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िदनांक.०२/११/२०२०कांदळवन संर�ण व संवध�न सिनयं�ण सिमती�या१३ �याबैठकी“Ößिटपणी (Agenda) 
मा. िवभागीयआय�ुतां�याअ�य�तेखाली ऑनलाईन बैठक. दपुारी १२:०० वाजता.  

अ.�

. 

 िवषय  करावयाची काय�वाही  काय�वाहीकरणारीयं�णा 

१ कांदळवन �े� अिधसचूीत करणेबाबत.   भारतीय वन अिधिनयम १९२७ कलम ४ अ�वये एकूण १५३११.७ हे�टर 

कांदळवनाचे �े� अिधसूचीत झालेलेआहे. तसेच कलम २० अ�वये 

१७६३.९५ हे�टर �े� अिधसूचीत झालेले आहे.  �यापैकी महसूल 

िवभागाकडून वन िवभागा�या ता�यात एकूण १३७१६.७३ हे�टर �े� 

िदलेले आहे. स�या १५९५हे�टर कांदळवन �े� वन िवभागा�या ता�यात 

दे�याबाबत काय�वाही �लंिब आहे.  

अ.�. िज�हा  �लंिबत �े� (हे.) 

 मंुबई उपनगर  242.076 

 ठाणे  5.6627 

 पालघर  34.1937 

 रायगड  1194.6274 

 र�नािगरी 3.07 

 �सधुदगु�  115.3416 

  मािहम नेचर पाक�  कडे एकूण 176 हे�टर संर�ीत वन कांदळवन �े� 

वन िवभागास ह�तांतरीत करणे �लंिबत आहे.  

 अितिर�त आयु�त ठाणे महानगरपािलका यांचे िद. १७.०९.२०२० 

रोजी�या प�ानुसार ठाणे महानगरपािलका �े�ाम�ये साव�जिनक जागेवर 

कांदळवन �े� नाही असे नमूद केले आहे.  

सव� िज�हािधकारी  

२ नोडल अिधका�यां�या उप��थतीतीबाबत.   सिमती�या अ�य�ांनी सव� िज�हािधका�यांना अितिर�त िज�हािधकारी 

�कवा िनवासी िज�हािधकारी यांना सिमतीसाठी नोडल अिधकारी यांना 

िनयु�त कर�यास व िनयु�त केले�या अिधका�याचे नाव, पदनाम, 

सव� िज�हािधकारी,  

सव� महानगरपािलका,  

िसडको 
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मोबईल, ईमेल याबाबतची मािहती सद�य सिचवांना प�ा�ारे 

कळिव�याचे िनद�श िदले आहेत.  

 नोडल अिधकारी पालघर,  डॉ. िकरण महाजन, िनवासी उप 

िज�हािधकारी, पालघर , 

 9822434196, र�नािगरी- �ी. द�ा भडकवार, िनवासी उप 

िज�हािधकारी, र�नािगरी 9967436012 उव�िरत नोडल अिधका�यांची 

मािहती �लंिबत आहे.   

३ िज�हा �तरीय सिमती�या दरमहा बैठका 

घेणेबाबत.  

 सिमती�या अ�य�ांनी सव� िज�हािधका�यांना दरमहा पिह�या 

आठवडयात कांदळवन त�ांरीबाबत �ाधा�याने बैठक घे�या�या 

सचूना िद�या व �या नंतर दसु�या आठवडयात रा�य सिमती�या 

बैठकीम�ये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर करावा असे िनद�श 

िदले.   

 िज�हािधकारी, मंुबई शहर व िज�हािधकारी ठाणे यां�यामाफ� त िज�हा 

�तरीय बैठक घे�यात आली आहे असे िनदश�नास आले. 

सव� िज�हािधकारी  

४ पोलीस यं�णेस िदले�या सचूना   कांदळवन सितमीमधील त�ार��या अनुषंगाने पोलीस यं�णे�ारे आता 

पय�त कांदळवन �हासाबाबत केले�या काय�वाहीबाबत त�ार�वर केले�या 

काय�वाही बाबत त�ार िनहाय अनुपालन अहवाल सिमतीपुढे ७ िदवसात 

सादर कर�या�या सूचना सिमतीने िद�या. उदा. चाच�शीट, FIR व संबंधीत 

कागदप�ांसहीत.   

संबंधीत पोलीस अिधकारी 

अहवाल �लंबीत  
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२.मागील बैठकीतील त�ारी. 

मुंबई उपनगर िज�हयातील त�ारी  

अ. 

�.  

 त�ारदार व त�ारीचा िवषय   करावयाची काय�वाही काय�वाहीकरणारीयं�

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 मौज  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 यां�या 

िद. २९.०८.२०१९ रोजी उपआयु�त, घनकरचा �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   करावयाची काय�वाही काय�वाहीकरणारीयं�

णा 

१ त�ार �. ८ 

�ी. बी.एस. यादव- िद.२६.११.२०१८ 

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी मंुबइ उपनगर यां�या िद.२९.०८.२०१९ 

रोजी�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 

िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर 
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KMC-2 Mangrove Destruction  

Illegal construction of common toilets in 

malad, puming state and tata power station 

in Malvani, Malad.  

अ�वये टाटा पॉवर �टेशनचे संबंधीत अिधकारी व अदानी 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.            

 

(अहवाल �ा�त) 

 

२ त�ार �. १२ 

�ी. लुक म��डीस िद.३०.११.२०१८ 

Mangroves under threat at Bandra east 

below Mahim-Sion link way.  

 िज�हािधकारी मंुबई शहर यां�या िद.२२.०४.२०१९ रोजी�या अहवालानुसार 

सदर जागा ही मािहम धारावी पूल लगत असून �या िठकाणी कांदळवनाचा �हास 

झा�याचे िदसून येत नाही परंतु कांदळवना लगत मोठया �माणात डे�ीज 

टाकलेले असून ते पुढे सरकूल कांदळवनास नुकसान हो�याची श�यता आहे.  

 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 कांदळवनाची 

लागवड कर�या�या सूचना िद�या हो�या.   

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर. 

(अहवाल �ा�त) 

२. बृह�मंुबई 

महानगरपािलका, मंुबई.   

(अहवाल अ�ा�त) 

३ 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 यासाठी CCTV कॅमेरा बसिव�याबाबत यो�य ती काय�वाही कर�याचे 

िनद�श सिमतीने िदले आहेत.                   

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.   

२.  मंुबई 

महानगरपािलका    

अहवाल अ�ा�त  

४ त�ार �. २४ 

�ी. िदपक कामथ - िद.०९.१२.२०१८ 

Potential illegal work near mangroves within 

Chheda Nagar area. 

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या िद.२२.०२.२०१९ 

रोजी�या अहवालानुसार सदरचे Geo Coordinates हे गुगल अथ� वर तपासले 

असता तसेच वन िवभागाचाचे �ितिनधी यांचेकडे असले�या अिधसूचीत 

कांदळवन नकाशाचे अवलोकन केले असता सदरचा भराव हा कांदळवन 

�े�ा�या बाहेर अस�याचे िदसून आले.  

 तसेच सदर िठकाणी आजूबाजूला कोठेही कांदळवनाची झाडे िदसून आले 

आहेत.  

 तसेच सदर िठकाण�या पुढे २०० ते ३०० मी. अंतरावर र��यालगत रोड नं. ३ 

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर, 

(अहवाल �ा�त)मंुबई 

महानगरपािलका आिण 

वन िवभाग 

५ त�ार �. ६८ �ी. नंदकुमार पवार. 



5 

 

िद.१४.०४.२०१९  

New illigal slum development at chheda 

Nagar reserved forest land near Jijamata 

Bhosle Marg junction. Chembur. 

येथे माती, दगडाचा िढग िदसून आला असून सदरचा भराव अिधसूचीत 

कांदळवनापासून ५० मीटर�या आत अस�याचे िदसून आला आहे.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने सदरचा भराव हटिव�याची काय�वाही महानगरपािलका 

यांना िद�या असून काय�वाही अ�ाप �लंिबत आहे.  

(अहवाल अ�ा�त) 

६ त�ार �. २७ 

�ी. डेबी गोएंका - िद.१२.१२.२०१८  

Destruction of mangroves by INS Hamla at 

Marve.  

