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 िदनांक ३०/०१/२०२० कांदळवन संर�ण व संवध�न सिनयं�ण सिमती�या १० �या बैठकी“Öß िटपणी (Agenda) 
मा. िवभागीय आय�ुत यां�या अ�य�तेखाली मा.िवभागीय आय�ुत कोकण िवभाग यांचे काय�लय, जनेु सिचवालय, फोट�, मुंबई  

1. मुंबई व मुंबई उपनगरे येथील कांदळवन �े�ातील डेि�ज हटिव�याबाबत.   

२.मागील बैठकीतील त�ारी.  

त�ार 

�.  

 त�ारदार व त�ारीचा िवषय  त�ार    काय�वाही करणारी यं�णा 

१ कांदळवन �े�ातील डेि�स काढून टाकणे.   सदरचा िवषय हा गेली सहा मिह�यापासून �लंिबत अस�यामुळे सिमतीने या 

िवषयावर गाभ�य�ने ल� देऊन १४ हे�टर जागेपैकी खालील�माणे १०.२२ हे�टर 

जागेवरील डेि�ज हटवून कांदळवनाची लागवड कर�या�या सूचना िद�या 

आहेत.  
अ.�. गावाचे नाव अित�मण तोडले�या 

झोपडी सं�या  

�े� हे. सव� नं.  

१ मौजे िव�ोळी २६२ ०.३९३ २०९ 

२ मौजे घाटकोपर 

(छेडानगर/च�बुर) 

७२८ ०.८९७६ २३६ 

३ मौजे मािहम  १०५ ०.५ १०५/ 

३४७ 

४ मौजे िच�ा कॅ�प ४५० २.० १५२ 

५ मौजे तुभ� २९० ०.४३५ १५२/  

१० पैकी 

६ मौजे मालवणी १९६ ४.०० २६३ 

७ मौजे माव� ६३ ०.५ २६३ 

८ मौजे कांिदवली १८० १.५ १४९ 

 �या अनुषंगाने िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई कांदळवन संधारण घटक या�ंया    

िद. २९.०८.२०१९ रोजी उपआयु�त, घनकचरा �यव�थापन, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका यांना िदले�या प�ानुसार काय�वाही कर�यास सिमतीमाफ� त 

आदेश दे�याबाबत िशफारस कर�यात यावी.    

मुंबई महानगरपािलका 

महसलु 

वन 

�हाडा  

अ. 

�.  

 त�ारदार व त�ारीचा िवषय    त�ार   काय�वाही करणारी 

यं�णा 

१ त�ार �. ८ 

�ी. बी.एस. यादव- िद.२६.११.२०१८ 

 KMC-2 Mangrove Destruction  

Illegal construction of common toilets in malad, 

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर यां�या अहवालानुसार सदर िठकाणी 

कांदळवनालगत अदानी ईले��ीिसटी स�लायचे पाईपलाईन साठी खोदकाम करत 

अस�याचे िनदश�नास आले. सदरचे खोदकाम हे कांदळवनालगत अस�याने पय�वरण 

संर�ण अिधिनयम १९८६ अ�वय ेटाटा पॉवर �टेशनचे संबंधीत अिधकारी व अदानी 

िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर 

(अहवाल �ा�त)   
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puming state and tata power station in Malvani, 

Malad.  

ईले��ीसीटी स�लाय कंपनीचे सुपरवायझर �ी. सतीश माळी यांचे िव��द गु�हा                   

�. ३३७/२०१९ िद. २५.०६.२०१९ रोजी दाखल कर�यात आलेला आहे.   

 �या अनुषंगाने ही त�ार बंद कर�यास िशफारस कर�यात येत आहे.                  

   

२ त�ार �. ९ 

�ी. जयेश गु�ता – िद.२४.११.२०१८ 

Destroying mangroves in the CRZ Creek ara of 

Sabe- Desai-Khardi Gaon, Thane.  

 

 या त�ारी संदभ�त ठाणे महानगरपािलकेने िदवा खाड� डं�पग �ाऊंड यांचे शा�ीय 

��टया Closure कर�यासाठी (National Environmental Engineering Research 

Instituted) यांना स�लागार �हणून नेमले आहे व �या अनुषंगाने पिह�या ट��याम�ये 

एकूण ५ हे�टर जागेसाठी Biocapping प�दतीने Scientific Closure कर�यासाठी 

संबंिधत सं�थेने अहवाल सादर केलेला असून �यानुसार ठाणे महानगरपािलके तफ�  

पुढील काय�वाही कर�यात येईल असा अहवाल िदला आहे.   

 �या अनुषंगाने सिमतीने सदर जागेवरील उव�िरत काय�वाही ता�काळ क�न �या 

बाबतचा अहवाल सादर कर�या�यास सूचना ठाणे महानगरपािलके�या �ितिनध�ना 

िद�या.     

 आयु�त ठाणे 

महानगरपािलका  

(अहवाल अ�ा�त)  

 

३ त�ार �. १२ 

�ी. लुक म��डीस िद.३०.११.२०१८ 

Mangroves under threat at Bandra east below 

Mahim-Sion link way.  

 सदरची त�ार ब�हेच मिहने �लंिबत असून सदर जागेवरील डेि�ज हटिव�याची 

काय�वाही अ�ाप झालेली नाही असे सिमती�या िनदश�नास आले.  

 सदर जागेवरील डेि�ज १५ िदवसात हटवून सदर जागेवर कादंळवनाची लागवड 

कर�या�या सूचना िद�या हो�या.    

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर. 

२. बृह�मंुबई 

महानगरपािलका, मंुबई.  

(अहवाल अ�ा�त)  

४ त�ार �. १७ �ी.िधरज परब,  िद.०५.१२.२०१८ 

से�हन इले�हन हॉटेल कं. ने मीरा रोड कनिकया येथे 

कांदळवनाची तोड क�न माती भराव व कंुपण �भत 

बांधकाम के�याबाबत.  

  या त�ारी संदभ�त पूव� चार FIR दाखल कर�यात आलेले असून पु�हा िद. 

