर तपभिल: 
 

     पररभिष्ट् ठ ५ प्रमाणे 
 

पररभिष्ट्ठ १ (अ) 

 
संमती प्रदाि करण्र्याचे अचधकारी 

 
उद्योगांिा संमतीपत्र सुरळीतरीत्या ि सहजपणे ममळाव्या तसेच संमतीपत्राची 
कायािाही सोपी करण्याच्या उद्देशाि े मंडळाि े संमती प्रदाि करण्याचे अधधकार 
मंडळाचे अधधकारी, सदस्य सधचि आणण संमतीपत्र सत्यापि सममती यांिा सुपूता 
करण्यात आले आहेत. 
 

क्र. अचधकारी लाल संवगय िारंगी 
संवगय 

दहरवा 
संवगय 

स्थानिक संस्था 
(कटक 
मंडळासहीत) व 
इतर निर्योजि 
प्राचधकरण र्यांिा 
प्रदाि करण्र्यात 
रे्यणारे 
संमतीपत्र/अचध
कार पत्र  

मूलभूत 
सुववधा 
वसाहती, 
आर्य.टी.पाकय , 
द्रतुगती 
मागय, भसचंि 
व बांधकाम 
प्रकल्प   

१ उप प्रादेमशक 
अधधकारी 

  रु. ५० 
कोटीपयांत 

  



२ प्रादेमशक 
अधधकारी 

रु. १० 
कोटीपयांत 
पररमशष्ट्ठ 
अ मध्ये 
िमूद 
केलेले 
उद्योग  

रु. १५० 
कोटीपयां
त 

रु. ५० 
कोटीहूि 
अधधक  
रु. ५०० 
कोटीपयांत 

ब,क शे्रणीतील 
महािगरपामल
का ि कटक 
मंडळे 

रु. २५ 
कोटीपयांत 

३ विभाग 
प्रमुख 

रु. १० 
कोटीहूि 
अधधक  
रु. २५ 
कोटीपयांत 

रु. १५०  
कोटीहूि 
अधधक 
 रु. २५० 
कोटीपयां
त 

रु. ५००  
कोटीहूि 
अधधक  
रु. १००० 
कोटीपयांत 

अ शे्रणीतील 
महािगरपामल
का ि कटक 
मंडळे 
 
 

 

४ सदस्य 
सधचि 
यांच्या 
अध्यक्षतखेा
ली 
संमतीपत्र 
सममती 

रु. २५ 
कोटीहूि 
अधधक  
रु. ७५ 
कोटीपयांत 

रु. २५० 
कोटीहूि 
अधधक  
रु. ७५० 
कोटीपयां
त 

रु. १००० 
कोटीहूि 
अधधक  
रु. २००० 
कोटीपयांत 

 रु. २५ 
कोटीहूि 
अधधक  
रु. ३५० 
कोटीपयांत 

५ संमतीपत्र 
सत्यापि 
सममती 

रु. ७५ 
कोटीहूि 
अधधक 

रु. ७५० 
कोटीहूि 
अधधक 

रु. २००० 
कोटीहूि 
अधधक 

सिा 
महािगरपामल
का 

रु. ३५० 
कोटीहूि 
अधधक 

 
िोंद: ज्या उद्योगांिा माधगल एक िषााच्या अिधीत दंड / बंद यासारख ेकठोर आदेश 
देण्यात आले आहेत त्यांच्या संमतीपत्र िूतिीकरणासाठीचे त्याप्रमाणे संमतीपत्र प्रदाि 
क्रकंिा िाकारण्याचे अधधकार िररष्ट्ठ अधधकाऱ्याकंड ेसोपविले जाईल. 
 



िरील दशाविलेली रक्कम भांडिली गुंतिणकुीच्या आधारािर आहे. भांडिली गुंतिणकू 
उद्योगासाठी स्थािर जमीि, यंत्रसामग्री (घसारा िगळूि) मशीि तसेच सिदी 
लेखापालाच्या अहिालािर ठरिण्यात येईल. 
 
 
∙ प्रादेमशक अधधऱ्याच्या अधधकारातील अजाांिर उप प्रादेमशक अधधकाऱ्यांिी कायािाही 

करुि प्रादेमशक अधधकरी यांिा सादर करािे तसेच उप प्रादेमशक अधधकारी यांच्या 
अधधकारातील अजाांिर के्षत्र अधधकाऱ्यांिी कायािाही करुि उप प्रादेमशक 
अधधकाऱ्यांिा सादर कारिे. 

 

∙ डहाण,ू माथेराि, महाबळेश्िर, पंचगणी, मुरुड, जसं्जरा, भात्सा यांसारख्या पयाािरण 
संिेदिशील त्याचप्रमाणे िदी नियमि के्षत्रातील जी प्रकरणे न्यायालय प्रविष्ट्ट 
आहेत त्याबाबत पुिाचक्रक ि पुिाप्रक्रक्रया करणाऱ्या उद्योगांची िोंदणी सदस्य 
सधचिाच्या मान्यतेिे करण्यात यािी. 

 
आरोग्य सेिा आस्थापिे, जैि-िैद्यकीय कचरा आणण सीबीएमडब्ल्यूटीएसडीएफ 
(सामान्य जैि-िैद्यकीय कचरा उपचार, साठिण आणण विल्हेिाट सुविधा) यांिा 
एकबत्रत संमती आणण अधधकृततेचे अधधकार सोपविणे. 

अ. क्र. िगा संरक्षक्षत आरोग्य सेिा संस्था  प्राधधकरण 

१ वगध -I २५ खाटापयांत आरोग्य सेिा संस्था उपप्रादेमशक अधधकारी 

  (फक्त खाट रुग्णालय)  

२ वगध -II १. पॅथॉलॉस्जकल उपचार करणाऱ् या प्रयोगशाळेच े प्रादेमशक अधधकारी 

  

दरमहा रूग्ण १००० पेक्षा जास्त 

२. २६ ते ५० खाटापयांत आरोग्य सेिा संस्था  

३ वगध -III १. ५१ ते१०० खाटापयांत आरोग्य सेिा संस्था. 
 
वि भाग प्रमुख 



  

२. मिपा मध्ये िसलेले 
सीबीएमडब्ल्यूटीएसडीएफ  

४ वगध -IV १. १०१ ते २०० खाटापयांत आरोग्य सेिा संस्था संमती सममती 

  

२. मिपा मध्ये िसलेले 
सीबीएमडब्ल्यूटीएसडीएफ  

५ वगध -V 

२०१ पेक्षा जास्त खाट असलेल्या आरोग्य सेिा 
संस्था 

संमती मूल्यांकि सममती. 