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या �ितिनध�नी Contractor 

िव��द FIR दाखल कर�यात आली आहे असे सांिगतले.   

 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 �यां�या िनद�शानुसार पुढील काय�वाही 

कर�याचे िनद�श िदले आहेत.    

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

(अहवाल अ�ा�त) 

 

७ त�ार �. २९ 

�ी. सुिनल अगरवाल – िद.१५.१२.२०१८  

Destruction of Mangroves by Janakidevi 

Public School in Andheri (west)  

 या त�ारीबाबत अपर िचटणीस, मंुबई उपनगर यां�या अहवालानुसारमौजे 

वस�वा ता. अंधेरी येथील स.नं. १२०अ या महारा�� हौ�सग बोड�चे िमळकतीवर 

अिभ�यासातील जानकीदेवी प��लक �कुल�या कंुपण �भतीला लागून 

खाडीकडील बाजूस अंदाजे ५५x३०० फुट जागेवर जानकीदेवी प��लक 

�कुलमाफ� त पे�हर �लॉक बसवले असून सदर जागेवर जानकीदेवी प��लक 

�कुल�या �कूलबस, कार पािक� ग के�याचे िदसून येते. सदर जागेला 

खाडीकडील बाजूने तारेचे कंुपण केलेले असून तारेचे कंुपण कांदळवनापासून 

५० मीटर�या आत अस�याचे िदसून येत आहे. �थळपाहणीवेळी सदर िठकाणी 

कांदळवनाची तोड झालेली नाही.  

 सदर िमळकतीवरील कांदळवनाचा �हास के�याबाबत यापूव� वस�वा पोलीस 

ठाणे येथे गु�हा �. ३९/१६ अ�वये �ी. नर�� वम� यांचे िवरोधात गु�हा दाखल 

कर�यात आलेला आहे. तसेच सदर िमळकतीवर कांदळवनाची पुन�: लागवड 

करणेबाबत तहिसलदार अंधेरी यांचेकडील िद.०३/०१/२०१९ रोजी�या प�ा�वये 

वन�े�पाल अिधकारी, कांदळवन क� यांना कळिव�यात आलेले आहे.  

 

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर        

(अहवाल �ा�त) 

२. मंुबई 

महानगरपािलका 
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८ 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 

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

बांधकामे, झोपडया िदसनू आले आहेत.   

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

�े�ा�या आत अनिधकृत बांधकामे, 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 तलुना 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. 

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

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.       

(अहवाल �ा�त) 

 

 

 

९ त�ार �. ५० �ी. रेजी अ�ाहम - 

िद.16.1.2019  

Mangroves destruction चारकोप, (प��चम)  

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

 Mangroves destruction – Tipusultan 

Ground CTSno. 2841मालवणी, मालाड(प��चम) 

११ 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 each room of 200 sq feet 

behind Jalaram temple in charkop village in 

violation 

१२ 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.  
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१३ त�ार �. ६९  

�ीम. आिदती �धान  िद.२०.०४.२०१९  

Debris dumping in Lokhandwala Mangrove 

in Andheri West 

 

 

 या त�ारी संदभ�त मौजे वस�वा येथील स.�. १२० अ, ही िमळकत महारा�� 

हौ�सग बोड� यां�या मालकीची आहे. सदर िठकाण टाक�यात आलेले डे�ीज हे 

कांदळवना�या �े�ापासून ५० मीटर�या आत कर�यात आले आहे. महारा�� 

शासन, पय�वरण िवभाग यां�या कडील शासन िनर्णय �मांक ईएन�ही-

२००१/१८३/�.�.३१/ता.क.१ िद. २५/०१/२००१ नुसार “कांदळवनाचे (खार 

फुटी) �े� अथ�त जमीन �या िवभागा�या अख�यािरत आहे, �या िवभागाने �या 

�े�ात कांदळवनाची अवैध कटाई/नुकसान झा�यास संबंिधत िवभागाने �चिलत 

िनयमा�माणे कारवाई करणे ही �या िवभागाची जबाबदारी राहील.” असे नमुद 

आहे. �यामुळे आप�या मालकी�या जिमनीम�ये कांदळवना�या �े�ापासून ५० 

मीटर �े�ा�या आत अवैध डे�ीज टाकणा�या िव��द पय�वरण संर�ण 

अिधिनयम, १९८६ अ�वये काय�वाही करणे आव�यक आहे. तसेच सदर 

�े�ातील कांदळवनाचा �हास कोणाकडूनही केला जाणार नाही. याची द�ता 

घे�याची देखील आव�यकता अस�याने या संदभ�त मा. मु�य अिधकारी मंुबई 

गृहिनम�ण व �े�िवकास मंडळ, मंुबई यांना आपले �तराव�न िलहून जाणेस 

िवनंती आहे, असा अहवाल उपिवभागीय अिधकारी, प��चम उपनगर यांनी िद 

३०/१२/२०१९ रोजी�या प�ा�वये सादर केलेला आहे.  

 सदर �करणी यापुव�च या काय�लयाकडील िद. १९/११/२०१८ रोजी�या प�ा�वये 

मु�य अिधकारी, मंुबई गृहिनम�ण व �े�िवकास मंडळ, मंुबई यांना सदर 

िठकाण�या अित�मण आिण कांदळवन �हासाबाबत कळिवलेले आहे.  

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.     

(अहवाल �ा�त) 

 

 

 

१४ त�ार �. ८७ �ी. �टिॅलन डी. 

िद.२१.०७.२०१९ 

Wall being constructed next to the 

mangroves.  

  या त�ारी संदभ�त िद. १२.०२.२०२० रोजी�या �ा�त अहवानानुसार सदर 

जागेवर �भत बांधकाम चालू होते. याबाबत वनपाल यांना िवचारणा केली 

असता, सदर �भतीचे बांधकाम वन िवभागामाफ� त चालू होते. �करणी त�ारदार 

यांचा जबाब न�दिवला असून �याम�ये �यांनी त�ार आता मागे घेतली आहे. 

�यांचे �हणणेनुसार सदर �भतीमूळे ितवरां�या झाडांचे नुकसान होऊ नये व यापूढे 

सदर झाडांचे संर�ण करावे, असे जबाबबात नमूद केले आहे.  

 �या अनुषंगाने सदर �करणी कोठेही कांदळवनाचा �हास झालेला नस�यामुळे 

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

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

(अहवाल �ा�त) 
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१५ त�ार �. ९१ �ीमती.�वेता भट,िद. 13.08.2019  

Destruction of Mangroves at Mankhurd, 

Mumbai, by Yogayatan Ports Pvt. Ltd. 

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या िद. ११.०२.२०२० 

रोजी�या अहवालानुसार त�ारीम�ये नमूद जागा मौजे तुभ� ता. कुल� येथील न. 

भू.�. ५०८ मधील २३२९९ चौ.की. जमीनीपैकी कांदळवन िवरहीत 

िवतरणासाठी उपल�ध असलेली जमीन महारा�� मेरीटाईम बोड� यांना जहाज 

द�ु�ती करीता शासन, महसूल व वन िवभाग यांचेकडील �ापन �.जमीन-

2604/1294/�.�.2023/ज-3 िद.28.08.2007 व िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर यांचे  िद. ०४.०२.२००८ रोजीचे आदेशा�वये ३० वष��या भाडे प�ीने 

�दान कर�यात आलेले आहे.    

 सदर जागेवर जे�ीचे बांधकामामुळे कोण�याही �कार�या कांदळवना�या 

झाडाचा �हास झालेला नाही तसेच सदर िठकाणी आव�यक �या संबंधीत 

िवभागा�या आव�यक �या परवान�या घे�यात आले�या आहेत, असे 

योगायेतन पोट�चे �ितनीधी �ी. राहूल महादेव सोमकंुवर यांनी �यांचे जाबाबात 

नमूद केले आहे. 

 िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

(अहवाल �ा�त) 

१६ 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. 

