
 
 

महाराष्ट्र राज्य वटेलडँ प्राधिकरण गठीत करणेबाबत... 
 

महाराष्ट्र शासन 
पयावरण धवभाग 

 शासन धनणणय क्रमाांक : सांकीणण 2017/प्र.क्र. 46/ताां.क.3 
15 वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, 

मादाम कामा मागण, मांत्रालय, म ांबई-400 032 
धदनाांक:   6 फेब्र वारी, 2018. 

 

वाचा :- 1) कें द्रीय वने व पयावरण मांत्रालयाचे जीएसआर-1203 (ई) धद.26.9.2017 च्या अधिसूचने  
               अन्वय ेवटेलँड (सांविणन व व्यवस्थापन) धनयम, 2017 

 

प्रस्तावना:-  

कें द्रीय वने व पयावरण मांत्रालयाने जीएसआर-1203 (ई) धद.26.9.2017 च्या अधिसूचने 
अन्वय े वटेलँड (सांविणन व व्यवस्थापन) धनयम, 2017 प्रकाधशत केल े आहेत. या अधिसूचनेतील 
तरतूदीच्या अांमलबजावणीसाठी धनयम 5 मध्य ेधदलेल्या सांरचनेन सार राज्य शासन स्तरावर महाराष्ट्र 
राज्य वटेलँड प्राधिकरण गठीत करणे अपेधित आहे. तसेच धनयम 5 (6) अन्वये या प्राधिकरणाला 
सहाय्य करण्यासाठी ताांधत्रक सधमती व 4 सदस्यीय तक्रार धनवारण सधमती गठीत करणे आवश्यक 
आहे. त्यान सार महाराष्ट्र राज्य वटेलँड प्राधिकरणाचे व त्याअांतगणत सधमत्याांचे गठन खालीलप्रमाणे 
करणे धवचाराधिन होते.  

शासन धनणणय :-  महाराष्ट्र राज्य वटेलँड प्राधिकरणाचे व त्याअांतगणत सधमत्याांचे गठन खालीलप्रमाणे 

प्रस्ताधवत करण्यात येत आहे. 

1.  मा.मांत्री, पयावरण धवभाग अध्यि 

2.  अधतधरक्त म ख्य सधचव, पयावरण धवभाग. उपाध्यि 

3.  सधचव, वने धवभाग सदस्य 

4.  सधचव, नगर धवकास धवभाग सदस्य 

5.  सधचव, ग्राम धवकास धवभाग सदस्य  

6.  सधचव, जलसांपदा धवभाग सदस्य 

7.  सधचव, पद म धवभाग सदस्य 

8.  सधचव, मदत व प नवणसन धवभाग सदस्य 

9.  सधचव, पयणटन धवभाग सदस्य 
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10.  सधचव, महसूल धवभाग सदस्य 

11.  सदस्य सधचव, महाराष्ट्र प्रदूषण धनयांत्रण मांडळ सदस्य 

12.  अधतधरक्त प्रिान म ख्य वनसांरिक, कें द्रीय वन व पयावरण 
मांत्रालय, धवभागीय कायालय, नागपूर 

सदस्य 

13.  चीफ वाईल्ड लाईफ वाडणन  सदस्य 

14.  सदस्य सधचव, राज्य जैव धवधविता मांडळ सदस्य 

15.  सांचालक, महाराष्ट्र धरमोट सेंन्सींग सेंटर सदस्य 

16.  डॉ. धहमाांशू क लकणी, शास्त्रज्ञ, ॲक्वाडॅम, प णे.  तज्ञ सदस्य (मत्स्य व 
जलसांपदा) 

17.  डॉ. भारत भषूण, धवभाग प्रम ख, पयावरण, यशदा, प णे. तज्ञ सदस्य (वटेलँड 
इकॉलॉजी/ लँडस्कॅप 

प्लानींग) 

18.  प्रो.डॉ. क्रीष्ट्णन नारायणन, धवभाग प्रम ख, मानवता व 
समाज शास्त्र, आयआयटी, म ांबई. 

तज्ञ सदस्य (सामाधजक व 
आर्थथक) 

19.  सांचालक/ प्रधतधनिी, सेंरल इन्सन्स्टटयूट ऑफ धफशरीज 
एज्य केशन, वसोवा, म ांबई. 