२१.०९.२०१९ रोजी नर�� मेहता यां�या िव��द FIR दाखल कर�यात आला आहे असे 

पोलीस अिधकारी ठाणे �ामीण यांनी सांिगतले.   

 �या अनुषंगाने FIR ची तपासणी पणू� झा�यावर पुढील काय�वाही कर�या�या सूचना 

तहिसलदार ठाणे या�ंयामाफ� त कर�यासाठी उप सिमतीला १ मिह�याची मुदत देऊन 

Chargsheet �यायालयात दाखल क�न �याबाबतचा अहवाल पुढील बैठकीपूव� सादर 

कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

 तसेच िमरा-भाईंदर महानगरपािलके�या िद.१३.११.०१९ रोजी�या अहवालानुसार िमरा 

रोड कनिकया येथे कांदळवनाची तोड क�न माती भराव व कंुपण �भत बांधकामाबाबत 

आप�यामाफ� त केले�या काय�वाही�या अनुषंगाने मौजे नवघर येथील सव� �. ६७, ८१ 

व ५२ या िठकाणी कांदळवन नसून सदर िठकाणी सदर जागा मंजूर िवकास 

योजने�माणे नािवकास िवभागात समािव�ट असून िवकास योजना र��याने बाधीत 

आहे.  

 �या अनुषंगाने या काय�लयामाफ� त सदर जागेची तपासणी केली असता या जागेवरील 

�लब जवळील नवीन सव� �. ५०,५१,८६ व ६९ हे MRSAC  २००५ �या 

िज�हािधकारी, ठाणे 
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नकाशानुसार सदर िठकाणी कांदळवन अ��त�वात होते �यामुळे सदरची जागा ही 

से�हन इले�हन हॉटेल कंपनी�या मालकीची आहे िक नाही तसेच सदर िठकाणी केलेला 

भराव कोणामाफ� त झालेला आहे याची चौकशी करणे आव�यक कर�याचे िनद�श 

सिमतीने िमरा-भाईंदर महानगरािलका यांना िदले.  

५ त�ार �. ७७ �ी. िधरज परब:- मीरा भाईंदर 

महापािलका ह�ीतील मीरारोड प��चम येथे नाझरेथ आगर 

पिरसरात सरकारी व खाजगी जागेत कांदळवन  पाणथळ 

चा �हास क�न CRZचे उ�लंघन.  

पाणथळ सिमतीकडून कांदळवन सिमतीकडे वग� केलेली 

त�ार 

 आयु�त िमरा-भाईंदर महानगरपािलका यां�या िद.१३.११.२०१९ रोजी�या 

अहवालानुसार सदर िठकाणी र�ता बनिव�यात आलेला असून नारळाची झाडे 

लावलेली आहेत व र��या�या बाजूला कांदळवनाची झाडे आहेत. स�य��थतीत सदर 

िठकाणी कांदळवनाचा �हास झालेला नाही.  व MRSAC नकाशानुसार सदर �े� हे 

कांदळवन नस�याचे िदसते.      

  �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत पुढील काय�वाही क�न Chargsheet दाखल 

कर�याचे िनद�श िदले.       

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-भाईदंर 

महानगरपािलका,  

िज. ठाणे. 

(अहवाल अ�ा�त)   

६ त�ार �. ७८ 

�ी. िधरज परब - मीरारोड�या कनिकया भागात सव� �. 

३८ म�ये पाणथळ, कांदळवन, सीआरझेड म�ये 

पय�वरणाचा �हास केले बाबत.   

पाणथळ सिमतीकडून कांदळवन सिमतीकडे वग� केलेली 

त�ार 

 या त�ारी संदभ�त आयु�त िमरा-भाईंदर महानगरपािलका यां�या िद. १३.११.२०१९ 

रोजी�या अहवालानुसार िद.१०.१०.२०१८ रोजी त�ारदार या�ंया सम� पाहणी केली 

असता मौजे नवघर सव� �. ३८ �लब हाऊस �या पाठीमागील �े� हे मीठ अिध�क, 

सॉ�ट िवभाग यां�या ता�यात अस�याचे िनदश�नास आले. परंत ु ��य� जागेवर िद. 

४.११.२०१९ रोजी पाहणी केली असता जागेवर कोण�याही �कारचे नवीन बांधकाम 

के�याचे िनदश�नास आलेले नाही.     

 सदर िठकाणी िवरळ �माणात कांदळवनाची झाडे आहेत.   

 सदर िठकाणी पा�याचे �वाह काही िठकाणी बंद झाले आहेत ते �वाह पु�हा सु� 

कर�याचे िनद�श सिमतीने िदले.    

तहिसलदार, ठाणे 

(िज�हािधकारी ठाणे)  

िमरा-भाईंदर       

महानगरपािलका –  

(अहवाल अ�ा�त)   

७ त�ार �. ७९ 

�ी. िधरज परब: - मीरा भाईदंर महापािलका ह�ीतील 

नवघर गाव मागील सरकारी खाजण सव� �. १५ म�ये 

मनपाने पाणथळ, कांदळवन व सीआरझेड १ म�ये 

बेकायदा टाकलेला कचरा, भराव काढून कांदळवनाची 

लागवड.  

पाणथळ सिमतीकडून कांदळवन सिमतीकडे वग� केलेली 

त�ार  

 या त�ारीबाबत िज�हािधकारी ठाणे या�ंया �ितिनध�नी सदर िठकाणी नवीन 

िनदश�नास आलेली क�ची बांधकामे, झोपडप�या काढून टाक�यात आलेली आहेत व 

इतर CRZ बाधीत अनिधकृत बांधकामे िन�कासीत कर�याची काय�वाही सु� आहे.  

 सिमतीने सदर िठकाणी पु�हा एक� �थळ पाहणी कर�या�या सूचना िद�या व सदर 

जागेवर Restoration Plan तयार क�न �या बाबतचा अहवाल पुढील बैठकीम�ये 

सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.         