  या त�ारी संदभ�त वनपिर�े� अिधकारी प��च म मंुबई यां�या अहवालानुसार 

मालवणी सव� नं. २६३ पै.न. भु.�. २८४१ अ �या उ�रेस मालाड माव� रोड 

आहे. रोड�या बाजूने दि�ण िदशेस लगून रोड आहे. सदर रोड�या पूव�स काही 

अित�मीत दकुाने व झोपडया आहेत. सदर िठकाण�या मागील बाजूस �हद,ु 

ि��चन धम�यांची �मशानभूमी आहे. दकुाना�या दि�णेस एस.आर.के. ने 

बांधले�या मानव�थळ को.हा. सो. इमारती आहे. सदर इमारती�या पूव�स 

कांदळवन िदसून येत आहे. तसेच िटप ुसुलतान मैदाना�या दि�ण बाजूस टाटा 

पावर कंपनीची जागा असून सदर जागेत दगड िसम�टचे बांधकाम सु� 

अस�याचे िदसून आले व प��चमेस कंुपण �भत आहे.  

 सदर जागे�या जी.पी.एस िरड�ग  गुगल अथ� वर सुपर इंपोज केले असता 

सदरचे �े� हे अिधसूचीत राखीव कांदळवन नस�याचे िदसून येत आहे.    

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.     

(अहवाल �ा�त) 

१७ त�ार �. ९५ िद.12.09.2019 �ी. रेजी 

अ�ाहमRequest strong action against 

concerned officials (Revenue, BMC (P north 

SWM department), malwani police station 

  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) 
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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. 

१८ 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.  

 परंतु 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.         

(अहवाल अ�ा�त) 

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

Landfilling of mangroves and also illegal 

destruction in Madh, Malad(w) Mumbai 

400061 

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या िद.०६.०३ २०२० 

रोजी�या अहवालानुसार सदर �थळ पाहणी�या वेळी त�ारदार �ी. शैलेश राव 

उप��थत राहीले नाहीत. त�ारदार यांनी �यां�या त�ार अज�त सव� नंबर व 

न.भू.� तसेच जागेचा पूण� प�ा याबाबत कोण�याही गो�टीचा उ�लेख केलेला 

नस�याने संबंधीत जागेचा बोध झाला नाही.  

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

(अहवाल �ा�त)  

२० त�ार �. १०६ �ीमती सु�ीया रेघे िद. 

05.12.2019 

Garbage and debris in mangroves, Kandivali 

(W) Charkop, Mumbai.   

  या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या िद.०६.०३.२०२० 

रोजी�या अहवालानुसार सदर जागा मौजे चारकोप ता. बोरीवली येथील सव� 

�. ४१ पै. व मौजे कांिदवली सव� �. १४९ पै. येथील असून या जमीनीवर 

कांदळवनास लागून असले�या र��याव�न कोणी अ�ात �य�ती घरातील 

टाकाऊ फ�नचर, थम�कॉल, घरातील द�ु�तीचे काम करतेवेळी असलेले 

टाकाऊ लादया इ�यादी र��यालगत असले�या कांदळवनात टाक�याचे िदसून 

आले. तसेच त�ारदार यांनी बृह�मंुबइ महानगरपािलका यांचे सफाई कम�चारी 

यांचे माफ� त साफसफाई क�न घेत अस�याचे िदसून आले.  

 सदर �करणी िवषयांकीत िमळकतीवरील कांदळवनाचा �हास केले �करणी 

मंडळ अिधकारी बोरीवल यांनी यापूव�च अ�ात इसमावर पय�वरण संर�ण 

अिधिनयम १९८६ चे कलम १५  (१ (२) अ��ये चारकोप पोलीस ठाणे येथे गु�हा 

�. १०/२०१९ िद. १४.०१.२०१९ रोजी दाखल केलेला आहे.  

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

(अहवाल �ा�त)  
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२१ त�ार �. १११ िद.23.12.2019 

�ी. सुकांत कॉल 

Mangrove Destruction  

जनक�याण नगर, मालाड (प��चम) मंुबई.  

 सिमतीने या त�ार�बाबत िज�हा �तरीय सिमती�या बैठकीम�ये या त�ार�बाबत 

यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर करावा असे 

िनद�श िदले.  

 िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.    

(अहवाल अ�ा�त)  

 

२२ 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 department of P/North Ward, 

Malad West, Mumbai.  

 सिमतीने या त�ार�बाबत िज�हा �तरीय सिमती�या बैठकीम�ये या त�ार�बाबत 

यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर करावा असे 

िनद�श िदले.  

 िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

(अहवाल अ�ा�त)  

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

large scale CRZ 1 reclamation & mangroves 

destruction in Ganpat Patil Nagar in Dahisar, 

Mumbai 

 सिमतीने या त�ार�बाबत िज�हा �तरीय सिमती�या बैठकीम�ये या त�ार�बाबत 

यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर करावा असे 

िनद�श िदले.   

 िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

(अहवाल अ�ा�त)  

२४ त�ार �. ११९ �ी. हरीश पांडे िद.25.01.2020 

Reclamation of wetlands at Dharma Nagar, 

Borivali West. 

 सिमतीने या त�ार�बाबत िज�हा �तरीय सिमती�या बैठकीम�ये या त�ार�बाबत 

यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर करावा असे 

िनद�श िदले.    

 िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.  

(अहवाल अ�ा�त)  

 

२५ त�ार �. १२० �ी. हरीश पांडे 

िद.25.01.2020 

 सिमतीने या त�ार�बाबत िज�हा �तरीय सिमती�या बैठकीम�ये या त�ार�बाबत 

यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर करावा असे 

िनद�श िदले.        

 िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        
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Mass scale reclamation of Wetlands & 

Mangroves next to Eskay Club, Borival 

(अहवाल अ�ा�त)  

२६ त�ार �. १२१ �ी. रेजी अ�ाहम िद.24.01.2020  

Illegal constructions in charkop village by 

chawl mafia Bipin Bhandari and Chaurasiya 

on collector land...   

 सिमतीने या त�ार�बाबत िज�हा �तरीय सिमती�या बैठकीम�ये या त�ार�बाबत 

यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर करावा असे 

िनद�श िदले.        
िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर  

२७ त�ार �. १२२ �ी. रेजी अ�ाहम िद.4.03.2020   

Large scale Illegal construction activities 

continue unabated on huge tracts of land 

under ND zone affected by CRZ laws at 

acres of collector land/forest land at CTS 

no.1650 and adjacent huge layout of village 

erangal, opposite retreat hotel, bhask... 

 सिमतीने या त�ार�बाबत िज�हा �तरीय सिमती�या बैठकीम�ये या त�ार�बाबत 

यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर करावा असे 

िनद�श िदले.        

िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर  

२८ त�ार �. 131 �ी. �टिॅलन डी िद.26.06.2020 

Encroachments coming up in CRZ 

mangrove areas during lockdown. 

shanties that have come up in S. No 161 

Juhu Versova Link Rd adjoining the beach 

ahead of Rajiv Gandhi institute Andheri 

West.  

  या त�ारी संदभ�त वनपिर�े� अिधकारी, प��चम मंुबई यां�या 

िद.१७.०७.२०२० रोजी�या अहवालानुसार सदर िठकाणी अिधसूचीत राखीव 

कांदळवन �े�ात न�याने झोपडया झाले�या नाहीत. सादर िठकाणी �थािनक 

कोळी लोकांनी पावसाळा अस�याने �यां�या बोटी ितथे �लॅ��टक आवरणाने व 

बांबू लावॅन तेथे राखून ठेवलेले आहेत.  

 सदर िठकाणी न�याने कांदळवनाची तोड �कवा नुकसान झालेले नाही.  

 या जागेचे जी.पी.एस. िरड�ग हे गुगल अथ� वर MRSAC नुसार सरचे �े� हे 

अिधसूचीत राखीव कांदळवन �े�ाचा भाग नाही.         

िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर  

(अहवाल अ�ा�त)  

 

वनपिर�े� अिधकारी, 

प��चम मंुबई  

(अहवाल �ा�त)  
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ठाणे िज�हयातील त�ारी  

२९ त�ार �. 132 �ी. �टिॅलन डी िद.17.08.2020 

वस�वा स�ह� नं 161 म�ॅो�ह एिरया िरलाय�स फे�ेशन 

�लब येथील त�ारीबाबत.  

