महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम,
2015 च्या कलम -3 मिील तरतूदींच्या
अिुषंगािे

पयावरण

धवभागांतगगत

असलेल्या महाराष्ट्र प्रदू षण धियंत्रण
मंडळ या क्षेधत्रय कायालयामार्गत सेवा
उपलब्ि करुि दे णेबाबत.
महाराष्ट्र शासि
पयावरण धवभाग
शासि धिणगय क्रमांक- मलोहअ-2015/प्र.क्र.243/आस्थापिा
15 वा मजला, िवीि प्रशासकीय भवि
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई- 400 032
धदिांक - 18 जािेवारी, 2016.
वाचा :- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिधियम, 2015 (सि 2015 चा महाराष्ट्र अधिधियम क्रमांक 31).
प्रस्ताविा :राज्य शासिामार्गत राज्यातील पात्र व्यक्तींिा पारदशगक, कायगक्षम व कालमयादे त लोकसेवा
उपलब्ि करुि दे ण्यात येते. तसेच लोकांच्या स्थाधिक प्रशासिाकडू ि वाढत्या अपेक्षा धवचारात घेऊि
त्यांिा तत्पर व दजेदार सेवा धवधहत कालमयादे त उपलब्ि करुि दे ण्याच्या दृष्ट्टीिे लोकसेवा हक्क
अधिधियम, 2015 प्रख्याधपत केला असूि तो धदिांक 28.4.2015 रोजी लागू करण्यात आला आहे.
या अधिधियमातील कलम 3 मध्ये िमूद करण्यात आलेल्या सावगजधिक प्राधिकरणािे सदर अधिधियम
लागू झाल्यािंतर 3 मधहन्याच्या कालाविीत आधण वेळोवेळी पुरधवत असलेल्या लोकसेवा,
पदधिदे धशत अधिकारी, प्रथम व धितीय अधपलीय अधिकारी आधण धियत कालमयादा या सदर
अधिधियमाखाली अधिसूधचत करणे आवश्यक आहे. सदरहू धिगगधमत करण्यात आलेल्या सावगजधिक
प्राधिकरणािे त्यांचे मार्गत पुरधवण्यात येत असलेल्या सेवा सदर अधिधियमातंगगत अधिसूधचत करुि
त्याप्रमाणे संबंधित सेवा पुरधवण्याची बाब शासिाच्या धवचारािीि होती.
शासि धिणगय :या धवभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र प्रदू षण धियंत्रण मंडळ व त्यांच्या स्थाधिक
कायालयामार्गत पुरधवण्यात येणा-या धवधवि सेवा-सुधविांचा लाभ राज्यातील लोकांिा / िागधरकांिा
/ उद्योगांिा उपलब्ि करुि दे ण्याच्या दृष्ट्टीिे राज्य शासिािे धिगगधमत केलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा
हक्क अधिधियम, 2015 च्या अिुषंगािे सोबत जोडलेल्या प्रपत्र - अ मिील सेवा पुरधवण्यास
शासिाची मंजूरी दे ण्यात येत आहे.
2.

सदर प्रपत्रातील एकूण 4 सेवा राज्यातील या धवभागाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र प्रदू षण

धियंत्रण मंडळ व त्यांच्या स्थाधिक कायालयाशी धिगडीत असलेल्या सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क
अधिधियम, 2015 मिील कलम -3 िुसार अधिसूधचत करण्याची कायगवाही धवभागामार्गत करण्यात
येत आहे. तसेच, सदर सेवा पुरधवण्याबाबत आवश्यक असलेला अजग, प्रमाणपत्र, शुल्क धिधित करूि
तो Maha Online वर उपलब्ि करूि दे ण्याबाबतची कायगवाही माधहती व तंत्र संचालिालयातील
संबंधितांशी संपकग सािूि महाराष्ट्र प्रदू षण धियंत्रण मंडळािे तातडीिे पूणग करावी.
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3.

या शासि धिणगयासोबतच्या प्रपत्रामध्ये िमूद केलल्या सेवांमध्ये अथवा सेवा पुरधवण्याची

कालमयादा तसेच, या सेवा पुरधवण्याकरीता पदधिदे धशत करण्यात आलेले अधिकारी, प्रथम
अधपलीय अधिकारी व धितीय अधपलीय अधिकारी इत्यादींमध्ये शासिाच्या मान्यतेिे महाराष्ट्र प्रदू षण
धियंत्रण मंडळास सुिारणा करता येतील.
4.