  



 
पररभिष्ट्ठ १(ब) 

 

प्रादेमशक अधधकाऱ्यांच्या संमतीपत्र / अधधकार पत्र व्यिस्थापिातिू पुढील उद्योगांिा 
िगळण्यात आले आहे. 
 
∙ कें द्र शासि क्रकंिा राज्य शासिाकडूि पयाािरण िा - हरकत परिािा लागणाऱ्या 

सिा प्रकल्पांिा स्थापिेसंबंधी संमतीपत्र ि प्रथम कायाास्न्ित करण्यासाठीचे 
संमतीपत्र. 

∙ िदी नियमि के्षत्र, सागर नियमि के्षत्र क्रकंिा इतर निबांधधत के्षत्र क्रकंिा पयाािरण 
िा-हरकत लागू असणारे उत्पादिात बदल करणारे, प्रक्रक्रया बदलाचे सिा अजा 
प्रदषूणभार कमी झाला क्रकंिा िाही याचा विचार करुि निणाय घ्यािा. 

∙ औस्ष्ट्णक ऊजाा कें द्र 

∙ स्पांझ लोह संयंत्र 

∙ खत (सेंदद्रय जवैिक खत उत्पादि िगळूि) 
∙ सामानयक सांडपाणी प्रक्रक्रया संयंत्र, िागरी घिकचरा संयंत्र, सामानयक घातक 

कचरा प्रक्रक्रया, साठिण ि विल्हेिाट सुविधा तसेच सामानयक जैि िैद्यकीय 
कचरा प्रक्रक्रया, साठिण ि विल्हेिाट सुविधा 

∙ उद्योग ज्यामध्ये इलेक्रोप्लेटीगं, इलेक्रीक ब्लास्ट फरिेस ि विल्हेिाट सुविधा. 
∙ आसििी (मळी आधारीत) 
∙ कोळसा भ्टी 
∙ औषधी द्रव्य 

∙ क्रकटक िाशक 

∙ मसमेंट 
∙ कातडी 
∙ कत्तलखािा 
∙ रंग द्रव्य ि संबधंधत उत्पादि 

∙ रंग उत्पादि 



∙ पेरोकॅममकल्स ररफायिरी आणण पेरोकॅममकल्स  
  



 
पररभिष्ट्ट १ (क) 

 

जल व हवा अचधनिर्यम अतंगयत संमतीपत्राबद्दल कार्ययवाही 
 

क्र. वववरण कामाची वेळ 
/ अवधी 

संबंचधत 
अचधकारी पत्ता 

दटपण्णी 

१ जल, हिा, घातक 
कचरा अधधनियम ि 
नियमांतगातसाठी 
संमती पत्र आिेदिे उप 
प्रादेमशक कायाालयात 
रु. १०० शुल्क भरुि 
प्राप्त करता येतील 

कायाालयीि 
कामाच्या 
िेळत 
ऑिलाईि 

प्रादेमशक ि  
उप प्रादेमशक 
अधधकारी 
कायाालय 

आिेदि पत्र 
प्रादेमशक कायाालय 
ि मुख्यालय ि 
मंडळाच्या 
संकेतस्थळािर 
सुद्धा उपलब्ध 
आहेत.  

२ आिेदि स्स्िकृती ि 
पोहोच पािती प्राप्त 
करणे 

ऑिलाईि उप प्रादेमशक 
अधधकारी 
कायाालय 

३ अजाात तु्रटी असल्यास 
कळविण्याचा अिधी 

*सात ददिस उप प्रादेमशक 
अधधकारी 
कायाालय 

४ तु्रटी दरुुस्ती केल्यािंतर 
ताबंत्रक बाबी ि जागा 
यांचा पररक्षणाचा 
कालािधी 

*सात ददिस संबंधधत उप 
प्रादेमशक 
कायाालयातील 
के्षत्र अधधकारी 

 
* कार्यायलर्यात अजय भमळाल्र्यावर 
 

िोंद: िरील कालिधी अचूक / तु्रटी िसलेल्या अजाासाठी आहे. 



 
  



 
पररक्षणािंतर संमतीपत्र प्रदाि करण्र्याचा कालावधी 
 

मुख्यालयात प्राप्त झालेल्या संमतीपत्र अजाांिर कराियाच्या कायािाहीचा अिधी पुढील 
प्रमाणे आहे. 
 

१. उप प्रादेमशक अधधकाऱ्यांिी अजा ममळाल्यापासूि ३० ददिसांच्या आत कायािाही 
कराियाची आहे. 

 

२. मुख्यालयाच्या अखत्याररत असलेल्या अजाांिर उप प्रादेमशक अधधकाऱ्यांिी ३० 
ददिसांत कायािाही केली िाही तर तो अजा प्रादेमशक अधधकाऱ्याकंड ेहस्तातंरीत 
होईल. या अजाािर प्रादेमशक अधधकाऱ्याकडूि ३० ददिसांत कायािाही होणे आिश्यक 
आहे. म्हणजेच मूळ अजा प्राप्त झालेल्या ददिाकंापासूि ६० ददिसांत कायािाही 
होणे अपेक्षक्षत आहे. 

 

३. प्रादेमशक अधधकाऱ्याकंडूि कायािाही ि झाल्यास संबंधधत अजा विभाग प्रमुखाकड े
हस्तांतरीत होईल. 

 

४. अशा अजाांिर संबंधधत विभाग प्रमुखांिी ३० ददिसांत कायािाही करण आिश्यक 
आहे. परंतु जर कायािाही झाली िसेल त ेसक्षम प्राधधकाऱ्यासमोर (सदस्य सधचि, 
संमतीपत्र सममती, अध्यक्ष, समंतीपत्र सत्यापि सममती) जसाच्या तसा अजा पुढील 
आिश्यक निणायासाठी सादर करण्यात येईल. 
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मंडळाचे अचधकारी कमयचाऱर्यांची निदेभिका: 
 

महाराष्ट्र प्रदषूण निर्यंत्रण मंडळ    
िाव  इंटरकॉम फोि िं. 
अध्र्यक्ष श्री. आबासाहेब ज-हाड ३०१ २४०४२४१८ 
क्षेत्र अधधकारी श्री. योगेश यशिंतराि गोरे   
िरर ष्ट्ठ लघुलेखक श्री. वि िय िाघमारे ३४७  
    