तज्ञ सदस्य (धफशरीज/ 
इकॉलॉजी) 

20.  डॉ. धरतेश क मार, वटेलँड इांटरनॅशनल, साऊथ एधशया तज्ञ सदस्य (वटेलँड) 

21.  सांचालक, पयावरण धवभाग, मांत्रालय सदस्य सधचव 

2. या सधमतीची कायणकिा वटेलँड (सांविणन व व्यवस्थापन) धनयम, 2017 मिील धनयम 5 (4) मध्य े

धवहीत केल्याप्रमाणे असतील. सदर प्राधिकरण वषातून कमीत कमी 3 वळेा बैठका घेईल. तसेच तज्ञ 

सदस्याांचा सधमतीवरील कायणकाळ 3 वषांपेिा जास्त नसेल.  

3. वटेलँड अधिसूचनेतील धनयम 5 (6) (अ) न सार या प्राधिकरणास ताांधत्रक सहाय्य करण्यासाठी, 

धब्रफ डॉक्य मेंटसचा आढावा घेणे, प्रारुप व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे व प्राधिकरणाने धशफारस 
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केलेल्या बाबींवर  ताांधत्रक सल्ला देणे इ. कामाांसाठी  खालीलप्रमाणे ताांधत्रक सधमती गठीत करण्यात 

येत आहे. 

1. शास्त्रज्ञ श्रेणी-1, पयावरण धवभाग, मांत्रालय सधमती प्रम ख 

2. सह सांचालक, जलप्रदूषण धनवारण, महाराष्ट्र प्रदूषण 
धनयांत्रण मांडळ 

सदस्य 

3. सहाय्यक धसस्टम अधिकारी (माधहती तांत्रज्ञान), महाराष्ट्र 
प्रदूषण धनयांत्रण मांडळ 

सदस्य 

4. श्रीमती धनलीमा श्रीवास्तव, शास्त्रज्ञ, एमआरसॅक, नागपूर सदस्य 

5. डॉ.धहमाांशू क लकणी, शास्त्रज्ञ, ॲक्वाडॅम, प णे सदस्य 

6. श्री.द.सू.भालेराव, शास्त्रज्ञ-2, पयावरण धवभाग, मांत्रालय सदस्य सधचव 

7. िते्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण धनयांत्रण मांडळ. समन्वयक 

 सधमती प्रम ख आवश्यकतेन सार बैठकीसाठी प्राधिकरणातील इतर तज्ञ सदस्याांना आमांधत्रत 

करु शकतील. ही समीती वटेलँड अधिसूचनेतील धनयम 5 (6) (अ) न सार वटेलँड प्राधिकरणास 

सहाय्य करेल.  

4. वटेलँड अधिसूचनेतील धनयम 5 (6) (अ) न सार 4 सदस्यीय तक्रार धनवारण सधमती 

खालीलप्रमाणे गठीत करण्यात येते आहे. 

1. उप सधचव (आस्थापना), पयावरण धवभाग, मांत्रालय सधमती प्रम ख 

2. प्रादेधशक अधिकारी, म ख्यालय, महाराष्ट्र प्रदूषण धनयांत्रण 
मांडळ 

सदस्य 

3. धविी अधिकारी, पयावरण धवभाग / महाराष्ट्र प्रदूषण 
धनयांत्रण मांडळ 

सदस्य 

4. श्री.जॉय ठाकूर, शास्त्रज्ञ-2, पयावरण धवभाग, मांत्रालय सदस्य सधचव 

5. िते्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण धनयांत्रण मांडळ. समन्वयक 
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 वरील दोन्ही सधमत्या प्रत्येक धतमाहीत कमीत कमी एकदा तरी बैठक घेतील व त्याचा अहवाल 

प्राधिकरणास सादर करतील.  

5. या प्राधिकरणाच्या व त्या अांतगणत गठीत सधमत्याांच्या   दैनांधदन कामकाजासाठी तसेच वटेलँड 

धनयम, 2017 प्रमाणे वटेलँड आयडेंटीधफकेशनच्या बाबतीतील कामासाठी सेके्रटधरएट म्हणनू 

महाराष्ट्र प्रदूषण धनयांत्रण मांडळ कायण करेल. तसेच प्राधिकरण / सधमत्या इ.च्या बैठका, कायालयीन 

खचण, बैठकीवरील खचण , तज्ञ सदस्य, सदस्य सधचव याांचेसाठी वाहन, वाहन चालक, वाहनासाठी 

इांिन व अन षांधगक खचण, तज्ञ सदस्य, सदस्य व सदस्य सधचव याांच्या स्थळ पाहणी च्या अन षांगाने 

झालेला खचण इ. राज्य पयावरण आघात म ल्याांकन प्राधिकरणाच्या बचत खात्यात जमा धनिीतून 

करण्यात यावा. 