तहिसलदार ठाणे 

(िज�हािधकारी ठाणे) 

(अहवाल अ�ा�त) 

८ त�ार �. १८ 

उ�कष� साव�जिनक िम� मंडळ वेबसाईट�ारा �ा�त त�ार 

KMC-3  िद.०३.१२.२०१८ 

Mangroves Cutting in Gorai Sector 2   

  या त�ारी संदभ�त SDO मंुबई उपनगर यांनी सदर िठकाणी कांदळवन आहेत यापूव� 

सदर िठकाणी डेि�ज टाक�यामुळे अ�ात �य�तीवर गु�हा दाखल कर�यात आला 

आहे.  

 �या अनुषंगाने कांदळवना�या संर�ण कर�या�या ��टीने सदर िठकाणी भराव होऊ नये 

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.   

२.  मंुबई महानगरपािलका  

(अहवाल अ�ा�त)     
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यासाठी CCTV कॅमेरा बसिव�याबाबत यो�य ती काय�वाही कर�याचे िनद�श सिमतीने 

िदले आहेत.  

९ त�ार �. २१ 

�ी. बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार पवार 

िद.०९.१२.२०१८ 

Sion Panvel Highway work damaging 

Mangroves. 

  तहिसलदार ठाणे या�ंया अहवालानुसार Highway जवळ कांदळवनाचे नुकसान 

झालेले नाही परंत ुसदर जागेवर कांदळवनालगत डेि�ज टाक�यात आलेले आहे.  

 तसेच सदरची काय�वाही पणू� कर�यासाठी काय�कारी अिभयंता, PWD यांना बैठकीत 

उप��थत राह�याबाबत कळिव�यात आहे. परंतु सदरची काय�वाही अ�ाप �लंिबत 

आहे.  

िज�हािधकारी ठाणे  

(अहवाल अ�ा�त)  

 

 १० त�ार �. ८३ 

�ी.बी.एन. कुमार ०१.०८.२०१८  

Mangrove killing along Sion-Panvel highway - 

Request for rapid action force.  

११ त�ार �. ९८ �ी. बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार 

पवार िद.०६.०८.२०१९.   

Debris mafia shifts goalposts on Sion Panvel 
Highway – Chembur. 

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर यां�या �ितिनध�नी सदरची जागा ही 

सॉ�ट िवभागाची असून सॉ�ट आयु�तांना कांदळवन �हासाबाबत कळिवले 

अस�याचे सांिगतले.  

 परंत ुसिमतीने सदरची जागा सॉ�ट िवभागाची असली तरी िज�हािधकारी मंुबई उपनगर 

यां�यामाफ� त सदर जागेची   �थळ पाहणी क�न डेि�ज हटिव�याकरीता यो�य ती 

काय�वाही कर�याचे िनद�श िदले.     

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

२.िनवासी 

उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.     

(अहवाल अ�ा�त)   

१२ त�ार �. ३७ 

�ी. नंदकुमार पवार-  िद.१९.०६.२०१८ 

2) Coastal road - There are huge patches of 

mangroves have found dead either side of the 

coastal road by blocking of tidal water flow.   

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी, रायगड या�ंया �ितिनध�ना कांदळवना�या 

तोडीबाबत २०१८ रोजी दाखल केला आहे असे सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने िज�हािधकारी रायगड या�ंया �ितिनध�ना सदर जागेची 

केले�या काय�वाहीचा अहवाल, FIR �त व Restoration बाबत यो�य िनयोजन तयार 

क�न सिमती�या पुढील बैठकीपूव� सद�य सिचवाकंडे सादर कर�या�या सूचना 

िद�या.    

िज�हािधकारी  रायगड 

(अहवाल अ�ा�त)   

१३ त�ार �. ८८ �ी. नंदकुमार पवार. िद. 30.07.2019 

Chopping of mangroves stretch at pagote, Uran  

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी, रायगड यां�या �ितिनध�ना सिमतीने FIR ची 

काय�वाही अ�ाप पणू� झालेली नाही असे सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने िज�हािधकारी रायगड या�ंया �ितिनध�ना सदर जागेची 

केले�या काय�वाहीचा अहवाल, FIR �त व Restoration बाबत यो�य िनयोजन तयार 

क�न सिमती�या पुढील बैठकीपूव� सद�य सिचवाकंडे सादर कर�या�या सूचना 

िद�या.     

 १. िज�हािधकारी, रायगड  

२. िसडको, नवी मंुबई.  

(अहवाल अ�ा�त)   

१४ त�ार �. ९२ �ी. नंदकुमार पवार. िद. 30.07.2019  

उरण तालु�याम�ये िवकास व पायाभूत सुिवधां�या नावाने 

होणा�या खाजण जमीनी व न भ�न येणा�या पय�वणा�या 

 सिमतीने या त�ारीबाबत िज�हािधकारी रायगड यां�या �ितिनध�नी आिण िसडको 

यां�या �ितिनध�ना यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल व 

Restoration बाबत यो�य िनयोजन तयार क�न १५ िदवसात सिमतीपुढे सादर 

१. िज�हािधकारी, रायगड  

२. िसडको, नवी मंुबई. 

(अहवाल अ�ा�त)   
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�हासासंबंधी आपले ल� वेधणेबाबत. कर�या�या सूचना िद�या आहेत.    

१५ त�ार �. ९३ �ी. नंदकुमार पवार. िद. २८.08.2019  

Municipal solid waste dumping on Mangroves 

  या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी, रायगड यां�या �ितिनध�नी सदर िठकाणी JNPT 

अंतग�त सदरची जागा असून �या िठकाणी स�या कांदळवनाची तोड झालेली नाही .  

 परंत ुसदर िठकाणी भराव झालेला अस�याने सिमतीने सदर जागेवरील नगरपिरषदेला 

सदरचा भराव काढ�यासाठी िनद�श िज�हािधकारी रायगड व िसडको या�ंया 

�ितिनध�ना िदले आहेत.   

 १. िज�हािधकारी, रायगड  

२. िसडको, नवी मंुबई.  

(अहवाल अ�ा�त)   

१६ त�ार �. २४ �ी. िदपक कामथ  - िद.०९.१२.२०१८ 

Potential illegal work near mangroves within 

Chheda Nagar area. 