सदस्र्य सचचव ववभाग    
िाि    
सदस्र्य सचचव श्री. प्रवव ण दराडे (अनतररक्त 

कार्ययभार) 
३०२/४०२ २४०१०७०६ 

खाजगी सधचि  ३४४  
िरर ष्ट्ठ लघुलेखक श्रीमती ज्योती िेदांत े   
    
जल प्रदषूण निवारण ववभाग    
िाि    
जल प्रदषूण निवारण ववभाग डॉ. र्य. बा. सोिटक्के ३०५ २४०४४५३३ 
उप प्रादेमश क अधधकारी श्री राजू रा. िसािे    
क्षेत्र अधधकारी श्रीमती जयश्री जुिोिकर ३२९  
 श्री. दयेश्िर व्ही. तुळजापूरकर ३३६  
 श्री. अमभ जीत आर. कसब े   
 श्री. प्रदद प खुस्पे   
 श्री. अजय अ. खामकर   



    
प्रधाि वैज्ञानिक अचधकारी कक्ष    
िाि    
प्रधाि वैज्ञानिक अचधकारी डॉ. अमर रा. सुपात े ३०६ २४०१२६५९ 
उप प्रादेमश क अधधकारी श्री. अमोल ए. सातपूत े   
कनिष्ट्ठ िैज्ञानिक सहाय्यक श्री. धिंजय िािेकर. ३२६  
 श्री. देिािंद जाधि ३३३  
क्षेत्र अधधकारी श्री. प्रकाश ताटे   
 श्री. समीर हंुदळेकर. (on 

deputation) 
  

 श्रीमती. पुिम परशेटे (पोयरेकर)      
हवा प्रदषूण निवारण ववभाग    
िाि    
हवा प्रदषूण निवारण ववभाग श्री. वव. मो. मोटघरे ३०३ २४०४०६१२ 
उप प्रादेमश क अधधकारी श्रीमती स्िेहा कांबळे   
 श्री. करणमसगं ए. राजपूत   
 श्री. नि णख ल जे. मोरे   
क्षेत्र अधधकारी श्री. व्यंकट जी. भतािे ३४१  
 श्री. अस्जत सुयािंशी ३१४  
 श्री. समीर हंुदळेकर. ३४१  
    
सहाय्र्यक सचचव (तांत्रत्रक ववभाग)    
िाि    
सहाय्र्यक सचचव (तांत्रत्रक)  ३०४ २४०१०६८२/९

४२२०७६९४६ 
उप प्रादेमश क अधधकारी डॉ.  मस मा उदय दळिी   
क्षेत्र अधधकारी श्रीमती. कल्याणी आर. कुलकणी   
 श्री. महेश चव्हाण ३१३  
 श्री. संदीप टोपे. ३२४  
    
मैत्री वव भाग    
िाि    



प्रादेभिक अचधकारी  श्री. दद लीप के. खेडकर    
उप प्रादेमश क अधधकारी श्री. प्रकाश पी. मुंडे   
    
सहार्यक सचच व (आस्थापिा) ववभाग श्रीमती. िीता बोराड े   
सहार्यक सचच व (आस्थापिा) श्रीमती. िीता बोराड े   
    
आस्थापिा ववभाग    
िाि    
प्रिासकीर्य अचधकारी श्री. प्रमोद िांदगािकर  २१० २४०९२००६ 
प्रमुख लेखापाल श्री. कानि फिाथ मश िगारे   
    
लेखा ववभाग    
िाि    
मुख्र्य लेखा अचधकारी श्री. श्र्यामकुमार रा. पाटील २०४ २४०४०६१२ 
लेखा अधधकारी श्रीमती. सुजाता बळराज शेटये.   
लेखा अधधकारी (लेखापररक्षण) श्री. सुमश लकुमार ग. सािंत.   
सहाय्यक लेखा अधधकारी श्रीमती पुिम घाग (अनतररक्त 

कायाभार) 
  

 श्री. कृष्ट्णा लेंभे. (अनतररक्त 
कायाभार) 

२१६  

प्रमुख लेखापाल श्री. कृष्ट्णा लेंभे.  २१८  
 श्रीमती. गीता घरत  २१२  
 श्रीमती पुिम घाग   
    
लेखा ववभाग – EC MPCB Cell    
िाि    
लेखा अधधकरी श्री. सु. ग. सािंत. (अनतररक्त 

कायाभार) 
४०३ २४०४४५३४ 

    
जैव-वैद्र्यकीर्य कचरा वव भाग    
िाि    



प्रादेभिक अचधकारी  श्री. िंदकुमार िा. गुरव ३०९ २४०४४५३२ 
उप-प्रादेमशक अधधकारी श्री. मंचक जाधि   
 श्रीमती  ॠतुजा वि क्रांत भालेराि ३०९  
क्षेत्र अधधकारी श्रीमती शुभांगी जाधि ३२६  
 श्री. संदद प बाबुराि मशदें   
    
प्रादेभिक अचधकारी (मुख्र्यालर्य)    
िाि    
प्रादेभिक अचधकारी  श्री. ख्ज तेंद्र बा. संगेवार   
क्षेत्र अधधकारी श्री. प्रभाकर िािडे ३३१  
 श्री. दद िेशभाई िसािा   
संमती मूल्र्यमापि सभमती (CAC) 
वव भाग 

   

पदिाम    
क्षेत्र अधधकारी श्री. राकेश डफाडे   
 श्री. उल्हास उ. कािडे   
 श्री. संग्राम संजय निबंाळकर   
 श्री. अंकुश रामचंद्र पाटील   
 श्री. विजयकुमार िारायणराि 

रापोळे 
  

 श्री बाजीराि विजय मालिेकर   
 श्री. राजाराम इंजुळकर   
पर्यायवरण मादहती कें द्र    
िाि    
सहाय्यक यंत्रणा अधधकारी 
(सांस्ख्यकी अधध कारी) 

श्री. ददिेि सोिावणे. (अनतरीक्त 
कार्ययभार) 

४१३ २४०८७२९५/२
४०४१३६० 

सांख्ख्र्यकी ववभाग    
िाि    
सांख्ख्र्यकी अचधकारी  श्री. ददिेि सोिावणे (तदथय 

पदोन्िती) 
३०८  

    



वररष्ट्ठ ववधी अचधकारी ववभाग १ 
(मुख्र्यालर्य) 

   

िाि    
ववधी अचधकारी श्रीमती. िेत्रा चाफेकर २०१  
सहाय्र्यक ववधी अचधकारी श्रीमती. निलम कुबल २०९  
    