6. प्राधिकरण व त्याअांतगणत गठत सधमत्याांच्या धनयधमत कामकाजाच्या सहाय्यासाठी महाराष्ट्र 

प्रदूषण धनयांत्रण मांडळातून 3 िधेत्रय अधिकारी वा तत्सम अधिकारी उिार सेवनेे प्राधिकरणाच्या 

कामासाठी उपलब्ि करुन घेण्यात येतील. तसेच 3 डाटा ऑपरेटर, 3 लघ लेखक, 3 धलधपक व 2 

प्रकल्प अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण धनयांत्रण मांडळाकडून कां त्राटी तत्वावर प्राधिकरणासाठी उपलब्ि 

करुन देण्यात यावते. यावरील खचण पधरच्छेद 5 मध्ये नमूद केल्यान सार राज्य पयावरण आघात 

म ल्याांकन प्राधिकरणाच्या बचत खात्यात जमा धनिीतून करण्यात यावा, असे प्रस्ताधवत करण्यात येत 

आहे.  

7. प्राधिकरणात व सधमत्याांमिील तज्ञ सदस्याांना बैठक भत्ता / मानिन प्रत्येक धदवसासाठी कें द्र 

शासनाच्या धनयमाप्रमाणे रु.3,000/- प्रधतधदन, इकॉनॉमी वगण धवमान प्रवास, धितीय श्रेणी रेल्व ेप्रवास, 

स्थाधनक प्रत्यि झालेला प्रवास खचण, प्रत्यि वास्तव्यासाठीचा खचण इ. अन ज्ञये असेल तसेच तज्ञ 

सदस्य, सदस्य व सदस्य सधचव याांच्या िते्र भटेी दरम्यान मानिन प्रत्येक धदवसासाठी कें द्र 

शासनाच्या धनयमाप्रमाणे रु.3,000/- प्रधत धदन, इकॉनॉधम वगण धवमान प्रवास, धितीय श्रेणी रेल्व े

प्रवास, स्थाधनक प्रत्यि झालेला प्रवास खचण इ. अन ज्ञये असेल. स्थळ पाहणीदरम्यान राहण्यासाठी 

झालेला प्रत्यि खचणही अन ज्ञये असेल. 
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8. सदर शासन धनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201802061633049904 असा आहे. हा आदेश 

धडजीटल स्वािरीने सािाांधकत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशान सार व नावाने. 

   (सधतश गवई),  
अ.म .स. (पयावरण)  

प्रधत, 
1. मा. म ख्यमांत्री याांचे प्रिान सधचव 
2. मा. मांत्री व राज्यमांत्री, पयावरण याांचे खाजगी सधचव 
3. मा. म ख्य सधचव 
4. सधचव, नगर धवकास धवभाग 
5. सधचव, ग्राम धवकास धवभाग 
6. सधचव, जलसांपदा धवभाग 
7. सधचव, पयणटन धवभाग 
8. सधचव, पद म धवभाग 
9. सधचव, मदत व पूनवणसन धवभाग 
10. सधचव (वने), महसूल व वने धवभाग 
11. वटेलँड प्राधिकरण व सधमतीचे सवण सदस्य.  
12. सदस्य सधचव, महाराष्ट्र प्रदूषण धनयांत्रण मांडळ 
13. सवण धवभागीय आय क्त 
14. सवण धजल्हाधिकारी 
15. सवण महानगरपाधलका आय क्त 
16. सवण म ख्यकायणकारी अधिकारी धजल्हापधरषद 
17. सवण मांत्रालयीन धवभाग 
18. सवण म ख्यधिकारी, नगरपाधलका 
19. महासांचालक, माधहती व जनसांपकण  सांचालनालय (प्रधसध्दीसाठी) 
20. सांचालक, म ांबई दूरदशणन (प्रधसध्दीसाठी). 

 

Satish Madhukar 
Gavai
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