त�ार �. ६८ �ी. नंदकुमार पवार. िद.१४.०४.२०१९  

New illigal slum development at chheda Nagar 

reserved forest land near Jijamata Bhosle Marg 

junction. Chembur. 

 या त�ारी संदभ�त सिमतीने िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर यां�या �ितिनध�ना सदर 

जगोवरील सव� नंबर बदलून सदरची जागा वन िवभागास ह�तांतरीत कर�यास 

सांिगतले व �या�माणे पुढील काय�वाही कर�याचे िनद�श   िदले आहेत.   

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर, मंुबई 

महानगरपािलका आिण 

वन िवभाग 

(अहवाल अ�ा�त)   

१७ त�ार �. २७ 

�ी. डेबी गोएंका  - िद.१२.१२.२०१८  

Destruction of mangroves by INS Hamla at 

Marve.  

 या त�ारी संदभ�त अपर मु�य सिचव (महसूल) यां�या बैठकीत देखील चच� कर�यात 

आली होती तसेच आयु�त, बृह�मंुबई महानगरपािलके माफ� त देखील �थळ पाहणी 

झाली आहे तसेच िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर यां�या �ितिनध�नी Contractor िव��द 

FIR दाखल कर�यात आली आहे असे सांिगतले.   

 तसेच सिमतीमाफ� त नेवी�या अिधका�यांना वन (संवध�न) अिधिनयम (FCA) ��ताव 

मागिव�यात आला होता पंरत ुअ�ाप �ा�त झालेला नाही.  

 सिमतीने या त�ारीबाबत सिमतीने अपर मु�य सिचव (महसूल) यां�या बैठकीत 

सदरचा िवषयाबाबत चच� झा�यानुसार �या�ंया िनद�शानुसार पुढील काय�वाही कर�याचे 

िनद�श िदले आहेत.    

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

(अहवाल अ�ा�त)   

 

१८ त�ार �. २९ �ी. सुिनल अगरवाल - िद.१५.१२.२०१८  

Destruction of Mangroves by Janakidevi Public 

School in Andheri (west)  

 सिमतीने SDO मंुबई उपनगर आिण मंुबई महानगरपािलका यां�यामाफ� त सदर जागेवर 

कांदळवनाची लागवड �कवा इतर झाडे लाव�याबाबत िनयोजन कर�या�या सूचना 

िद�या हो�या. 

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर          

२. मंुबई महानगरपािलका 

(अहवाल अ�ा�त)   

१९ त�ार �. ५६ 

�ी. सुिनल अगरवाल –िद.12.02.2019 

Systematic Destruction of Mangroves in Nerul 

Seawoods behind TSC maritime institute. 

  या त�ारीबाबत िसडको यां�या अिधका�यांनी त�ारदारासोबत िद.०७.०९.२०१९ रोजी 

�थळ पाहणी कर�यात आली असून सदर िठकाणी कांदळवनाजवळ डेि�ज टाक�यात 

आले आहे.  

 िसडको कंपाऊंड�या बाजूला असलेले डेि�ज काढ�यात आले आहे.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल दे�या�या 

िसडको 

(अहवाल अ�ा�त)   
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सूचना सिमतीने द ि◌�या आहेत.    

२० त�ार �. ३० 

�ी. िवनोद पु�शी-   िद.१७.१२.२०१८ 

Effluents released in mangroves raise a stink-

T.O. I. Navi Mumbai Report dated 16.12.2018  

  सिमतीने या त�ारीबाबत MPCB �या नोडल अिधका�यांसोबत �थळ पाहणी 

कर�यास सांिगतले व केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर कर�या�या सूचना मागील 

बैठकीत िद�या हो�या. परंत ु MPCB माफ� त कोणीही �ितिनधी उपल�ध नस�याने 

त�ार अ�ाप �लंिबत आहे.    

िज�हािधकारी ठाणे  

(अहवाल अ�ा�त)  

२१ त�ार �. ८६  �ी. िवनोद प�ुशी -िद ०९.०५.२०१९ 

Wetland being filled up overnight Near Indian 

Institute of Geo magnetism campus.  

कोकण पाणथळ त�ार िनवारण सिमतीकडून �ा�त त�ार 

 या त�ारी संदभ�त िसडको या�ंया �ितिनध�नी सदर जागेवर �थळ पाहणी झाली असून 

सदर िठकाणी असलेला भराव हा काढ�याची �ि�या सु� आहे.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारी बाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल पुढील 

बैठकीपूव� सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

िसडको आिण आयु�त, 

नवी मंुबई 

महानगरपािलका – 

(अहवाल अ�ा�त)  

२२ त�ार �. ९९ �ी. िवनोद प�ुशी िद.२०.०९.२०१९  

T.O.I. Navi Mumbai report on 20/09/2019 
regarding mangroves destruction off S-P adjacent 
to Roadpali road.  

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी, रायगड यां�या �ितिनध�नी सदर जागेवरील भराव 

काढ�यात आला आहे असे सांिगतले.  

�या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारी बाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल पुढील 

बैठकीपूव� सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.   

 १. िज�हािधकारी, रायगड 

िज. रायगङ    

२. िसडको, नवी मंुबई.  

(अहवाल अ�ा�त)  

२३ त�ार �. ४९ 

�ी. रेजी अ�ाहम िद. 16.1.2019 

Mangroves destruction –Illegal chawl 

construction in Charkop  

चारकोप, कांिदवली (प��चम) 

   या त�ारी संदभ�त उपिवभागीय अिधकारी, मुंबई प��चम उपनगर यां�या 

िद.19.09.2019 रोजी�या अहवालानसुार ल�मीनगर ते �डगे�वर मंिदर या 

अध�वतु�ळाकार भागात कांदळवनापसनू 50 मीटर�या आत अनेक अनिधकृत 

बांधकाम,े झोपडया िदसनू आले आहेत.   