ववधी कक्ष    
ववधी अचधकारी श्रीमती. ख्स्मता गार्यकवाड २०९  
    
कार्ययकारी अभभर्यंता ववभाग    
िाि    
कार्ययकारी अभभर्यंता श्री. भालचंद्र. रा. जगताप ४१०  
    
भांडार ववभाग    
िाि    
भांडार अचधक्षक श्रीमती  दद पाली मोहीते (अनतरीक्त 

कायाभार) 
४०५  

    
जिसंपकय  अचधकारी ववभाग    
िाि    
जिसंपकय  अचधकारी श्री. संजर्य भुस्कुटे (कंत्राटी 

निरु्यक्ती) 
३११  

प्रादेभिक कार्यायलर्य, मुंबई    
िाि    
प्रादेभिक अचधकारी  श्री. संजर्य रावसाहेब भेासले  २५५०५९२८ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, मुंबई - १ श्री. ता. गो. यादि.  २५५०५९२८ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, मुंबई - २ श्री. जयिंत स. हजारे  २५५०५९२८ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, मुंबई - ३ श्री. सुजीत ढोलम  २५५०५९२८ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, मुंबई - ४ श्री. अच्युत िांदिटे  ६७१९५०१५ 
    
प्रादेभिक कार्यायलर्य, ठाणे    
िाि    



प्रादेभिक अचधकारी श्री. रववदं्र बा. आंधळे.  २५८०२२७२ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, ठाणे - १ श्री. शकील सुलेमाि शेख  २५८२९५८२ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, ठाणे - २ श्री. सतीश पडिळ  २५८२९५८२ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, तारापूर - १ श्री. प्रशांत गायकिाड  ०२५२५-

२७३३१४ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, तारापूर - २ श्री. वि रेंद्र रामचररत्र मसगं  ०२५२५-

२७३३१४ 
    
प्रादेभिक प्रर्योगिाळा ठाणे श्रीमती ख्स्म ता वाघ   
मध्र्यवती प्रर्योगिाळा निमयलभवि    
िाि    
वररष्ट्ठ वैज्ञानिक अचधकारी   ६७१९५००३ 
    
प्रादेभिक कार्यायलर्य, कल्र्याण    
िाि    
प्रादेभिक अचधकारी श्री. बाबासाहेब म. कुकडे 

(अनतरीक्त कार्ययभार) 
 ०२५१-

२३१०२१२ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, कल्याण - 
१ 

श्री. उपेंद्र कुलकणी  ०२५१-
२३१०१६७ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, कल्याण - 
२ 

श्री. बाबासाहेब कुकडे  ०२५१-
२३१०१६७ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, कल्याण - 
३ 

श्री. क्रक शोर केलीकर (अनतरीक्त 
कायाभार)  

 ०२५१-
२३१०१६७ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, मभिंडी  श्रीमती सौजन्या पाटील  ०२५१-
२३१०१६७ 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, िवी मुंबई    
िाि    
प्रादेभिक अचधकारी श्री. धिंजर्य ब. पाटील  २७५७२७३९ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, ििी मुंबई 
- १ 

श्री. जयंत कदम.  २७५७२७४० 

उप-प्रादेमशक कायाालय, ििी मुंबई 
- २ 

श्री. वि क्रांत हेमंत भालेराि  २७५७२७४० 



उप-प्रादेमशक कायाालय, तळोजा श्री. सधचि अडकर  २७५७२७४० 
    
प्रादेभिक कार्यायलर्य, रार्यगड    
िाि    
प्रादेभिक अचधकारी श्री. व्ही. व्ही. कील्लेदार  

(अनतरीक्त कार्ययभार) 
 २७५७२६२० 

उप-प्रादेमशक कायाालय, रायगड - १ श्री. व्ही. व्ही. कील्लेदार   २७५७६०३४ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, रायगड - २ श्री. राज कामत  २७५७६०३४ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, महाड श्रीमती इंदीरा गायकिाड  ०२१४५-

२३२३७२ 
प्रादेभिक कार्यायलर्य, कोल्हापूर    
िाि    
प्रादेभिक अचधकारी   ०२३१-

२६६०४४८ 
उप-प्रादेमशक अधधकारी श्री. जगन्िाथ शंकर साळंुखे   
उप-प्रादेमशक कायाालय, कोल्हापूर - 
१ 

श्री. प्रमोद आर. मािे  ०२३१-
२६५२९५२ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, रत्िाधगरी श्री. राहुल द.  मोटे  ०२३५२-
२२०८१३ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, सांगली श्री. िििाथ स. अिताडे  ०२३३-
२६७२०३२ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, धचपळूण श्री. सागर औटी  ०२३५५-
२६१५७० 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, चचपळूण 
प्रर्योगिाळा 

   

िााि    
वैज्ञानिक अचधकारी श्री. अनिल संदािभसगं (अनतरीक्त 

कार्ययभार) 
 ०२३५५-

२६१९७० 
    
प्रादेभिक कार्यायलर्य, पुणे    
िाि    



प्रादेभिक अचधकारी श्री. िंकर ल. वाघमारे  ०२०-
२५८११६२७ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, पुणे - १ श्री. प्रताप जगताप  ०२०-
२५८११६९४ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, पुणे - २ श्री. नि तीि मशदें  ०२०-
२५८१६४५४ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, वपपंरी 
धचचंिड 

श्री. क्रक रण हसबणीस  ०२०-
२५८१०२२२ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, सातारा श्री. मलबंाजी स. भड.  ०२१६२-
२३३५२७ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, सोलापूर श्री. अस्जत पाटील  ०२१७-
२३१९८५० 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, पुणे, 
प्रर्योगिाळा 

   

वैज्ञानिक अचधकारी श्री. पी. डी. खडकीकर   
कनि ष्ट्ठ वैज्ञानिक अचधकारी श्री. बजरंग मशिणकर   
 श्री. डड . व्ही. िेहे.   
 श्री. रविदं्र पी. राऊत   
 श्री. नि तीि झांबरे   
    
प्रादेभिक कार्यायलर्य, औरंगाबाद    
िाि    
प्रादेभिक अचधकारी श्री. दद लीप खेडकर (अनतरीक्त 

कायाभार)  
 ०२४०-

२४७३४६२ 
उप-प्रादेमशक अधधकारी श्री. पदमाकर हजारे.   
उप-प्रादेमशक कायाालय, औरंगाबाद श्री. सुमश लकुमार साहेबराि राठोड  ०२४०-

