
 

जिल्हा पर्यावरण सजितीच्र्या 
पुनररचनेबाबत...  

िहाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण जवभाग 

शासन जनणरर्य क्रिाांकः जिपस-2014/प्र.क्र.95 /ताां.क-3 
15 वा ििला, नवीन प्रशासकीर्य भवन, िादाि कािा िागर,  

हुतात्िा रािगुरु चौक, िांत्रालर्य, िुांबई- 32 
जदनाांक: 1 सप्टेंबर,  2015 

वाचा : 
1) र्या जवभागाचा शासन जनणरर्य क्र. जिपस 1099/प्र.क्र.102/ताां.क.1 (ताां.क.3),  

जदनाांक 1 िुल ै2005 
2) र्या जवभागाचा शासन जनणरर्य क्र.जिपस 2010/प्र.क्र.19/ताां.क 4, जदनाांक 18 िे 2010 

प्रस्तावना : 

जिल्यातील सवर िनिानसात पर्यावरण जवषर्यक िनिागृती करण्र्यासाठी तसेच पर्यावरणाशी सांबजित 
सवर जवभागाांशी सिन्वर्यन करुन स्थाजनक पर्यावरणीर्य सिस्र्या शोिून त्र्यावरील उपार्यर्योिनाांची जशफारस 
करण्र्यासाठी कें द्रीर्य पर्यावरण व वन िांत्रालार्याने जिल्हा पातळीवर जिल्हा पर्यावरण सजितींचे गठण 
करण्र्याबाबत सन 1988 िध्रे्य जनदेश जदले होते. 

            कें द्रीर्य पर्यावरण व वन िांत्रालर्याने सन 1988 िध्रे्य जदलेल्र्या जनदेशातील सचूनाांनुसार सजितीची 
कार्यरकक्षा सांदभाजिन शासन जनणरर्याांद्वारे ठरजवण्र्यात आली होती. सन 1988 नांतर पर्यावरण सद्यस्स्थती अहवाल 
तर्यार करणे व त्र्यासाठी आवश्र्यक तज्ञ िनुष्ट्र्यबळ र्या व अनुषांजगक बाबींचा जवचार करता कालानुरुप जिल्हा 
सजितीच्र्या कार्यरकक्षाांिध्रे्य बदल करणे आवश्र्यक झाले आहे. त्र्या अनुषांगाने प्रशासकीर्यदृष्ट्या सोर्यीस्कर व्हाव े
र्यासाठी उपरोक्त सवर सांदभाजिन शासनजनणरर्याद्वारे अजिक्रजित करुन नव्र्याने जिल्हा पर्यावरण सजितीची 
पनुररचना करण्र्याची बाब शासन जवचारािीन होती. 

शासन जनणरर्य - 

जिल्हास्तरावर पर्यावरणाच े सांरक्षण व सांविरन करण्र्यासाठी तसचे पर्यावरणजवषर्यक व्र्यापक 
िनिागृतीच्र्या कार्यरक्रिाांच्र्या र्यशस्वी व सक्षि अांिलबिावणीसाठी स्थापीत जिल्हा पर्यावरण सजिती सांबजित जद. 
1 िुलै 2005 व जद. 18 िे 2010 चे शासनजनणरर्य अजिक्रजित करुन जिल्हा पर्यावरण सजितीची रचना व 
कार्यरकक्षा र्याबाबत पढुीलप्रिाणे जनणरर्य घेण्र्यात रे्यत आहे.   

जिल्हा पर्यावरण सजितीची रचना: 

१.  जिल् हाजिकारी अध्र्यक्ष 
२.  िुख् र्य कार्यरकारी अजिकारी, जिल् हा पजरषद सदस् र्य 
३.  जिल् हा उद्योग अजिकारी सदस् र्य 
४.  जिल् हा कृषी अजिकारी सदस् र्य 
५.  जिल् हा आरो र्य अजिकारी सदस् र्य 
६.  कार्यरकारी अजभर्यांता, िलसांपदा जवभाग सदस् र्य 
७.  कार्यरकारी अजभर्यांता, सावरिजनक बाांिकाि सदस् र्य 
८.  जिल् हा िनसांपकर  व िाजहती अजिकारी सदस् र्य 
९.  जिल् हा वन अजिकारी सदस् र्य 
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१०.  अध् र्यक्षाांनी नािजनदेजशत केलेले पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ञ 
2 प्रजतजनिी 