 �या�माणे जलाराम मंिदर येथील भागात स�ुदा कांदळवनापासनू 50 मीटर �े�ा�या 

आत अनिधकृत बांधकाम,े झोपडया, दकुानांचे गाळे िदसनू आले आहेत.  

 तसेच सदर िठकाणी र��या�या पवू� बाजसू इमारती आहेत. सदर जागेवर कांदळवनाची 

तोड झा�याचे िदसनू येत नाही. सदर जागे�या दि�णेस नाला गेलेला असनू सदर 

ना�यालगत डेि�ज टाक�यात आलेला आहे.   

 सदर जागेची �ोण �ारे छायािच�ांची तुलना केली असता सन 2005 मधील कांदळवन 

�े� आज रोजी कमी झालेले िदसनू येत नाही. तसेच भिव�यात सदर िठकाणी 

कांदळवनाचे काही नकुसान होणार नाही व कांदळवनापासनू 50 मीटर बफर �े�ात 

अनिधकृत बांधकाम होणार नाही यांची द�ता घे�यास सिमतीने सांिगतले. 

  

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

२. िनवासी 

उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.     

  
२४ त�ार �. ५० �ी. रेजी अ�ाहम – िद.16.1.2019  

Mangroves destruction चारकोप, (प��चम)  

 

२५ त�ार �. ५१  �ी. रेजी अ�ाहम -  िद.19.1.2019 

 Mangroves destruction – Tipusultan Ground 

CTSno. 28412 मालवणी, मालाड(प��चम) 

२६ त�ार �. ५३ �ी. रेजी अ�ाहम –िद.31.01.2019 

Dheeraj Bhandari regular land Mafia of charkop 

village , nonchalantly continues building his 

huge illegal ground floor plus one above room 

chawl ( 17rooms plus 17 rooms ) each room of 

200 sq feet behind Jalaram temple in charkop 

village in violation 
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२७ त�ार �. ५४ �ी. रेजी अ�ाहम िद.02.02.2019 

No necessary visit much less action so far by 

BMC R SOUTH WARD, collector western 

suburbs, mangroves cell, deputy collector 

encroachment nor charkop police station with 

regard to ongoing illegal chawl construction in 

CRZ restricted mumbai high court.  

२८ त�ार �. ९४ िद.01.09.2019 �ी. रेजी अ�ाहम  

Site visit by SDO and other enforcement 
authorities at malad malwani, lagoon road, CTS 
no 2841, S.no 263 on 21.07.2019 following our 
complaint and consequent directions by high court 
monitored state mangroves monitoring committee. 

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

२. सहा�यक वनसंर�क, 

मंुबई कांदळवन संधारण 

घटक, मंुबई.     

(अहवाल अ�ा�त)   

२९ त�ार �. ९५ िद.12.09.2019 �ी. रेजी अ�ाहम 

Request strong action against concerned officials 
(Revenue, BMC (P north SWM department), 
malwani police station and mangroves cell) for 
overlooking timely action in spite of first 
complaint on 01.02.2018(mcc2017-43) and last 
complaint on 09.09.2019. 

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल १५ 

िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत. 

 

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

२. िनवासी 

उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.     

(अहवाल अ�ा�त)   

३०  त�ार �. ६२ िद.८.०३.२०१९  �ी. हरेश नरेश कडू   

गोफण नदी िकनारी असणारे कांदळवनाची (खारफुटी) व 

झाडाचंी बेकायदेशीर तोड के�याबाबत.  

 या त�ारी संदभ�त वन िवभाग रोहा यां�या िद.१३.०५.२०१९ अहवालानुसार तोड 

झालेले िठकाण हे वन िवभागा�या ता�यातील नसून ते मालकी �े�ात अस�याचे 

िनदश�नास आले आहे.    

 या त�ारी बाबत उपवनसंर�क, वन िवभाग रोहा, यांनी गु�हा दाखल कर�याकरीता 

पोलीस िनरी�क यांना कळिव�यात आले आहे.   

१. िज�हािधकारी, रायगड  

२. िसडको, नवी मंुबई.  

 (अहवाल अ�ा�त)   

३१ त�ार �. ६५  �ी. सुबीर वम� - िद.२७.०३.२०१९ 

Dumping to claim mangrove Land, Thane.  

 तहिसलदार ठाणे यां�या िद. ०५.११.२०१९ रोजी�या अहवालानुसार मंडळ अिधकारी 

बाळकुम यांनी अज�दार यांचे समवेत िद. २९.६.२०१९ रोजी ��य� जागेवर जाउुन 

पाहणी केली असता सदर जिमनीवर मोठया �माणात डेि�जचा भरणा केलेला असून 

जमीन भरणी करत पुढे पुढे वाढवत अस�याचे िनदश�नास आलेले आहे.      

िज�हािधकारी, ठाणे. 

   

३२ त�ार �. ६७  �ी. वैभव – िद. २९.०३.२०१९  

तलाठी सजा मौजे जूचं� तालुका - वसई िज. पालघर 

येथील स�ह� ८५ िह�सा नं. ५ बी 

 िज�हािधकारी, पालघर या�ंया �ितिनध�नी या त�ारी बाबत सुनावणी िद.२४ स�ट�बर 

२०१९ रोजी तहिसलदार वसई या�ंया सोबत अस�यामुळे त�ार �लंिबत आहे असे 

सांिगतले.  

िज�हािधकारी पालघर  

(अहवाल अ�ा�त)   
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३३ त�ार �. ६९ �ीम. आिदती �धान िद.२०.०४.२०१९  

Debris dumping in Lokhandwala Mangrove in 

Andheri West 

 

 

  या त�ारी संदभ�त िवभागीय वन अिधकारी, मु.का.सं.घ यां�या िद. १४.०५.२०१९ 

रोजी�या �ा�त अहवालानुसार सदर िठकाणी वस�वा स�ह� नं. १२० न. भु�. १३७१ 

मधील लोखंडवाला बॅक रोड ड�प�ग �ाउंडकडे जा�या�या र��यावर रा�ी�या वेळी 

ड�प�ग झा�याचे िदसते.   