 सिमतीने या त�ार�बाबत िज�हा �तरीय सिमती�या बैठकीम�ये या 

त�ार�बाबत यो�य ती काय�वाही क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

करावा असे िनद�श िदले.        

 

अ. 

�.  

 त�ारदार व त�ारीचा िवषय   करावयाची काय�वाही काय�वाहीकरणारीयं�

णा 

३० 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 खड� 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 ठामपातफ�  पुढील काय�वाही कर�यात येईल असा 

अहवाल िदला आहे.   

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

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

�ितिनध�ना िद�या.     

 आयु�त ठाणे 

महानगरपािलका  

(अहवाल अ�ा�त)  

 

३१ 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�ारीबाबत आयु�त िमरा-भाईंदर महानगरपािलका यां�या िद. 

२०.०३.२०२० रोजी�या अहवालानुसार मौजे नवघर सव� �. ५०, ५१,५८,६९ ही 

जागा से�हन इले�हन हॉटेल कंपनी�या मालकीची आहे.  

 तसेच सव� �. ५० येथे प�याचे संर�ण �भत आढळून आली आहे. 

 सव� �. ५१ येथे सपाटीकरण क�न काही िठकाणी गाड�न तयार कर�यात 

आलेले आहे.  

 तसेच सव� �. ५९येथे सपाटीकरण कर�यात आलेले आहे.  

 सव� �. ६९ येथे िसम�ट कॉ�ीटचा छोटा र�ता तयार कर�यात आला आहे.  

 से�हन इलेवन हॉटेल �ा. िल. चे �ी. िवनोद मेहेता यां�या िव��द सदर िठकाणी 

कांदळवनाचे नुकसान के�या�करणी गु�हा �. १११२/२०१० दाखल कर�यात 

िज�हािधकारी, ठाणे 

(अहवाल अ�ा�त)  
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आला आहे. तसेच सव� �. ६९िह �. १,२या िठकाणी काही भागात 

सपाटीकरणाचे काम चालू अस�याचे व सदरचे काम कांदळवनालगत 

सी.आर.झेड लगत होत अस�याचे िनदश�नास आले �हणून �ी. �शांत 

केळुसकर, िवनोद मेहेता व इतर जमीन मालक यां�या िव��द गु�हा �. ०१८९ 

अ�वये गु�हा दाखल झा�याचे िदसून येत आहे.  

 सदर िवकास कामाबाबत महानगरपािलकेमाफ� त गु�हा दाखल कर�याबाबतची 

काय�वाही सु� आहे.  

३२ त�ार �. २१ 

�ी. बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार पवार 

िद.०९.१२.२०१८ 

Sion Panvel Highway work damaging 

Mangroves. 

  तहिसलदार ठाणे यां�या अहवालानुसार Highway जवळ कांदळवनाचे 

नुकसान झालेले नाही परंत ु सदर जागेवर कांदळवनालगत डेि�ज टाक�यात 

आलेले आहे.  

  सदरचे कांदळवन हे सायन पनवेल रोडपासून १० ते १५ मी. अंतरावर असून 

पनवेल रोड�या �ंदीकरणा�या कामामुळे आजरोजी कोठेही नुसान झा�याचे 

िदसून येत नाही.  

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

बैठकीत उप��थत राह�याबाबत कळिव�यात आहे परंत ु सदरची काय�वाही 

अ�ाप �लंिबत आहे. 

िज�हािधकारी, ठाणे 

(अहवाल अ�ा�त)  

 

 ३३ त�ार �. ८३ �ी.बी.एन. कुमार ०१.०८.२०१८  

Mangrove killing along Sion-Panvel 

highway - Request for rapid action force.  

३४ 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.    

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. मीरा-भाईंदर 

महानगरपािलका,  

िज. ठाणे.  

(अहवाल अ�ा�त)  

३५ त�ार �. ७६  

�ी. िधरजपरब:-

भाईंदरप��चमराधा�वामीस�संगवपिरसरातपाणथळ, 

कांदळवना�या�हासाबाबत.   

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 सदर िठकाणी �थळ पाहणी केली 

असता त�ारीतील नमूद खाजगी व सरकारी जागेवरील माती भराव जुने िदसून 

येत असून न�याने भराव / डेि�ज टाक�याचे आढळून आलेले नाही.   

 स�य��थतीत सदर जागेवर जंगली झाडे व गवत अस�याचे िनदश�नास आले 

आहे. परंतु तेथे कांदळवन व पाणथळाचा �हास झा�याचे आढळून येत नाही.    

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-

भाईंदर 

महानगरपािलका,  

िज. ठाणे.  
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 परंतु अपर तहिसलदार िमरा-भाईंदर यां�या अहवालानुसार सदर िठकाणी 

डेि�ज माती�या िवटा तसेच इमारत बांधकामाचे रॅबीट व इ�यादी�या सहा�याने 

िठकिठकाणी भराव कर�यात आलेलाअसून सदर जमीन िमळकत ही अंशत: 

राधा �वामती स�संग �यास अंशत: शामसुंदर अ�वाल यां�या मालकीची 

असून सदर जमीनीचे नवीन सव� नं. २१० व सव� नं. २११ असे आहेत. पंरत ु

सदर िठकाणी िसमा िच�ह िन��चत नस�याने स.नं. ह� समजून येत नाही व 

सदर िठकाणी न�याने कर�यात आले�या भरावाचे मोजमाप हे सुमारे २०० �ास 

इतके असून सदरचा पिरसर हा कांदळवन �े�ालगतचा अस�याने ��तुत 

डे�ीज�या भरावामुळे कांदळवनाचे नुकसान झाले अस�याचे नाकारता येत 

नाही असे त�ारदार यांनी भेटी दर�यान नमुद केले आहे. तरी सदर िठकाणी 

कांदळवन नुकसान झालेले िदसुन येते.               

 �या अनुषंगाने सिमतीने सदर िठकाणी संबंधीतांवर FIR दाखल क�न िमरा-

भाईंदर महानगरपािलके माफ� त तेथील डेि�ज व माती भराव काढ�याचे िनद�श 

देऊन अहलवा सिमतीपुढे सादर कर�यास सांिगतले.              

 

 

अपर तहिसलदार 

िमरा-भाईंदर यांचा 

अहवाल �ा�त  

३६ त�ार �. ७७ 

�ी. िधरजपरब:- 

मीराभाईंदरमहापािलकाह�ीतीलमीरारोडप��चमयेथेना

झरेथआगरपिरसरातसरकारीवखाजगीजागेतकांदळव

नपाणथळचा�हास क�न CRZचेउ�लंघन.  

पाणथळ सिमतीकडून कांदळवन सिमतीकडे वग� 

केलेली त�ार. 

  या त�ारी संदभ�त अपर तहिसलदार िमरा-भाईंदर यां�या अहवालानुसार सदर 

िठकाणी िमरा- भाईंदर महानगरपािलका यांनी ३ ते ४ वष�पूव� माती व डेि�ज 

भराव क�न र��यालगत झाडांची लागवड केलेली आहे. सदर िठकाणी ५० 

वष�पासून प�याचे घर बांधलेले आहे. या िठकाणी नवीन बांधकामे झालेली नसून 

आज रोजी कांदळवनाचे नुकसान झालेले िदसून येत नाही. तसेच जमीन CRZ 

बािधत आहेत अगर कसे याबाबत वन िवभागाचे अिभ�ाय आव�यक आहेत.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने िमरा-भाईंदर महानगरपािलके माफ� त सदर िठकाणी 

असलेला असलेला भराव हटिव�या�या व सदर िठकाणी पु�हा भराव होणार 

नाही याची द�ता घे�यास सािंगतले.   

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-

भाईंदर 

महानगरपािलका,  

िज. ठाणे.  

अपर तहिसलदार 

िमरा-भाईंदर यांचा 

अहवाल �ा�त 
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३७ त�ार �. ७९ 

�ी. िधरज परब: - 

मीराभाईंदरमहापािलकाह�ीतीलनवघरगावमागीलसर

कारीखाजणसव��. १५म�येमनपानेपाणथळ, 

कांदळवनवसीआरझेड१म�येबेकायदाटाकलेलाकच

रा, भरावकाढूनकांदळवनाचीलागवड.  