सदस् र्य 

११.  अध् र्यक्षाांनी नािजनदेजशत केलेले पर्यावरण क्षेत्रात काि 
करणाऱ्र्या जिल् यातील अशासकीर्य सेवाभावी सांस् थेचे 2 
प्रजतजनिी 

सदस् र्य 

१२.  जिल् यातील सवर आिदार सदस् र्य 
१३.  प्रादेजशक अजिकारी, िहाराष्ट् र प्रदूषण जनर्यांत्रण िां ळ सदस् र्य सजचव 

2. शासकीर्य सदस्र्याांव्र्यजतजरक्त इतर सदस्र्याांच्र्या सजितीििील सदस्र्यत्वाचा कालाविी हा दोन वषांसाठी 
असेल. दोन वषानांतर सजितीचे अध्र्यक्ष त्र्याांच्र्या स्तरावर सदस्र्याांच ेनवीन नािजनदेशन करतील,नािजनदेशनाच्र्या 
सांबांिात आवश्र्यकतेनुसार सजितीच े अध्र्यक्ष, पालकिांत्रर्याांचे िागरदशरन प्राप्त करतील आजण सुिारीत सजिती 
गठणाच्र्या आदेशाची प्रत शासनास सादर करतील. 

3. अध्र्यक्षाांना आवश्र्यक वाटल्र्यास ते जिल्यातील इतर लोकप्रजतजनिींना व इतर शासकीर्य अजिकाऱ्र्याांना 
स्थाजनक जवषर्याच् र्या जनक ीनुसार आिांजत्रत करु शकतील.  

4. जिल्याचे पालकिांत्री सदर सजितीच्र्या कािाचा आढावा प्रत्रे्यक वषी ककवा आवश्र्यकतेनुसार वळेोवळेी 
घेतील व गरि भासल्र्यास सजितीस त्र्याांच्र्या स्तरावरुन िागरदशरनसधु्दा करतील. प्रिान सजचव (पर्यावरण) हे र्या 
सजित्र्याांचा आढावा वषातून एकदा घेतील. 

5. सदर सजिती राज्र्यशासनाच्र्या पर्यावरण जवभागाची जिल्हास्तरावरील प्रजतजनिी सजिती म्हणनू काि 
करेल. पर्यावरण जवभागास जिल्हास्तरावर पर्यावरण सांविरनाच्र्या कार्यरक्रिात सांपणूर सहकार्यर करेल तसेच 
सजितीने जिल्हास्तरावर केलेल्र्या कार्यरवाहीची िाजहती पर्यावरण जवभागास वळेोवळेी सादर करेल.  

सजितीचे कािकाि व कार्यरकक्षा:  

अ) जिल्यातील स्थाजनक स्वराज्र्य सांस्थाांनी तर्यार केलेल्र्या पर्यावरण सद्यस्स्थती अहवालावर  सखोल 
चचा करून जशफारसी करणे व असा अहवाल प्रत्रे्यक स्थाजनक स्वराज्र्य सांस्थाक ून प्राप्त करून 
घेणे. 

आ) जिल्यातील पर्यावरणाचा ऱ्हास झालेल्र्या नैसर्गगक सांसािनाांचे सवके्षण करुन अशा सांसािनाांच्र्या 
सांविरनासाठी शासनास जशफारस करणे व शासनाच्र्या िान्र्यतेने उपार्यर्योिनाांच्र्या 
अांिलबिावणीसाठी सांजनर्यांत्रण करणे. 

इ) जिल्हास्तरावर पर्यावरण जदन, वसुांिरा जदन, िलसाक्षरता जदवस, ओझोन सांरक्षण जदवस, वटेलॅण्  
कॉन्झव्हेशन जदवस, वृक्षारोपण िोजहि, प्लॅस्स्टक जनिूरलन िोजहि, प्लॅस्स्टक जपशव्र्याांच्र्या बांदीबाबत 
िनिागृती, शाळा-कॉलेिाांिध्रे्य पर्यावरण जशक्षण व िनिागृती स्पिा व कार्यरक्रि इ राबजवण्र्यासाठी 
पर्यावरण जवभागािाफर त जनगरजित िागरदशरक सचूनानुसार तसचे स्थाजनक पर्यावरणीर्य बाबी लक्षात 
घेऊन अांिलबिावणी करणे. 