 या त�ारी संदभ�त त�ारदाराशी संपक�  न झा�याचे िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांनी 

सांिगतले तसेच सदरची जमीन ही �हाडा िवभागाची असून तेथे असलेले डेि�ज 

काढ�यासाठी महानगरपािलकेला कळिव�यात आले आहे व सदर जागेवरील 

Restoration �हाडा िवभागामाफ� त कर�या�या सूचना सिमतीने िद�या.      

 या त�ारी संदभ�त १५ िदवसा�या आत डेि�स काढून अहवाल सादर करावा. तसेच 

सिमतीने कांदळवन �े�ा�या िठकाणी C.C.TV लावून �यावेत असे िनदेश मा. अ�य� 

यांनी बैठकीत िदले.   

 १. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

२. िनवासी 

उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.       

(अहवाल अ�ा�त)    

 

३४ त�ार �. ७५  

Environment Activitist.  

Dumping of C & D Waste, Cutting of 

Mangroves and Destruction of the Wetland in 

Village Kasheli Tal. Bhiwandi Dist. Thane.  

  या त�ारी संदभ�त तहसिलदार, ठाणे यां�या अहवालानसुार सदर जिमनीवर 

भातशेतीचे खाचरे िदसून आले. तथापी सदर स.नं. चे बाजूस खार फुटीची िवरळ 

�माणात झाडे अस�याचे िदसून येते तसेच डेि�ज भरणी केले�या जिमनीम�ये मॅ�ोज 

�जाती�या झाडांचा �हास झा�याचे िदसून येत नाही.    

 �या अनुषंगाने सदरची त�ार बंद कर�यास िशफारस कर�यात येत आहे.           

िज�हािधकारी ठाणे 

तहिसलदार ठाणे 

(अहवाल �ा�त)   

३५ त�ार �. ८०  

�ी. ब�ी चॅटज�:- Wetland reclamation at, opposite 

of Cielo, LODHA spendora, Bhayander pada, 
Ghodbandar road, Thane. 

पाणथळ सिमतीकडून कांदळवन सिमतीकडे वग� केलेली 

त�ार 

 ठाणे महानगरपािलका यां�या िद. १६.०९.२०१९ रोजी�या अहवालानुसार सदर 

िठकाणी िद. ०८.०७.२०१९ रोजी �थळ पाहणी झाली असून या िठकाणी २००५ साली 

कांदळवन होते का याबाबत मािहती नाही. परंतु २००५ �या गुगल इमेजनुसार सदर 

िठाकणी भात शेती िदसत आहे.   

 तसेच शहर िवकास िवभागा�या अिभ�ायानुसार सदर भुखंडांबाबत शासनाकडून �ा�त 

झाले�या २००५ सालचे CZMP नकाशानुसार मौजे भाईंदरपाडा स.नं. ३७ पै या 

जिमनीचे �े� CRZ �या तरतूदीने बािधत नाही.   

 �या अनुषंगाने सदरची त�ार बंद कर�याबाबत िशफारस कर�यात येत आहे.          

 िज�हािधकारी ठाणे  

 

(ठाणे महानगरपािलका 

अहवाल �ा�त) 

३६ त�ार �. ८१  

�हद सागर –  

िद २९.०५.२०१९  

भाईंदर प��चम रे�वे �टेशन जवळ CRZ �या मोकळया 

जमीनी वर माती भराव बंद करणेबाबत. 

 सिमतीने या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी, ठाणे आिण िमरा-भाईंदर महानगरपािलका 

यांना एक� �थळ पाहणी क�न अहवाल सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.   

 कांदळवना लगत भरणी झालेली आहे असे तहिसलदार ठाणे यानंी सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारी बाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना तहिसलदार ठाणे यांना िद�या आहेत.  

िज�हािधकारी ठाणे आिण 

िमरा-भाईंदर       

महानगरपािलका – 

(अहवाल अ�ा�त)   

३७ त�ार �. ८२ 

�ी. �साद खाले ११.०६.२०१९ Destruction of 

Mangroves by dumping of debris and reclamation 
at Kharegaon, Kalwa  

 ठाणे महानगरपािलका या�ंया िद.१६.०९.२०१९ रोजी�या अहवालानुसार सदर िठकाणी 

िद. ०८.०७.२०१९ रोजी �थळ पाहणी झाली असून सदर िठकाणी ब�याच �माणात 

भरणी आढळली. २००५ साली सदर िठकाणी कांदळवन होते का याबाबत 

िज�हािधकारी ठाणे आिण  

(ठाणे महानगरपािलका 

अहवाल �ा�त) 
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उपवनसंर�क ठाणे, वन िवभाग यांना प� दे�यात आले आहे.  

 तसेच २००५ �या गुगल इमेजेसनुसार या िठकाणी भात शेती िदसत आहे. 

 शहर िवकास िवभागा�या अिभ�ायानुसार स.नं. ६० पै या जिमनीचे CRZ II �या 

तरतूदीने बािधत आहे. 

 सिमतीने या त�ारी बाबत पु�हा �थळ (Verify) कर�यास ठाणे महानगरपािलके�या 

�ितिनध�ना सांिगतले.      

३८ त�ार �. ८५ 

�ी. िदनार कृ�णा �हा�े- िद. ११.०७.२०१९ 

कांदळवनाची बेसूमार तोड क�न पय�वरणाचा �हास 

के�याबाबत.  

 सदरची त�ार पुढील काय�वाहीसाठी िज�हािधकारी, पालघर यांना पाठिव�यात आली 

असून सिमतीने या त�ारी बाबत �थळ पाहणी क�न अहवाल सादर कर�या�या 

सूचना िज�हािधकारी पालघर यां�या �ितिनध�ना िद�या आहेत.      

िज�हािधकारी पालघर   

(अहवाल अ�ा�त)   

३९ त�ार �. ८७ �ी.�टिॅलन डी. िद.२१.०७.२०१९ 

Wall being constructed next to the mangroves.  

 सदरची त�ार पुढील काय�वाहीसाठी िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांना पाठिव�यात 

आली आहे.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या 

काय�वाहीचा अहवाल १५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.     