उपरोक्तिुसार सेवा अधिसूधचत करण्यात आल्यािंतर या लोकसेवांची सूची, सेवा

पुरधवण्याची कालमयादा, धवधहत अजग व िमुिे, सेवस
े ंदभातील शुल्क, या सेवा पुरधवण्याकरीता
पदधिदे धशत करण्यात आलेले अधिकारी, प्रथम अधपलीय अधिकारी व धितीय अधपलीय अधिकारी
यांचा तपशील महाराष्ट्र प्रदू षण धियंत्रण मंडळ व त्यांच्या स्थाधिक कायालयांच्या सूचिार्लकावर,
तसेच त्यांच्या संकेतस्थळावर ककवा पोटग लवर प्रदर्शशत करावा.
5.

सदर शासि धिणगय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201601191256194204 असा आहे . हा आदे श
धडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांधकत करुि काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.

Somnath
Namdeo Bagul
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34418cf92d1ac844331c4116879d, cn=Somnath
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( सो. िा. बागुल )
सह सधचव, पयावरण धवभाग
प्रधत,
1. मा.धवरोिी पक्षिेते, धविािसभा/धविािपधरषद, महाराष्ट्र धविािमंडळ, मुंबई,
2. सवग सन्माििीय धविािसभा/धविािपधरषद सदस्य व संसंद सदस्य,
3. मा. राज्यपाल महोदय यांचे सधचव,
4. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रिाि सधचव,
5. सवग मा. मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सधचव,
6. मा. लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कायालय, (पत्रािे),
7. मा. मुख्य माहीती आयुक्त व राज्य माधहती आयुक्त यांचे कायालय, (पत्रािे)
8.मा.राज्य धिवडणुक आयोग यांचे कायालय,
9. मुख्य सधचव यांचे वरीष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई,
10. सवग अप्पर मुख्य सधचव/ प्रिाि सधचव/ सधचव, मंत्रालय, मुंबई,
11. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे जिसंपकग अधिकारी,
12. प्रबंिक, उच्च न्यायालय, मंबुई /िागपूर / औरंगाबाद/ (पणजी) खंडपीठ, (पत्रािे)
13. सवग धवभागीय आयुक्त,
14. मुख्य कायगकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योधगक धवकास महामंडळ.
15. सवग धजल्हाधिकारी,
16. सदस्य सधचव, महाराष्ट्र प्रदू षण धियंत्रण मंडळ, मुंबई.
17. सवग प्रादे धशक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदू षण धियंत्रण मंडळ, प्रादे धशक कायालये.
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18. सवग महािगर पाधलका आयुक्त.
19. सवग िगर पधरषद/िगर पाधलका/िगर पंचायती यांचे मुख्याधिकारी.
20. सवग मंत्रालयीि धवभाग,
21. पयावरण धवभागातील सवग कायासिे,
22. धिवड िस्ती आस्थापिा, पयावरण धवभाग.
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प्रपत्र-अ
शासि धिणगय क्रमांक- मलोहअ-2015/प्र.क्र.243/आस्थापिा, धद. 18 जािेवारी ,2016 चे प्रपत्र.
अ. लोकसेवच
े ा तपशील लोकसेवा
क्र.

पुरधवण्यासाठी

पदधिदे धशत
अधिकारी

धवधहत केलेली
कालमयादा
1

उद्योग उभारणीसाठी

120 धदवस

संमतीपत्र
2

उद्योग सुरु
उद्योग उभारणीसाठी

लाल

िाकरगी

धहरव्या

संवगात

संवगात

संवगात

मोडणारे

मोडणारे

मोडणारे

उद्योग

उद्योग

उद्योग

धिरं क

धिरं क

रु.50

अधिकारी
120 धदवस

करण्यासाठी संमतीपत्र
3

उप प्रादे धशक

भांडवली गुंतवणूक (रू.कोटी मध्ये)

संमतीपत्र

धितीय

अधपल

अधपल

अधिकारी

अधिकारी

प्रादे धशक

संबधं ित

कोटीपयंत अधिकारी

उप प्रादे धशक

धिरं क

धिरं क

अधिकारी
120 धदवस

प्रथम

रु.50

प्रादे धशक

कोटीपयंत अधिकारी

प्रादे धशक

* रु.10

अधिकारी

कोटीपयंत

रु.150

रु.50 ते

संबधं ित

कोटीपयंत रु.500 धवभाग प्रमुख
कोटीपयंत

4

उद्योग सुरु
करण्यासाठी संमतीपत्र

120 धदवस

प्रादे धशक

*रु.10

अधिकारी

कोटीपयंत

रु.150

रु.50 ते

* प्रादेधशक अधिकारी यांचे अखत्यारीत येत िसलेल्या उद्योगांच्या सूचीमिील

संबधं ित
धवभाग प्रमुख
सहाय्यक
सधचव
(तांधत्रक)

संबधं ित

कोटीपयंत रु.500 धवभाग प्रमुख
कोटीपयंत

धवभाग प्रमुख

सहाय्यक
सधचव
(तांधत्रक)

उद्योग वगळू ि इतर उद्योग.

*****
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