पाणथळ सिमतीकडून कांदळवन सिमतीकडे वग� 

केलेली त�ार  

 या त�ारी संदभ�त अपर तहिसलदार िमरा-भाईंदर यां�या अहवालानुसार मौजे 

नवघर स.नं. १५ मधील अज�दार यांनी अज�त नमूद केलेले त�ारीचे िठकाण हे 

शंकर नारायण महािव�ालयाचे ि�डांगणा�या उज�या बाजूस असले�या जागे 

संबंधीत असून ��य� �थळ पाहणी दर�यान अज�दार यां�या त�ारी अज�त 

नमूद के�या�माणे चौकशी केली असता अज�दार यां�या अज�नुसार सदर 

िठकाणी कांदळवना लगत उभार�यात आलेले �ी रामा रामनाथ यादव यांचे 

तबे�याचे अंदाजे 40 x 40 फुट ता�पुरती शेड व �यालगत असले�या चाळीचे 

बांधकाम िदसून आले. तसेच िमरा भाईंदर महानगरपािलकेचे शौचालयाचे 

बांधकाम कर�यात आलेले आहे तसेच आज रोजी ��य� �थळ पाहणी 

दर�यान कांदळवनाची क�ल अथवा �हास होत अस�याबाबत आढळून 

आलेले नाही.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने िमरा-भाईंदर महानगरपािलके माफ� त सदर िठकाणी 

बांधलेले अनिधकृत शौचालय तोड�याबबत काय�वाही कर�या�या सूचना 

िद�या.  

 तहिसलदार ठाणे 

(िज�हािधकारी ठाणे)  

 

अपर तहिसलदार 

िमरा-भाईंदर यांचा 

अहवाल �ा�त 

३८ 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.   

 या त�ारी संदभ�त अपर तहिसलदार िमरा-भाईंदर यां�या िद. ११.०३.२०२० 

रोजी�या अहवालानुसार सदर जमीन िमळकत न.स.न. ३४०/१ �े� १९-२१-०० 

हे. आर, ७/१२ चे क�जेदार सदरी बंदरवाडी आगार व न.सनं. ३४०/ २ �े� ०-

६३-०हे.आर. ७/१२ चे क�जेदार सदरी बंदरवाडी आगार अशी न�द आहे. सदर 

जमीन बंदवाडी आगार सॉ�ट िवभागाची, क� � शासन यांचे मालकीची आहे. 

तसेच सदर जमीन िमठागरासाठी परवानाधाक �ी. िवर�� चं�कांत शहा, हेमंत 

चं�कात शहा, �शांत चं�कांत शहा व इतर यांनी िदलेली आहे अशी उप-नमक 

अिध�क �ी. िवजय बहादरु अगरवाल यांनी मािहती िदली. सदर िठकाणी 

आज रोजी ग�लंच होम�या लगत अनािधकृत दकुानाचे प�ा शेड गाळयाचे 

बांधकाम केलेले आहे.  

िज�हािधकारी ठाणे 

आिण िमरा-भाईंदर       

महानगरपािलका – 

(अहवाल �ा�त)  
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 तरी या त�ारी अज�तील िवषयाबाबत सदर सं.नं. ३४० या जमीनीवर झालेले 

बांधकाम सॉ�ट िवभागाची जमीन अस�यामुळे �यांचेमाफ� त िन�कासनाची 

काय�वाही करणे यो�य होईल. तसेच सदर िठकाणी कांदळवनाचे नुकसान 

झा�याचे िदसून येत नाही.   

 �या अनुषंगाने सदरची त�ार कांदळवना संबंधी नस�यामुळे सदरची त�ार 

बंद कर�यास िशफारस कर�यात येत आहे. 

३९ त�ार �. ८२ 

�ी. �साद खाले ११.०६.२०१९Destruction of 

Mangroves by dumping of debris and 

reclamation at Kharegaon, Kalwa  

 या त�ारी संदभ�त तहिसलदार ठाणे यां�या िद. २१.०१.२०२० रोजी�या 

अहवालानुसार मौजे खारेगाव येथील सव� नं ५९/९ ही जागा पाठबंधारे 

िवभागा�या ता�यात असून सदर जागी २००० चौ. मी म�ये भराव कर�यात 

आ�याचे िनदश�नास आले. सदर िठकाणी आज रोजी कांदळवनाची तोड 

झालेली नाही. परंत ु कांदळवनापासून ५० मी �या आत अनिधकृत बांधकाम 

भंगारची दकुाने सु� के�याचे िनदश�नास आले.  

 �या अनुषंगाने ठाणे महानगरपािलका यां�या यं�णेमाफ� त िन�कासनाची 

काय�वाही कर�याचे िनद�श िदले.   

िज�हािधकारी ठाणे 

आिण  

ठाणे महानगरपािलका  

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. 

परंतु 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.           

 तसेच अपर तहिसलदार िमरा-भाईंदर यां�या अहवालानुसार सदर िठकाणी 

चाळ �व�पाचे प�याचे बांधकाम असून एकूण १० खो�यांपैकी काही खो�यांचे 

बांधकाम महानगरपािलका िन�कासीत कर�यात आलेले आहे.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने उव�िरत बांधकाम िमरा-भाईंदर महानगरपािलक 

यां�यामाफ� त अित�मण पथकाकडून िन�कािसत कर�याचे िनद�श िदले आहेत.   

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-

भाईंदर मनपा, िज. ठाणे. 

अपर तहिसलदार 

िमरा-भाईंदर यांचा 

अहवाल �ा�त 

(अहवाल �ा�त)  
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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-

भाईंदर मनपा, िज. ठाणे. 

(अहवाल अ�ा�त) 

४२ 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 to the destruction of mangroves and 

environment at Mumbra Creek (Along Ulhas 

River) At Retibunder and Desai Khadi near 

Chuha Pal in Diva, Thane. 

 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)  

४३ 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.  

 या त�ारीबाबत अपर तहिसलदार िमरा-भाईंदर यां�या अहवालानुसार सदरचे 

काम करताना आजरोजी कांदळवनाचे नुकसान झालेले िदसून येत नाही. तसेच 

िमरा-भाईंदर महानगरपािलका यांना ��य� �थळ पाहणी व अज�दार यांचे 

मागणीनुसार नमुद िठकाणी ��तुत बांधकाम पुण�पणे तोडणेबाबत कारवाई 

ता�काळ करणेबाबत कळिवले आहे.  

 �या अनुषंगाने या त�ारीबाबत सिमती�या अ�य�ां�या िनद�शानुसार पुढील 

काय�वाही कर�यात येईल. 

िज�हािधकारी, ठाणे. 

अपर तहिसलदार िमरा-

भाईंदर यांचा  

(अहवाल �ा�त)  

 

४४ 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 �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-

भाईंदर हानगरपािलका 

(अहवाल अ�ा�त)  
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४५ त�ार �. १०५ �ी. िधरज परब िद. 05.03.2019 

चौक जे�ी जवळ बालेपीर शाह दग� लगत कांदळवन 

व सरकारी जागेत पय�वरणाचा �हास.  

  या त�ारी संदभ�त अपर तहिसलदार िमरा-भाईंदर यांनी केले�या 

िद.०३.०१.२०२० रोजी केले�या �थळ पाहणीनुसार �थळ पाहणी दर�यान चौक 

जे�ी बालेपीर शाह दग� येथे पाहणी केली असता सदर दग� मौजे चौक येथील 

सव� नं. ७ या सरकारी जिमनीवर अंदाजे १०० वष�पासून असून आज रोजी 

दग�चे न�याने नुतणीकरणाचे काम सु� आहे. सदर दग� कांदळवन पासून ५० 

मीटर�या आत आहे. तसेच आज रोजी सदर िठकाणी कांदळवनाची तोड 

झालेली िदसून येत नाही.  

 �या अनुषंगाने या त�ारीबाबत सिमती�या अ�य�ां�या िनद�शानुसार पुढील 

काय�वाही कर�यात येईल.  