ई) पर्यावरण जवभागािाफर त जिल्यात कार्यररत असलेल्र्या र्योिनाांच्र्या र्योर्य त्र्या अांिलबिावणीसाठी, 
जवभागािाफर त र्योिनाजनहार्य वा एकजत्रत स्वरुपात जनगरजित सचूनाांनुसार कार्यरवाही करणे. 

उ) जिल्यातील नव्र्याने प्रस्थाजपत होणाऱ्र्या जवकास प्रकल्पासाठी तर्यार करण्र्यात रे्यणाऱ्र्या “ पर्यावरण 
आघात िूल्र्याांकन अहवाल” व “िनसुनावणी” बाबत सांबजित प्रादेजशक अजिकारी, िहाराष्ट्र प्रदूषण 
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जनर्यांत्रण िां ळ र्याांनी सजितीस सूजचत कराव.े र्यानुसार सजितीने आपली िते िनसनुावणी दरम्र्यान 
आवश्र्यकतेनुसार जवहीत कार्यरपद्धतीने नोंदवावी. 

च) सद्यस्स्थतीत अस्स्तत्वात असलेल्र्या जवकास र्योिना/प्रकल्पाांिुळे होणाऱ्र्या जिल्यातील पर्यावरण 
ऱ्हासावर उपार्यर्योिना शासनास सुचजवणे व शासनाच्र्या जनदेशानुसार त्र्यावर अांिलबिावणी करणे. 

छ) पर्यावरण सांरक्षण कार्यदा, 1986 अांतगरत जनगरजित करण्र्यात आलेल्र्या अजिसचूना क्र. एसओ-394 
(ई), जद.16.4.1987 अन्वरे्य जिल्हाजिकारी र्याांना प्रदान केलेले अजिकार, जिल्हाजिकारी, सजितीचे 
अध्र्यक्ष र्या नात्र्याने, जिल्हा स्तरावर पर्यावरण सांरक्षणासाठी व सांविरनासाठी आवश्र्यकतेनुसार 
वापरतील, तसेच पर्यावरण ऱ्हासास कारणीभतू ठरत असलेल्र्या/ ठरणा-र्या घटकाांवर/सांस्थाांवर र्या 
कार्यद्यान्वरे्य प्राप्त अजिकाराांनुसार, सजितीच ेअध्र्यक्ष कारवाई करतील ककवा कारवाई करण्र्यासाठी 
शासनाच्र्या पर्यावरण जवभागास जशफारस करतील. 

ि) सजिती पर्यावरण ऱ्हासाबाबत प्राप्त होणाऱ्र्या तक्रारीची स्थाजनक पातळीवर त्वरीत दखल घेईल व 
त्र्यासाठी आवश्र्यक ती कार्यरवाही सांबांजित र्यांत्रणाांच्र्या िाध्र्यिातून करेल. 

6. सदर सजितीची बठैक किीत किी सहा िजहन्र्याांतून एकदा होईल. सदर बठैक सािारणत: िानेवारी 
आजण िे िजहन्र्यात आर्योजित करण्र्यात र्यावी. तसचे बठैकीचे इजतवृत्त पर्यावरण जवभागास सादर करण्र्यात र्याव.े 

7. सजितीच् र्या कािकािाच् र्या कार्यरपध् दतीबाबत काही ितभेद अथवा वाद जनिाण झाल् र्यास अशा प्रसांगी 
प्रिान सजचव (पर्यावरण) र्याांचा जनणरर्य अांजति राहील. 