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

(अहवाल अ�ा�त)   

४० त�ार �. ८९ �ी. जतीन दधीच िद. 04.08.2019  

Destruction of mangroves, illegal land filling 

and construction of Chawl (10 rooms) at 

Government Land , Shivneri , Village Rai , 

Bhayander West , by Land / Chawl Mafia Pravin 

Tiwari and Meghnath Patil. 

 या त�ारी संदभ�त आयु�त िमरा-भाईंदर महानगरपािलका यां�या िद. १३.११.२०१९ 

रोजी�या अहवालानुसार सदर जागेची पाहणी केली असता सदर बांधकाम हे 

कांदळवन तोडून के�याचे आढळून आलेले नाही. सदर�या बांधकामावर िद. 

१९.०७.२०१९ रोजी तोडक कारवाई कर�यात आली होती. परंत ुसदर जागेवर पुन:�च 

१० �मचे बांधकाम के�याचे तसेच सदरचे बांधकाम हे रिहवासी �या�त झा�याचे 

आढळून आलेले आहे.   

 सदरचे बांधकाम हे महसूल िवभागा�या जागेवर अस�यामुळे अनिधकृत बांधकामावर 

काय�वाही करीता महसूल िवभागास कळिव�यात आले आहे.   

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-भाईदंर 

मनपा, िज. ठाणे. 

३. सहा�यक वनसंर�क, 

ठाणे.  

(अहवाल अ�ा�त)    

४१ त�ार �. ९० �ी. के.एस. शु�का - िद. 13.08.2019  

Debris and Garbage dumping in the Creek and 

on the Mangroves in Sector-11, Belapur 

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

 

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-भाईदंर 

मनपा, िज. ठाणे. 

  (अहवाल अ�ा�त)    

४२ त�ार �. ९१  �ीमती. �वेता भट  िद. 13.08.2019  

Destruction of Mangroves at Mankhurd, 

Mumbai, by Yogayatan Ports Pvt. Ltd. 

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  
 

 िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

 (अहवाल अ�ा�त)    

४३ त�ार �. ९७ �ी. आरीफ इराकी िद.०९.०८.२०१९  

Complaint against the Collector of thane for 
causing Contempt of Court for their no action 
against illegall sand mining and thereby abetting 

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

 

िज�हािधकारी ठाणे  

(अहवाल अ�ा�त)    
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to the destruction of mangroves and environment 
at Mumbra Creek (Along Ulhas River) At 
Retibunder and Desai Khadi near Chuha Pal in 
Diva, Thane.  

४४ त�ार �. १०० �ी. िधरज परब -िद.14.10.2019  

भाईंदर प��चम येथे बजरंग नगर भागात महापािलकेने 

कांदळवन �े�ात बेकायदेशीर भराव क�न काँ�ीट 

टाकी,  �लॅब टाकून शौचालयाचे बांधकाम के�या 

�करणी.  

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

 

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-भाईदंर 

महानगरपािलका  

४५ त�ार �. १०१ �ी. द ि◌पेश �हा�े िद. 06.11.2019  

 DUMPING OF CITY WASTE ON 

MANGROVE. 

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

 

िज�हािधकारी, रायगड  

(अहवाल अ�ा�त)   

४६ त�ार �. १०२ बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार पवार  

िद.07.11.2019 

 Uran mangrove zone turns into massive garbage 

dumping ground 

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

 

िज�हािधकारी, रायगड  

(अहवाल अ�ा�त)   

४७ त�ार �. १०३ �ी. शैलेश राव िद. 15.11.2019  

Landfilling of mangroves and also illegal 

destruction in Madh, Malad(w) Mumbai 400061 

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

 

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

(अहवाल अ�ा�त)   

४८ त�ार �. १०४ �ी. िधरज परब िद.19.11.2019  

भाईंदर प��चम येथे एसटी डेपो�या आर�णातील 

कांदळवन न�ट क�न झाडे तोडणे तसेच बेकायदा डेि�स 

चा भराव व थम�कोल आद�चा कचरा टाकून पय�वरणाचा 

�हास के�या �करणी 

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.   

 

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-भाईदंर 

महानगरपािलका 

(अहवाल अ�ा�त)   

४९ त�ार �. १०५ �ी. िधरज परब िद. 05.03.2019 

चौक जे�ी जवळ बालेपीर शाह दग� लगत कांदळवन व 

सरकारी जागेत पय�वरणाचा �हास.  

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

 

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-भाईदंर 

महानगरपािलका 

(अहवाल अ�ा�त)   

५० त�ार �. १०६ �ीमती सु�ीया रेघे िद. 05.12.2019 

Garbage and debris in mangroves 

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

 

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

(अहवाल अ�ा�त)   



11 
 

 नवीन �ा�त त�ारी  

५१ त�ार �. १०७ �हद सागर िद. २८.११.२०१९  

िज�हा ठाणे भाईंदर प��चमे�या उ�म रोड, जय बामन देव 

नगर, मुध� खाडी जवळील ना�या शेजारी रामवृ� चौधरी 

नामक भु मािफया�ारे अवै�य िर�या कांदळवनाची तोड 

क�न (एका खोलीचे) बांधकाम के�याबाबत.  

  सिमतीने या त�ारीबाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

१५ िदवसात सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना िद�या आहेत.  

 

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-भाईदंर 

महानगरपािलका 

(अहवाल अ�ा�त)   

५२ त�ार �. १०८ �ी. रोहीत जोशी िद.०८.१२.०१९  

ठाणे महानगरपािलकेतफ�  कळवा येथील कंदळवनांची 

क�ल 

 या त�ारी बाबत ठाणे महानगरपािलका या�ंया अहवालानुसार कळवा �भाग सिमती 

�े�ातील छ�पती िशवाजी महाराज ��णालया शेजारी रे�वे �ॅक लगत सव� �. ४२५ 

�पोट�� कॉ�ले�स िवकसीत कर�याचे काम ठाणे महानगरपािलकेमाफ� त हाती घे�यात 

आलेले आहे. सदर कामास मे. िबली�ह इ��ा �ोजे�ट �ा.ली. यांना काम सु� 

कर�याचे आदेश दे�यात आले आहेत व रा�य पय�वरण �भाव आकलन �ािधकरण 

(SEIAA) या िवभागाकडील मा�यता �ा�त झालेली आहे.  