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

अपर तहिसलदार िमरा-

भाईंदर यांचा (अहवाल 

�ा�त)  

२. आयु�त, मीरा-

भाईंदर 

महानगरपािलका 

४६ 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.  

 या त�ारी संदभ�त अपर तहिसलदार िमरा-भाईंदर यांनी केले�या 

िद.०३.०१.२०२० रोजी �या �थळ पाहणीनुसार अहवालानुसार सदर िठकाणी 

डे�ीज भराव अंदाजे १०० चौ. फुट असून सदर क�चे घर राजेश कोळी यांचे 

आहे. सदर घर अनािधकृत असून वामन नगर या व�ती�या शेवट�या भागात 

अनािधकृत खो�याचे बांधकाम झालेले असून �ी. राम�� चौधरी यांनी 

अनािधकृत केलेले बांधकाम िमरा-भाईंदर महागनरपािलका यांनी िन�कािसत 

केले आहे.  

 तसेच सदर िठकाणी आज रोजी कांदळवनाची तोड झा�याचे िदसून येत नाही.  

 सदर सव� नं. १११ या सरकारी जमीनीवर या �यितिर�त अनेक खो�यांचे 

बांधकाम झालेले आहेत. सदर बांधकाम िन�कासीत कर�यासाठी 

महानगरपािलका अित�मण िवभागाकडून काय�वाही करणे आव�यक आहे.  

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

अपर तहिसलदार िमरा-

भाईंदर यांचा  

(अहवाल �ा�त)  

 

२. आयु�त, मीरा-

भाईंदर 

महानगरपािलका   

४७ त�ार �. १०८ �ी. रोहीत जोशी 

िद.०८.१२.०१९  

ठाणे महानगरपािलकेतफ�  कळवा येथील 

कंदळवनांची क�ल 

 या त�ारी बाबत ठाणे महानगरपािलका यां�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.   

िज�हािधकारी ठाणे 

आिण ठाणे 

महानगरपािलका  
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 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.  

 त�ाररदार यांनी त�ारीत नमूद केलेली बाब महापािलकेशी िनगडीत नसून ती 

MMRDA यां�याशी िनगडीत अस�याने सदर कामासाठी MMRDA यांना 

सदरचे काम कर�याबाबत परवानगी िदली की नाही या बाबत अहवाल सादर 

कर�या�या सचूना सिमतीने िद�या आहेत.   

४८ त�ार �. १०९ �ी. रोहीत जोशी 

िद.०८.१२.०१९  

कोलशेत येथे खाडीिकनारी कांदळवनाशेजारी 

बेकायदेशीर िर�या काँ�ीटचे बांधकाम के�याब�ल 

ठामपा वर कारवाई करणेबाबत 

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

ठाणे �माट� िसटी िल. यांचे मार्फत सु� नसून सदरचे काम हे महारा�� 

मेरीटाईम बोड� यांचे 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.  

 या त�ारीबाबत ठाणे महानगरपािलका यां�या िद.०४.०३.२०२० रोजी�या 

अहवालानसुार सादर जागा बफर झोन असून, चालू असलेले Gabbian Wall 

(Ecofriendly Strecture) तयार कर�याचे काम सु� आहे. सदर कोलशेत 

येथील वॉटर �ॅट �या कामासाठी ठाणे महानगरपािलके�या सव� मंजू�या �ा�त 

केले�या आहेत.  

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

िज�हािधकारी ठाणे 

आिण  

 

ठाणे महानगरपािलका  

(अहवाल �ा�त)  

४९ त�ार �. ११५ �ी. सुनील अगरवाल 

िद. 30.12.2019 Destruction of Mangroves in 

 सदर िठकाणी िसडको यां�या माफ� त सुबाबुळ झाडे असून ती काप�याची 

परवानगी दे�यात आली आहे असे सांिगतले. या त�ारीबाबत सद�य �ी. 

िवनोद पु�शी यांनी सदर िठकाणी सु�ी �या िदवशी मोठया �माणात भराव होत 

िज�हािधकारी ठाणे व  

िसडको  
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Sector 60, Nerul under CIDCO jurisdiction अस�याचे सांिगतले.  

 वनपिर�े� अिधकारी, नवी मंुबई यांचे अहवालानुसार सदरचे �े� अिधसूचीत 

राखीव कांदळवन �े�ातील नाही. तसचे इतर पाहणी केली असता कोण�याही 

�कारचे कांदळवन �जाती�या वृ�ाची तोड झा�याचे िदसून आलेले नाही. 

 

(अहवाल अ�ा�त) 

वनपिर�े� अिधकारी, 

नवी मंुबई 

(अहवाल �ा�त) 

५० त�ार �. ११६ �ी. सुनील अगरवाल  

िद. 04.12.2020 

Mangrove and wetlands destruction near 

Hiranandani Estate Thane.  

 या त�ारी संदभ�त ठाणे महानगरपािलके�या िद.०४.०३.२०२० रोजी�या 

अहवालानुसार सदर �करणी तहिसलदार यां�या समवेत पाहणी केली असता 

सदर जागा पाणथळ असून मोठया �माणात अवैधिर�या C & D वे�ट ची 

भरणी झाली आहे असे त�ारदाराचे �हणणे आहे. परंत ुसदर जागा पाणथळ 

�हणून अिधसूिचत झालेली नाही. C & D वे�ट बाबत SWM  २०१६ 

िनयमानुसार ठामपा तफ�  काय�वाही कर�यात येईल तसेच कच�याचा भराव 

केले�या िठकाणापासून १ ते १.५ िक. मी अंतर कांदळवन �े� आहे. तरी 

कांदळवनाचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही.    

िज�हािधकारी ठाणे  

ठाणे महानगरपािलका  

अहवाल �ा�त 

५१ त�ार �. ११७, �ी. संतोश डॅिनअल,  

िद. 15.01.2020 

Encroachment on Mangroves Land in Sect-

12 Ghansoli. 

 या त�ारी बाबत सिमतीने िसडको यां�या िद. ०८.१०.२०२० रोजी�या �थळ 

पाहणी अहवालानुसार कांदळवनापासून ब�याच अंतरावर घनकचरा टाकलेला 

आढळून असून घनकचरा हटिव�यात आला आहे.   

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

िज�हािधकारी ठाणे व  

िसडको  

(अहवाल �ा�त) 

५२ त�ार �. १२४ �ी. अजीत पाटील 

िद.27.02.2020 

मौजे कोपरी ता. िज. ठाणे या खाजण जिमनीवर 

कांदळवनाची क�ल क�न ठाणे महापािलका भरणी 

करत असलेबाबत.  

 या त�ारीबाबत ठाणे महानगरपािलका यां�या अहवालानुसार सदर कामाचे 

िठकाणी कर�यात आलेला भराव हा कं�ाटदारामाफ� त कर�यात आला नसून, 

�माट� िसटी अंतग�त सु� असले�या गावदेवी येथील वाहनतळा�या 

खोदकामातून �ा�त झाले�या उ�खलनातील मु�मचा भराव ठाणे �माट� िसटी 

िल. माफ� त कर�यात आला आहे.  

 त�ारदार �ी. अिजत पाटील यांनी खाजण जिमनीवर कांदळवनाची 

क�ल क�न ठाणे महानगरपािलका भरणीकरत असले�या त�ारीत त�य 

नाही असे नमदू केल ेआहे.  

िज�हािधकारी ठाणे  

ठाणे महानगरपािलका    

िज. ठाणे.   

(अहवाल �ा�त) 

 

५३ त�ार �. 125 �ी. िशवम �ीवा�तव 

िद.15.06.2020  

 वन िवभागामाफ� त केलेली काय�वाही: - वनपिर�े� अिधकरी िभवंडी यांचे िद. 

१०.०८.२०२० रोजी�या अहवालानुसार ॲ�हीिसिनया मिरना या �जातीचे 

कांदळवन झाडांची तोड जवळपास २ते ३ मिह�यापूव� मुळासकट तोडलेली 

िज�हािधकारी ठाणे, 

महानगरपािलका     
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MANGROVES DESTRUCTION in Village 

Mhatardi, Diva, Thane  

िदसून आली.  