8. शासकीर्य सदस्र्याांना प्रवास भत्ता व दैजनक भत्ता हा िहाराष्ट्र शासनाच्र्या जवत्त जवभागाने वळेोवळेी 
जनगरजित केलेल्र्या आदेशानुसार देर्य राहील. प्रस्तुत सजिती ही जिल्हाजिकारी र्याांच्र्या कक्षतेील असल्र्यािुळे र्या 
सजितीसांबांिी िो खचर होईल तो खचर जिल्हाजिकारी र्याांना त्र्याांच्र्या िांिूर अनुदानातून भागवावा लागेल. त्र्यािुळे 
र्याबाबतच्र्या खचाचे लेखाजशषर जिल्हाजिकारी र्याांच्र्या आस्थापनेनुसार राहील व त्र्याबसांबांिीची तरतूद 
जिल्हाजिकारी र्याांनी करावी.  

9. जवत्तीर्य बाबी सांदभािीन शासन जनणरर्य जवत्त जवभागाच्र्या अनौ. सांदभर क्र. सीआर-45/90/व्र्यर्य-16 
जदनाांक 3 ऑगस्ट 1990 अन्वरे्य जनगरजित करण्र्यात आली आहे. 

सदर शासन जनणरर्य िहाराष्ट्र शासनाच्र्या www.maharashtra.gov.in र्या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्र्यात आला असनू त्र्याचा सांकेताांक 201507021610112204 असा आहे. हा आदेश ज िीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांजकत करुन काढण्र्यात रे्यत आहे.  

िहाराष्ट्राच ेराज्र्यपाल र्याांच्र्या आदेशानुसार व नावाने.   
 

 
 

(सो. ना. बागूल) 
उप सजचव, पर्यावरण जवभाग 

िहाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. िा. जवरोिी पक्षनेता, जविानपजरषद /जविानसभा, िहाराष्ट्र जविानिां ळ सजचवालर्य, िुांबई. 
२. सवर सन्िाननीर्य जविानसभा, जविानपजरषद व सांसद सदस्र्य, 
३. िा. राज्र्यपालाांच ेप्रिान सजचव, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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४. िा. िुख्र्यिांत्री र्याांचे प्रिान सजचव, िांत्रालर्य, िुांबई- 32 
५. प्रिान सजचव, पर्यावरण जवभाग, िांत्रालर्य, िुांबई- 32 
६. अपर िुख्र्य सजचव, िहसूल व वन जवभाग, िांत्रालर्य, िुांबई- 32 
७. िुख्र्य सजचव र्याांच ेउपसजचव, िांत्रालर्य, िुांबई- 32 
८. सवर जवभागीर्य आर्यकु्त 
९. सवर जिल्हाजिकारी 
१०. सवर िुख्र्य कार्यरकारी अजिकारी, जिल्हापजरषदा 
११. सवर आर्युक्त, िहानगरपाजलका 
१२. सदस्र्य सजचव, िहाराष्ट्र प्रदूषण जनर्यांत्रण िां ळ, िुांबई 
१३. खािगी सजचव, सवर िांत्री 
१४. सवर पालक िांत्रर्याांचे खािगी सजचव 
१५. िा. िांत्री (पर्यावरण) र्याांच ेखािगी सजचव, िांत्रालर्य, िुांबई- 32 
१६. िा. राज्र्यिांत्री (पर्यावरण) र्याांचे खािगी सजचव, िांत्रालर्य, िुांबई- 32 
१७. अजिदान व लेखा अजिकारी, िुांबई 
१८. जनवासी लेखा पजरक्षा अजिकारी, िुांबई 
१९. सांचालक, उद्योग सांचालनालर्य, 
२०. आर्युक्त, कृषी-पणेु 
२१. िहासांचालक आरोर्य सांचालनालर्य,िुांबई 
२२. िहासांचालक/सांचालक, िनसांपकर  व िाजहती सांचालनालर्य, िुांबई 
२३. सवर जवभागीर्य िुख्र्य अजभर्यांता, िलसांपदा जवभाग 
२४. सवर जवभागीर्य िुख्र्य अजभर्यांता, सावरिजनक बाांिकाि जवभाग 
२५. सवर जिल्हा वन सांरक्षक अजिकारी 
२६. सवर कार्यासने, पर्यावरण जवभाग, िांत्रालर्य, िुांबई- 32 
27.जनव  नस्ती  


		2015-09-24T16:42:10+0530
	Somnath Namdeo Bagul