२४७३४६१ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, जालिा श्री.सोमिाथ कुरमुडे  ०२४८२-

२२०१२० 
उप-प्रादेमशक कायाालय, लातूर श्री. परमेश्िर वि श्िंभर कांबळे  ०२३८२-

२५२६७२ 



उप-प्रादेमशक कायाालय, परभणी श्री. श्रीपाद रामकùùùष्ट्णराि 
कुलकणी 

 ०२४५२-
२२६६८७ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, िांदेड श्री. राजेंद्र ऊ. पाटील  ०२४६२-
२४२४९२ 

िरर ष्ट्ठ िैज्ञानिक अधधकारी श्री. बाळकùùùष्ट्ण िामदेि सांगळे  ०२४०-
२४७३४६१ 

    
प्रादेभिक कार्यायलर्य, िाभिक    
िाि    
प्रादेभिक अचधकारी श्री. अमर दगुुयले (अनतरीक्त 

कार्ययभार) 
 ०२५३-

२३६५१५० 
उप-प्रादेमशक कायाालय, िामशक श्री. अमर दगुुाले  ०२५३-

२३६५१६१ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, अहमदिगर श्री. चंद्रकांत िरहरराि मशदें  ०२४१-

२४७०८५२ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, जळगाि श्री. अजय डी. चिहाण  ०२५७-

२२२१२८८ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, धुळे श्री. प्रणि प्रभाकर पाखले  ०२५७-

२२२१२८८ 
िैज्ञानिक अधधकारी श्री. शांतीलाल ही. िागरे.  ०२५३-

२३६२८२० 
    
प्रादेभिक कार्यायलर्य, अमरावती    
िाि    
प्रादेभिक अचधकारी श्री. राजेंद्र अ. रजपुत  ०७२१-

२५६३५९२ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, अमरािती - 
१ 

श्रीमती धिश्री  पाटील   ०७२१-
२५६३५९३ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, अमरािती - 
२ 

श्री. संजय डी. पाटील  ०७२१-
२५६३५९४ 

उप-प्रादेमशक कायाालय, अकोला श्री. मनिष होळकर  ०७२१-
२४४२३४४ 



प्रादेभिक कार्यायलर्य, िागपूर    
िाि    
प्रादेभिक अचधकारी श्री. अिोक मरोतराव करे   ०७१२-

२५६५३०८ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, िागपूर - १ श्री. उमाशंकर भादलेु  ०७१२-

२५६०१५२ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, िागपूर - २ श्री. आिंद एि. काटोळे    ०७१२-

२५६०१५२ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, भंडारा श्रीमती. हेमा म. देशपांडे.  ०७१८४-

२५८९१३ 
िरर ष्ट्ठ िैज्ञानिक अधधकारी श्री. वि श्िस्ज त ठाकुर.   ०७१२-

२५५७२३१ 
    
प्रादेभिक कार्यायलर्य, चंद्रपूर    
िाि    
प्रादेभिक अचधकारी श्री. अिोक मरोतराव करे 

(अनतरीक्त कार्ययभार) 
 ०७१७२-

२५१९६५ 
उप-प्रादेमशक कायाालय, चंद्रपूर श्री. अतुल पुरूशोत्तम सातफळे  ०७१७२-

२७२४१० 
िैज्ञानिक अधधकारी श्री. बबपीि भंडारे  

(अनतरीक्त कायाभार) 
 ०७१७२-

२७२४१६ 
 

  



पररिष्ट्ठ ३ 
 

पररिष्ट्ठ ३ 
 
क्र. पद िेतिमाि िेतिशे्रणी 
१ अध्यक्ष पी बी – ४ 

३७४००-६७००० 
 

२ सदस्य सधचि पी बी – ४ 
३७४००-६७००० 

१०००० 

३ जल प्रदषूण नि िारण अमभयंता पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

७६०० 

४ हिा प्रदषूण नि िारण अमभयंता पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