 तसेच या त�ारी बाबत ठाणे महानगरपािलका यां�या िद. १२.१०.२०२० 

रोजी�या अहवालानसुार सदर कांदळवनाची तोड झा�याचे िदसनू 

आलेल ेनाही.  

िज. ठाणे.   

(अहवाल �ा�त) 

 

५४ त�ार �. 126 �ी. िधरज परब िद.23.06.2020  

भाईंदर�या उ�न येथील पाली ते करई पाडा - उ�ान 

नाका दर�यान�या सरकारी जागेतील नवीखाडी पा� 

व पिरसरातील कांदळवनाची मो�ा �माणात तोड 

क�न भराव, कचरा टाकणे व बांधकामे के�या 

�करणी 

 या त�ारी संदभ�त अपर तहिसलदार िमरा-भाईंदर यांनी केले�या 

िद.१४.१०.२०२० रोजी �या �थळ पाहणीनुसार अहवालानुसार मौजे उ�न िज. 

ठाणे येथील जमीन सव� नं. २९४ ए १ म�ये अंदाजे ३० ते ४० वष�पासूनचे 

बांधकाम िदसून येते. सदर बाधकामामुळे पाणी बदं झा�यामुळे खाडीतील 

कांदळवनाची झाडे सूकलेली आढळून आली आहेत. तसेच सदर िठकाणी 

नवीन कांदळवनाचे तोड िदसून आलेली नाही.   

 सदर िठकाणी िमरा-भाईंदर महानगरपािलकेकडून गाळ, कचरा काढून पा�याचा 

�वाह सु� कर�याची काय�वाही अपे�ीत आहे.  

िज�हािधकारी ठाणे 

आयु�त िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका    िज. 

ठाणे.   

(अहवाल �ा�त) 

 

५५ त�ार �. 130 �ी. �साद खाले Destruction of 

Mangroves near Sandstone Building, Unique 

Gardens, Mira Road. 

  या त�ारीबाबत अपर तहिसलदार िमरा-भाईंदर यां�यािद. २९.१० २०२० 

रोजी�या अहवालानुसार सदर जमीनीवर िमरा भाईंदर महानगरपािलका यांनी 

गाड�न छाटनी केलेली झाडे िवखुरले�या �व�पात टाक�यात आली असून २ ते 

३ गाडया डेि�ज अंदाजे १ वष�पूवी टाक�यात आले अस�याची मािहती जागेवर 

उप��थत असले�या उ�ान अिध�क, �ी. हंसराज मे�ाम व उपआयु�त 

मु�यालय �ी. अजीत मुठे यांनी िदली. सदर िठकाणी कांदळवनास कोण�याही 

�कारे नुकसान झालेले नाही.तसेच सदर िठकाणी असलेले डेि�ज िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलकेकडून हटिव�याची काय�वाही ता�काळ करणेबाबत कळिवले 

आहे.  

िज�हािधकारी ठाणे  

िज. ठाणे.   

िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका  

(अहवाल �ा�त) 

५६ त�ार �. 133 �ी. आदश� कुमार 

िद.12.08.2020 Destruction of Mangroves 

and Dumping of solid waste and 

encroachments at Balkum, Thane 

 या त�ारीबाबत वनपिर�े� अिधकारी िभवंडी यां�या िद. १७.०९.२०२० 

रोजी�या अहवालानुसार सदर िठकाणी रोड लगत बाळकुम पाईपलाईन रोड 

लगत ५ ते ६ फूट एवढया कच�याचा व मातीचा भराव टाकलेला िदसून आला. 

सदर िठकाणी कांदळवन नाही पंरतु अंदाजे १५ ते २० मीटर अंतराव कांदळवन 

�जाती िनदश�नास आ�या आहेत.  

 लॅटीटयुड 19 14 24 व लॉ�जीटयूड एन 72 59 49 ई येथे रोड लगत कंपाऊंड 

क�न तेथे प�याचे शेड बांधले आहे. �या�या जवळ कांदळवन �जाती िदसून 

िज�हािधकारी ठाणे  

ठाणे महानगरपािलका    

िज. ठाणे.   

(अहवाल अ�ा�त) 
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आले आहेत.  सदरची जागा ही महसूल िवभागा�या ता�यात आहे व तेथे 

अित�मण होत अस�याचे िनदश�नास आले आहे.  

 �या अनुषंगाने सदर िठकाणी होत असलेले अनिधकृत बांधकाम िन�कासन 

कर�याचे िज�हािधकारी ठाणे यांना िनद�श िदले आहेत.  

५७ 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.  

 परंतु MPCB माफ� त कोणीही �ितिनधी उपल�ध नस�याने त�ार अ�ाप 

�लंिबत आहे.    

िज�हािधकारी ठाणे  

(अहवाल अ�ा�त) 

५८ 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 अनषंुगाने सदरची त�ार बंद कर�यास िशफारस कर�यात येत आहे. 

िज�हािधकारी ठाणे  

िसडको 

(अहवाल �ा�त) 

५९ त�ार �. ८६�ी. िवनोद प�ुशी 

िद ०९.०५.२०१९ Wetland being filled up 

overnight Near Indian Institute of Geo 

magnetism campus. पाणथळ सिमतीमधील �ा�त 

त�ार 

 या त�ारी संदभ�त िसडको यां�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  

(अहवाल अ�ा�त) 

६० त�ार �. 127 �ीम. �वेता भट िद.02.06.2020  

Destruction of mangroves west of Satyam 

Imperial Heights, Ghansoli - Sector 11, Navi 

Mumbai. 

 वन पिर�े� अिधकारी नवी मुंबई यांचे िद. ०३.०६.२०२० रोजी�या 

अहवालानसुार सदर िठकाणी नवी मुंबई महानगरपािलकेची Sport Complex 

किरता राखीव जागा आहे. सदर जागा ही िसडको �या मालकीची असनू सदर 

िठकाणी कोण�याही �कारे कांदळवनाचा �हास झालेला नाही. �या अनषंुगाने 

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

िसडको आिण आयु�त, 

नवी मंुबई 

महानगरपािलका   
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रायगड िज�हयातील त�ारी  

अ. 

�.  

 त�ारदार व त�ारीचा िवषय   करावयाची काय�वाही काय�वाहीकरणारीयं�

णा 

६१ 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.   

 िज�हािधकारी रायगड यां�या अहवालानुसार सदर कामी रा��ीय महामाग� 

�ािधकारणाने रा��ीय महामाग� ४ ब लगत नवघर, चाणजे, �ोणािगरी नोड ते 

करंजापय�त महामाग� तयार करताना न�ट होणा�या कांदळवनाबाबत आव�यक 

असणा�या क� � सरकार, पय�वरण खाते यांचेकडून िद. ३ फे�ुवारी, २००९ 

रोजी पय�वरण दाखला घेतला आहे. MRSAC कडील नकाशानुसार सदर 

िठकाणी कांदळवनाची तोड झा�याचे आढळून येत नाही.  

 �या अनुषंगाने सदर �करणी कांदळवनाची तोड अथवा �हास न झा�याने 

त�ार िनकाली ठेवणेस हरकत नाही असे नमूद केले आहे.  

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

िज�हािधकारीरायगड 

 

६२ त�ार �. ६२ िद.८.०३.२०१९   

�ी. हरेश नरेश कडू   

गोफण नदी िकनारी असणारे कांदळवनाची 

(खारफुटी) व झाडांची 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.    

 िज�हािधकारी रायगड तहिसलदार महसूल यां�या िद.१५.१०.२०२० रोजी�या 

अहवालानुसार गोफण गावा�या खाडी िकनारी बांधाचे काम कर�याकिरता 

खारभूमी िवभागाकडून काय�वाही कर�यात आली आहे. सदर बांधा�या 

बाजूला काही िठकाणी कांदळवनाची तोड व कांदळवना�या फां�ाची तोड 

झा�याचे िनदश�नास आले आहे. परंतु तालुका �तरीय सिमतीमाफ� त झाले�या 

�थळ पाहणीम�ये सदर िठकाणी कांदळवनाची तोड झा�याचे िनदश�नास 

आलेले नाही. अज�दार हरेश नरेश कडू यांना शासनाकडून सदर योजनेचे काम 

िमळाले नाही �हणून सदरची त�ार केली अस�याचे पोलीस िनिर�क, रोहा 

यांनी नमूद केले आहे.  