 सदर कामा�या िठकाणी मोठया �माणात अनिधकृत शेड व �यवसाय सु� होते. तसेच 

मोठया �माणात समाजकंठकामाफ� त डेि�ज टाक�यात आले होते.  

 सदर िठकाणचे शेड काम सु� करणेपूव� अित�मण िवभागामाफ� त िन�कासीत क�न 

अितिर�त डेि�ज ठेकेदारामाफ� त सदर िठकाणाव�न काढून घे�यात आलेले आहे.  

 सदर जगोवर ना�याम�ये पडलेले डेि�ज ठेकेदारामाफ� त काढून घे�यात आले असून 

नाला पुव�वत कर�यात आलेला आहे.  

 सदर रे�वेलाईन लगत MMRDA चे मंजूर िनिवदाकार मे. धनल�मी डे�हलपस� यांचे 

िवटाका ते ठाणे �कायवॉक बांध�याचे काम सु� असून सदर कामासाठी लागणारे 

सािह�य, मिशनरी तयार करणेकामी संबंधीतांमाफ� त सदर िठकाणी भराव घाल�याचे 

काम सु� आहे.  

 सदर िठकाणी ठाणे महानगरपािलकेमाफ� त कांदळवनाजवळ कोणतेही काम सु� नाही. 

महापािलकेमाफ� त बफर झोनम�ये भिव�यात ि�न झोन तयार कर�याचे ��तािवत 

आहे.  

 �या अनुषंगाने त�ाररदार यांनी त�ारीत नमूद केलेली बाब महापािलकेशी िनगडीत 

नसून ती MMRDA यां�याशी िनगडीत आहे.   

िज�हािधकारी ठाणे आिण 

ठाणे महानगरपािलका  

(अहवाल �ा�त)   

५३ त�ार �. १०९ �ी. रोहीत जोशी िद.०८.१२.०१९  

कोलशेत येथे खाडीिकनारी कादंळवनाशेजारी 

बेकायदेशीर िर�या काँ�ीटचे बाधंकाम के�याब�ल ठामपा 

वर कारवाई करणेबाबत.  

 या त�ारीबाबत ठाणे महानगरपािलका या�ंया अहवालानुसार सदरचे काम हे ठाणे 

�माट� िसटी िल. यांचे माफ� त सु� नसून सदरचे काम हे महारा�� मेरीटाईम बोड� याचें 

माफ� त सु� आहे. तसेच याबाबत मेरी टाईम बोड�कडे चौकशी केली असता सदर 

बांधकामाबाबत पय�वरण िवभागाची पनवानगी �ा�त अस�याचे सांग�यात आले 

आहे. 

िज�हािधकारी ठाणे आिण 

ठाणे महानगरपािलका  

(अहवाल �ा�त)   
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अ. �.  त�ारदार व त�ारीचा िवषय   काय�वाही करणारी यं�णा 

१ त�ार �. ११० �ी. �साद खाले िद. 18.11.2019 

Destruction of Mangroves for pipeline work in Mankhurd  

 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी  उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.       

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन संधारण घटक,मंुबई.   

२ त�ार �. १११ �ी. सुकातं कॉल िद.23.12.2019 

Mangrove Destruction 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी  उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर. 

३ त�ार �. ११२ �ी. सं�यद अ�बास िरझवी िद.25.12.2019  

Complaint against blatant destruction of Mangroves by dumping debris and for carryingout 

unauthorized and illegal construction of RCC building on mangroves land in CRZ 1 Sensitive 

zone for which a STOP WORK NOTICE UNDER SECTION 354 (A) MUMBAI 

MUNICIPAL CORPORATION ACT Notice No.:PN/DO5PN/049/354A-MMC 

ACT/PN542N01/13-11-2019 Date: 13/11/2019 Ref No.: 100978 was issued by building and 

factory department of P/North Ward, Malad West, Mumbai.  

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी  उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.       

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन संधारण घटक, 

मंुबई.    

४ त�ार �. ११३ बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार पवार िद.25.12.2019 

JNPT violates CRZ norms, destroys mangroves 
िज�हािधकारी, रायगड  

५ त�ार �. ११४ �ीमती क�तुरी गांधी िद.26.12.2019 

Destruction of Mangroves at NMSEZ at Panje Wetlands, Uran. 
िज�हािधकारी, रायगड  

६ त�ार �. ११५ �ी. सुनील अगरवाल िद.30.12.2019 

Destruction of Mangroves in Sector 60, Nerul under CIDCO jurisdiction 
िज�हािधकारी, ठाणे   

७ त�ार �. ११६ �ी. सुनील अगरवाल िद.04.12.2020 

Mangrove and wetlands destruction near Hiranandani Estate Thane 

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-भाईदंर महानगरपािलका, िज. ठाणे. 

३. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे.  

८ त�ार �. ११७ �ी. संतोश डॅिनअल िद.15.01.2020  

Encroachment on Mangroves Land in Sect-12 Ghansoli 

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-भाईदंर महानगरपािलका, िज. ठाणे. 

३. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे.  

९ त�ार �. ११८ �ी.हरीश पांडे िद.25.01.2020 

large scale CRZ 1 reclamation & mangroves destruction in Ganpat Patil Nagar in Dahisar, 

Mumbai 

 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी  उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.       

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन संधारण घटक 
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१० त�ार �. ११९ �ी.हरीश पांडे िद.25.01.2020 

Reclamation of wetlands at Dharma Nagar, Borivali West 

 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी  उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.       

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन संधारण घटक 

११ त�ार �. १२० �ी.हरीश पांडे िद.25.01.2020 

mass scale reclamation of Wetlands & Mangroves next to Eskay Club, Borival 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी  उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.       