७६०० 

५ प्रधाि िैज्ञानिक अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

७६०० 

६ सहय्यक सधचि (तांबत्रक) पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

७६०० 

७ मुख्य लेखा अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

७६०० 

८ िररष्ट्ठ विधी अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

७६०० 

९ िररष्ट्ठ प्रशासकीय अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

६६०० 

१० प्रादेमशक अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

६६०० 

११ विधी अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

६६०० 

१२ मालमत्ता अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

६६०० 

१३ िररष्ट्ठ िैज्ञानिक अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

६६०० 



१४ कायाकारी अमभयंता पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

६६०० 

१५ उप प्रादेमशक अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

५४०० 

१६ िैज्ञानिक अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

५००० 

१७ खाजगी सधचि पी बी – ३ 
९३००-३४८०० 

५००० 

१८ सांस्ख्यकी अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

५००० 

१९ प्रशासकीय अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

५००० 

२० सहाय्यक सधचि पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

५००० 

२१ लेखा अधधकारी पी बी – ३ 
१५६००-३९१०० 

५००० 

२२ सहाय्यक विधी अधधकारी  पी बी – २ 
९३००-३४८०० 

४४०० 

२३ कनिष्ट्ठ िैज्ञानिक अधधकारी पी बी – २ 
९३००-३४८०० 

४४०० 

२४ उप-अमभयंता पी बी – २ 
९३००-३४८०० 

४४०० 

२५ सहाय्यक लेखा अधधकारी पी बी – २ 
९३००-३४८०० 

४४०० 

२६ क्षेत्र अधधकारी पी बी – २ 
९३००-३४८०० 

४३०० 

२७ कनिष्ट्ठ मलवपक पी बी – २ 
५२००-२०२०० 

१९०० 

२८ प्रमुख लेखापाल/भांडार 
अधधक्षक/कायाालय 

पी बी – २ 
९३००-३४८०० 

४३०० 



 अधधक्षक/सहाय्यक ग्रंथपाल   
२९ विधी सहाय्यक पी बी – २ 

९३००-३४८०० 
४३०० 

३० कनिष्ट्ठ िैज्ञानिक सहाय्यक पी बी – २ 
९३००-३४८०० 

४२०० 

३१ प्रथम मलवपक पी बी – २ 
९३००-३४८०० 

४२०० 

३२ सांस्ख्यकी सहाय्यक पी बी – २ 
९३००-३४८०० 

४२०० 

३३ आरेखक पी बी – १ 
५२००-२०२०० 

२८०० 

३४ क्षेत्र निरीक्षक पी बी – १ 
५२००-२०२०० 

२४०० 

३५ िररष्ट्ठ मलवपक पी बी – १ 
५२००-२०२०० 

२४०० 

३६ िीजतंत्री पी बी – १ 
५२००-२०२०० 

२४०० 

३७ सहाय्यक आरेखक पी बी – १ 
५२००-२०२०० 

२४०० 

३८ अिुरेखक पी बी – १ 
५२००-२०२०० 

२००० 

३९ प्रयोगशाळा सहाय्यक पी बी – १ 
५२००-२०२०० 

२००० 

४० कनिष्ट्ठ मलवपक/टंकलेखक पी बी – १ 
५२००-२०२०० 

१९०० 

४१ दप्तरी पी बी – १ 
५२००-२०२०० 

१९०० 

४२ उपकरण यंत्र जोडारी पी बी – १ 
५२००-२०२०० 

१९०० 

४३ िाहि चालक पी बी – १ १९०० 



५२००-२०२०० 
४४ चक्रमुद्रण यंत्र चालक १ - ए एस  

४४४०-७४४० 
१६०० 

४५ िाईक १ - ए एस  
४४४०-७४४० 

१६०० 

४६ मशपाई/क्षेत्र मशपाई १ - ए एस  
४४४०-७४४० 

१६०० 

४७ चौकीदार १ - ए एस  
४४४०-७४४० 

१६०० 

 
  



रोखीचा अथयसंकल्प २०२२ - २०२३ 
 

(आकडे कोटीत) 
 
 

अ.क्र. 
 

 

तपभिल 
 

मुख्र्य कार्यय ववभाग / उपकर कार्यय 
ववभाग 

१ आरंभीची रोख मशल्लक ३०००.०० 
   

२ अधधक – अपेक्षक्षत रोख जमा ४९७.०० 
 

 एकूण जमा रोख ३४९७.०० 
   

३ िजा – िेति, भते्त ि थकबाकी ५७.२७ 
   

४ िजा – महसूली खचा ७७.९८ 
   

   
   

 मशल्लक ३३६१.७५ 
   

५ िजा – भांडिाली खचा ७५.७९ 
   

 मशल्लक ३२८५.९६ 
   

६ िजा प्रकल्पािरील खचा २७८.२६ 
   

७ अखेरची रोख मशल्लक ३००७.७० 
 
दटप – आरंभीच्या रोख मशल्लक रकमेत निितृ्ती िेति राखीि निधीचा समािेश आहे. 
 
 

अ.क्र. 
 

 

तपभिल 
 

मुख्र्य कार्यय ववभाग / उपकर कार्यय 
ववभाग 

८ िजा – निितृ्ती िेति राखीि निधीची 
रक्कम (व्याजासह) 

३०२.०० 



 

९ अखेरची रोख मशल्लक (निितृ्ती िेति 
राखीि निधीची रक्कम िजा 
केल्यािंतर) 

२७०५.७० 

              



 मादहती अचधकार अचध नि र्यम  २००५ अंतगयत मादहती अचधकारी/ सहार्यक मादहती अचधकारी व अपीलीर्य 
प्राचधकारी र्यांच्र्या नि रु्यक्त्र्या खालीलप्रमाणे करण्र्यात रे्यत आहेत.      
            

कार्यायलर्याचे िाव कार्यायलर्यांतगयत रे्यणारी 
कार्यायलरे्य 

मादहती अचधकारी व  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

अपीलीर्य प्राचधकारी 

 

वैज्ञानिक व तांत्रत्रक    

म.प्र.नि.मंडळ  

मुख्र्य कार्यायलर्यातील 

प्रादेभिक ववभाग 

 

मंुबई/ठाण े

कल्र्याण/िवी मंुबई 

रार्यगड/िाभिक 

 श्री. स्िेहा कांबळे 

  (उप प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. समीर हंुदळेकर 

  (क्षते्र अधधकारी) 

 सहार्यक मादहती अचधकारी 

 डॉ. अमर रा. सुपाते 

प्रधाि वैज्ञानिक 
अचधकारी  

म.प्र.नि.मंडळ  

मुख्र्य कार्यायलर्यातील 

प्रादेभिक ववभाग 

 

पूणे/कोल्हापूर 

औरंगाबाद/िागपूर 

अमरावती/चंद्रपूर 

श्री. अमोल आ. सातपुते 

(उप प्रादेमशक अधधकारी) 

जि  मादहती अचधकारी 

 श्रीमती िुभांगी जाधव 

   (क्षते्र अधधकारी) 

  सहार्यक मादहती अचधकारी 

डॉ. ववदर्यािंद मोटघरे   

हवा प्रदषूण निवारण 
अभभरं्यता 

ववधी ववषर्यक 
कामकाज 

म.प्र.नि.मंडळ  

मुख्र्य कार्यायलर्यातील 

प्रादेभिक ववभाग 

मंडळातील सवय 

प्रादेभिक व उप- 

प्रादेभिक कार्यायलरे्य, 

मध्र्यवती प्रर्योगिाळा,   

 प्रादेभिक प्रर्योगिाळा 

श्रीमती निलम कुबल  

(सहायक विधी अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री सुभाष ल. कारंडे 

 (कनिष्ट्ठ मलपीक) 

श्रीमती िेत्रा चाफेकर, 

 ववधी अचधकारी - 1 



सहार्यक मादहती अचधकारी 

  



िासकीर्य  ववषर्यक 

कामकाज 

म.प्र.नि.मंडळ  

मुख्र्य कार्यायलर्यातील 

  प्रादेभिक ववभाग 

 

मंडळातील सवय 

प्रादेभिक व उप- 

प्रादेभिक कार्यायलरे्य, 

मध्र्यवती प्रर्योगिाळा, 
प्रादेभिक प्रर्योगिाळा 

श्री कानिफिाथ भििगारे 
(कायाालय अधधक्षक) 

जि मादहती अचधकारी 

श्रीमती ददपाली मोहीत े

(प्रथम मलवपक) 

सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. प्रमोद िोदगावकर, 

 प्रभारी प्रिासकीर्य 
अचधकारी    

   

लेखा ववषर्यक 

कामकाज 

म.प्र.नि.मंडळ  

मुख्र्य कार्यायलर्यातील 

   प्रादेभिक ववभाग 

मंडळातील सवय 

प्रादेभिक व उप- 

प्रादेभिक कार्यायलरे्य, 

मध्र्यवती प्रर्योगिाळा, 
प्रादेभिक प्रर्योगिाळा 

श्रीमती सुजाता ब. िेटरे्य  

(लेखा अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. कृष्ट्णा लेंभ े

(प्रमुख लखेापाल) 

सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. श्र्यामकुमार रा. 
पाटील 

मुख्र्य लेखा अचधकारी 

प्रादेभिक कार्यायलर्य    

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

         मंुबई  

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

मंुबई 

    1. उ.प्रा.का.मंुबई-1 

    2. उ.प्रा.का.मंुबई-2 

    3. उ.प्रा.का.मंुबई-3 

    4. उ.प्रा.का.मंुबई-4 

  श्री. तािाजी र्यादव, 

  (उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

    जि  मादहती अचधकारी 

       श्रीमती ख्स्मता सािप  

            (क्षैत्र अधधकारी) 

 सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. जसवंत िंकर 
हजारे प्रभारी प्रादेभिक 

अचधकारी 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

िवी मंुबई 

 

 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

िवी मंुबई 

उ.प्रा.का.िवी मंुबई-1 

उ.प्रा.का.िवी मंुबई-2 

श्री. सचचि आडकर 

(उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. निलेि पाटील 

श्री. धिंजर्य बा. पाटील 

प्रादेमशक अधधकारी 

 



 

 

उ.प्रा.का.(तळोजा)    (क्षतै्र अधधकारी) 

   सहार्यक मादहती अचधकारी 

  



प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

रार्यगड 

 

प्रादेभिक कार्यायलर्य 

रार्यगड 

उ.प्रा.का.रार्यगड-1 

उ.प्रा.का.रार्यगड-2 

 श्रीमती मीिा पवार 

(क्षैत्र अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. अरववदं धपाटे 

  (क्षेत्र अधधकारी) 

    सहार्यक मादहती 
अचधकारी 

श्री. ववदर्यासागर                                                  
क्रकल्लेदार, 

  प्रभारी प्रादेमशक 
अधधकारी  

 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

ठाण े

प्रादेभिक कार्यायलर्य,ठाण े

प्रादेभिक 
प्रर्योगिाळा,ठाण े

उ.प्रा.का.ठाण-े1 व 2 

श्री. सनति पडवळ 

(उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. िरद पवार  

(क्षेत्र अधधकारी) 

सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. राजेंद्र आ. रजपूत 

  प्रभारी प्रादेमशक 
अधधकारी 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

कल्र्याण 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

कल्र्याण 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य 

कल्र्याण-1/2/3, भभवंडी 

श्री. संजर्य रा. भोसल े

 (उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

 जि मादहती अचधकारी 

श्रीमती ददपाली तार्यडे 

(क्षेत्र अधधकारी) 

सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. िंकर वाघमारे 

प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

पूण े

प्रादेभिक कार्यायलर्य,पुण े

प्रादेभिक प्रर्योगिाळा, 

पूण े

 उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य 

  पूण-े1/2 आणण वपपंरी  

श्री. प्रताप जगताप 

(उप-प्रादेमशक अधधकारी ) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. भगवाि माकणीकर 

  ( क्षेत्र अधधकारी )  

    श्री. नितीि रा. 
भिदें, 

  प्रभारी प्रादेमशक 
अधधकारी 



चचचंवड सहार्यक मादहती अचधकारी 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

िाभिक 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

िाभिक 

प्रादेभिक प्रर्योगिाळा, 

िाभिक 

उप प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

िाभिक 

श्री. अमर बा. दगुुयळे 

 (उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. नितीि चौधरी 

  (क्षते्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. प्रवव ण मिोहर जोिी 

प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी 

 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

औरंगाबाद 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

औरंगाबाद 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

औरंगाबाद  

प्रादेभिक प्रर्योगिाळा, 

औरंगाबाद 

श्री. सुभि लकुमार राठोड 

(उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्रीमती सीमा मांगुळकर  

(क्षेत्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. प्रवव ण मिोहर जोिी 

 प्रादेमशक अधधकारी  

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

कोल्हापूर 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

कोल्हापूर 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

कोल्हापूर 

श्री. प्रमोद रा. मािे 

(उप प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी    

श्रीमती वषाय  अ.  कदम  

( क्षते्र अधधकारी) 

सहार्यक मादहती अचधकारी 

   श्री. रवव द्र बा. आंधळे 

   प्रभारी प्रादेमशक 
अधधकारी 

 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

अमरावती 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

अमरावती 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

अमरावती 1 व 2 

      श्रीमती वप्रर्यश्री देिमुख 

   (क्षते्र अधधकारी)  

जि मादहती अचधकारी 

      श्री. सुरेंद्र कारणकर 

 श्री संजर्य दे. पाटील   

 प्रभारी प्रादेमशक 
अधधकारी  



   (क्षते्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

  



प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

िागपूर 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

िागपूर 

प्रर्योगिाळा, िागपूर 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

िागपूर-1/2 

श्री. आिंद काटोळे 

 (उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. मिोज वाटाण े

   (क्षते्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

  श्री. अिोक. मा. करे 

प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

 चंद्रपूर 

प्रादेभिक कार्यायलर्य, 
चंद्रपूर 

प्रादेभिक प्रर्योगिाळा, 
चंद्रपूर 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 
चंद्रपूर 

श्री. उमािंकर भादलेु 

  (उप-प्रादेमशक अधधकारी)  

जि मादहती अचधकारी 

श्री. वव िोद िुक्ला 

  (क्षते्र अधधकारी)  

सहायक मादहती अधधकारी 

  श्री. अिोक. मा. करे 

प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी  

मध्र्यवती प्रर्योगिाळा, 

नि मयलभवि 

मध्र्यवती प्रर्योगिाळा, 

नि मयलभवि 

श्री. अिोक मांडवकर 

      (िजै्ञानिक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

          श्री. वविोद देिमुख 

       (कनिष्ट्ठ िजै्ञानिक 
सहायक) 

सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री ववश्वख्जतर. ठाकुर 

 प्रभारी िररष्ट्ठ िजै्ञानिक 
अधधकारी 

 

 

 उप-प्रादेभिक   

  कार्यायलर्य, 

          महाड 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

महाड 

श्री. इंददरा गार्यकवाड 

 (उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. संदीप सोिािण े

श्री. ववदर्यासागर                                                  
क्रकल्लेदार, 

प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी 



(क्षेत्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

  



उप-प्रादेभिक  

कार्यायलर्य, 

तारापूर 

उ.प्रा.का.तारापूर 1 व 2      श्री. प्रिांत गार्यकवाड 

 (उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

 श्री. स्वप्िील भलगंडे 

   (क्षते्र अधधकारी)  

 सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. राजेंद्र आ. रजपूत 

  प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी 

उप-प्रादेभिक  

कार्यायलर्य, 

रत्िाचगरी 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

रत्िाचगरी 

श्री. राहुल मोटे 

(उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

         श्री अभम त लाटे 

           (क्षेत्र 
अधधकारी) 

 सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. रवव द्र बा. आंधळे           
प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी 

 

 

उप-प्रादेभिक   

  कार्यायलर्य, 

चचपळूण 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

चचपळूण व प्रादेभिक 
प्रर्योगिाळा चचपळूण 

श्री. श्री सागर औटी  

   (उप-प्रादेमशक अधधकारी)  

   जि मादहती अचधकारी 

श्री. सुभिलकुमार भिदें 

   (क्षते्र अधधकारी)  

 सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. रवव द्र बा. आंधळे                                            
प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी 

 

उप-प्रादेभिक  

कार्यायलर्य, 

सांगली 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

सांगली 

श्री. िविाथ अवताडे 

 (उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. गजािि खडकीकर 

श्री. रवव द्र बा. आंधळे      

 प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी 

 

 



   (क्षते्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

  



उप-प्रादेभिक 
कार्यायलर्य,सातारा 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

सातारा 

श्री. भलबंाजी सु. भड 

(उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्रीमती रेखा तांगरे 

(क्षेत्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

    श्री. नितीि रा. भिदें, 

  प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी 

उप-प्रादेभिक    

कार्यायलर्य,सोलापूर 

उप-प्रादेभिक  कार्यायलर्य, 

सोलापूर 

श्री. अख्जत व. पाटील 

   (उप-प्रादेमशक अधधकारी)  

   जि मादहती अचधकारी 

श्री. संजर्य ििावरे 

(क्षेत्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

    श्री. नितीि रा. भिदें, 

  प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी 

उप-प्रादेभिक  

कार्यायलर्य, 

अकोला 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

अकोला 

श्री. मनिष होळकर       

(उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. प्रिोत मेहरे 

   (क्षते्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

  श्री संजर्य दे. पाटील    

  प्रभारी प्रादेमशक अधधकारी 

 

       उप-प्रादेभिक  

        कार्यायलर्य, 

िांदेड 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

िांदेड 

      श्री. राजेंद्र ऊ. पाटील 

      ( उप प्रादेमशक अधधकारी)     

जि मादहती अचधकारी 

  श्री. महेि चलवा 

  (क्षेत्र अधधकारी) 

श्री. प्रवव ण मिोहर जोिी 

      प्रादेमशक अधधकारी 



सहार्यक मादहती अचधकारी 



  

उप-प्रादेभिक   

 कार्यायलर्य,लातूर 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

लातूर 

  श्री. राजेंद्र ऊ. पाटील 

 (प्रभारी उप प्रादेमशक अधधकारी)  

जि माहीती अचधकारी 

  श्री. रववदं्र क्षीरसागर 

 (क्षेत्र अधधकारी)  

सहार्यक माहीती अचधकारी 

श्री. प्रवव ण मिोहर जोिी 

      प्रादेमशक 
अधधकारी 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

           जालिा 

 

 

 

 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

           जालिा 

 

श्री. सोमिाथ कुरमुडे 

 (उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

  श्रीमती कल्र्याणी झाडवपडे, 

 (क्षते्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. प्रवव ण मिोहर जोिी 

      प्रादेमशक 
अधधकारी 

उप-प्रादेभिक  

कार्यायलर्य, 

परभणी 

 

 

 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

परभणी 

 

      श्री. सोमिाथ कुरमुडे 

(प्रभारी उप-प्रादेमशक अधधकारी)  

    जि मादहती अचधकारी 

 श्री. िामदेि दारसेिाड 

 (क्षते्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. प्रवव ण मिोहर जोिी 

      प्रादेमशक 
अधधकारी 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 
अहमदिगर 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

अहमदिगर 

श्री. संजीवकुमार रेदासिी 

 (उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

     जि मादहती अचधकारी 

  श्री. रववराज पाटील 

(क्षेत्र अधधकारी) 

श्री. प्रववण मिोहर जोिी, 

प्रादेमशक अधधकारी 

 

 

 



सहार्यक मादहती अचधकारी 

  



उप-प्रादेभिक 

कार्यायलर्य,जळगाव 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

जळगाव 

श्री. उपेंद्र कुलकणी  

(प्रभारी उप-प्रादेमशक 
अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. ताराचंद ठाकरे 

  (क्षते्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. प्रववण मिोहर जोिी, 

प्रादेमशक अधधकारी 

उप-प्रादेभिक 

कार्यायलर्य, धुळे 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 

धुळे 

श्री. अजर्य चव्हाण 

(प्रभारी उप-प्रादेमशक 
अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्री. निलेि मोरणकर 

 (क्षते्र अधधकारी)  

सहार्यक मादहती अचधकारी 

श्री. प्रववण मिोहर जोिी, 

प्रादेमशक अधधकारी 

      उप-प्रादेभिक  

    कार्यायलर्य, भंडारा 

उप-प्रादेभिक कार्यायलर्य, 
भंडारा 

श्रीमती हेमा देिपांडे 

(उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

जि मादहती अचधकारी 

श्रीमती भि तल उघाडे 

 (क्षते्र अधधकारी) 

सहार्यक मादहती अचधकारी 

 श्री. अिोक मा. करे 

प्रभारी प्रादेमशक 
अधधकारी 

                     

कामकाजाचे स्वरूप online RTI र्या सुववधेमधील पदिाम 



मंडळाच्या आस्थापिे िरील िैज्ञानिक ि 
तांबत्रक, विधी विषयक कामकाज, प्रशासकीय 

ि लेखा विषयक कामकाज 

श्री. निणखल मोरे 
(उप-प्रादेमशक अधधकारी) 

समन्िय अधधकारी (Nodal officer) 
श्री. ददिेश सोिािणे 

(सहाय्यक यंत्रणा अधधकारी) 
प्रणाली प्रशासक (System Administrator) 

दट प :- मादहती अचधकारी/ सहार्यक मादहती अचधकारी व अपीलीर्य प्राचधकारी र्यांच्र्या नि रु्यक्तीच ेआदेि 
हे  दद . 31/10/2022 अखेरचे आहेत. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