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

िज�हािधकारी, रायगड  
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६३ 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 पुण� झालेली नाही असे सांिगतले.  

 तहिसलदार उरण यां�या अहवालानुसार मौजे पागोटे येथील NMSEZ �या 

मालकीचे एकूण सुमारे ७ ते ८ एकर �े�ापैकी ३ एकर जागेवरील कांदळवन 

तोडले�या ��थतीत िदसून येते.  

 सदर बाबतीत िद.२२.११.२०१९ रोजी मंडळ अिधकारी उरण यांनी सिव�तर 

पंचनामा केला असून तेथील पिर��थ तीव�न NMSEZ �या पदािधका�यांनी 

तेथील कांदळवन तोडून पय�वरणाची हान के�याचे िनदश�नास आ�याने 

�यां�या िव��द FIR No. 0289/2019 िद. १९.१२. २०१९ रोजी गु�हा दाखल 

कर�यात आला आहे.  

 �या अनुषंगाने सदर िठकाणी Replantation ची सं�या ही ४४४४ अस�याने 

३ एकर किरता एकूण ५३३३ कांदळवनाची झाडांची लागवड कर�या�या 

NMSEZ यांना सूचना िद�या आहेत. 

 सरपंच �ामपंचायत यां�या अहवालानुसार �ी. िनले� पाटील, व �ी. �िदप 

पाटील यांचे िव��द पागोटे येथील भराव के�या�करणी गु�हा दाखल 

कर�याबाबत मागणी कर�यात आली आहे. 

िज�हािधकारी, रायगड    

 

६४ 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 �हासासंबंधी आपले 

ल� वेधणेबाबत. 

 िज�हािधकारी रायगड यां�या िद. १३.०१.२०२० रोजी�या अहवालानुसार सदर 

िठकाणी JNPT आिण NH4बी या महामाग�लगत पंजाब कॉ�वेअर�या बाजूला 

असले�या नमूद िठकाणी कांदळवनाचा नाश झालेला नस�यामुळे 

त�ारदाराचा अज� िनकाली ठेव�यात यावा असे नमूद केले आहे.  

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

िज�हािधकारी, रायगड  

 

 

६५ त�ार �. ९३ �ी. नंदकुमार पवार.  

िद. २८.08.2019Municipal solid waste 

dumping on Mangroves 

 िज�हािधकारी रायगड यां�या �ा�त अहवालानुसार उरण तालु�यातील हनुमान 

कोळीवाडा येथे िद.२२.११.२०१९ रोजी पिर�े� वन अिधकारी उरण, मंडळ 

अिधकारी उरण, तलाठी सजा उरण, तसेच त�ारदार �ी. नंदकुमार पवार 

यां�या समवेत संयु�त �थळ पाहणी कर�यात आली असून सदर िठकाणी 

कांदळवनाचा नाश झा�याचे आढळून आलेले नाही.  

 तसेच िज�हािधकारी रायगड यांनी सदरची जागा कांदळवना लगत 

 १. िज�हािधकारी, 

रायगड  

२. िसडको, नवी मंुबई.  
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अस�यामुळे कांदळवनाचा नाश होऊ शकतो. �यामुळे िज�हािधकारी रायगड 

यांनी उरण Dumping Ground साठी वेगळी पय�यी जागा �हणून िसडको 

�े�ातील जागेची िनवड कर�याबाबत िसडको�या संबंधीत अिधका�यांना 

कळिव�यात आले आहे.     

६६ त�ार �. ९९ �ी. िवनोद प�ुशी .२०.०९.२०१९  

T.O.I. Navi Mumbai report on 20/09/2019 

regarding mangroves destruction off S-P 

adjacent to Roadpali road.  

 िज�हािधकारी रायगड यां�या िद. २५.०८.२०१९ रोजी�या �ा�त अहवालानुसार 

रोडपाली येथील कांदळवन पिरसरात कोण�याही �कारे डेि�ज अथवा त�सम 

अ�य कोण�याही व�त ु�थळपाहणी वेळी आढळून आलेले नाही.     

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

िज�हािधकारी रायगड 

 

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

 DUMPING OF CITY WASTE ON 

MANGROVE. 

 

 िज�हािधकारी रायगड यां�या िद. २५.०८.२०१९ रोजी�या �ा�त अहवालानुसार 

उरण तालु�यातील मोरा रोड बोरीपाखाडी येथील कांदळवनाचा �हास होत 

अस�याबाबत त�ारी�या अनुषंगाने पिर�े� वन अिधकारी उरण, मंडळ 

अिधकारी उरण, तलाठी सजा उरण तसेच �ी. बी.एन. कुमार व मोरा येथील 

रिहवासी यांचे समवेत संयु�त �थळपाहणी कर�यात आली असून 

उपिवभागीय अिधकारी पनवेल यांचे अहवालानुसार आजिमतीस नमूद 

िठकाणी कांदळवनाचा नाश झा�याचे आढळून आलेले नाही.  

िज�हािधकारी, रायगड  

 

६८ त�ार �. १०२ बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार 

पवार िद.07.11.2019Uran 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)  

६९ त�ार �. ११३बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार पवार 

िद. 25.12.2019 

JNPT violates CRZ norms, destroys 

mangroves 

 तहिसलदार उरण व मु�य �यव�थापक, JNPT यां�या अहवालानुसार JNPT 

कांदळवना�या फेरफार (Diversion) कर�यासाठी १९.५ कांदळवनाचे फेरफार 

(Diversion) FCA अंतग�त परवानगी िमळाली आहे. 

 तसेच फेज २ म�ये �यांना Environment clearance and CRZ clearance 

िमळाले होते सदर िठकाणी स�या काम कर�यात आले आहे. सदर िठकाणी 

कांदळवनाची तोड झालेली नसून JNPT माफ� त काम करताना कोण�याही 

�कारे कांदळवनाचे नुकसान होणार नाही असे नमूद केले आहे. 

 तथािप,ने��हगेशनल चॅनेलमधील हाब�र एिरया वगळून  म�छीमारांना 

िज�हािधकारी रायगड 

आिण JNPT  
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पालघर िज�हयातील त�ारी  

मासेमारी�या काय�साठी परवानगी दे�यात आली आहे.   

 तसेच Eco park तयार कर�याबाबत कांदळवन �ित�ठानामाफ� त िनयोजन 

कर�यात आले आहे.�या अनुषंगाने सिमती�या अ�य�ां�या िनद�शानुसार 

पुढील काय�वाही कर�यात येईल.    

७० त�ार �. ११४ �ीमती क�तुरी गांधी 

िद. 26.12.2019 

 Destruction of Mangroves at NMSEZ at 

Panje Wetlands, Uran. 

 

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी रायगड यां�या िद. ०२.०१.२०२० रोजी�या 

अहवालानुसार सदरची जागा ही िसडको यां�या मालकीची असून �यां�या�ारे 

NMSEZ यांना दे�यात आली आहे तसेच मौजे पाणजे येथील जागा ही 

पाणथळात मोडत नस�याचे िदसून येते. सदर िठकाणी आज रोजी पाणी व 

िचखल �व�पात जिमनीवर गाळ पसरलेला आहे. सदरचे पाणी लहान िसम�टचे 

चॅनल�ारे एका बाजूने वाहत अस�याचे िदसून येत आहे. तसेच या�करणी 

उरण पोलीस ठाणे येथे गु�हा �. २८६ िद.१६.१२.२०१९ रोजी दाखल करणेत 

आलेला आहे.   

िज�हािधकारी, रायगड  

 

७१ त�ार �. १२३ �ी. िववेक कडु िद.02.02.2020 

Mangrove destruction near Chirle, Uran  

 सिमतीने या त�ार�बाबत िज�हा �तरीय सिमती�या बैठकीम�ये या 

त�ार�बाबत यो�य ती काय�वाही क�न अहवाल सादर करावा असे िनद�श 

िदले. 

िज�हािधकारी, रायगड  

(अहवाल अ�ा�त)  

अ. 

�.  

 त�ारदार व त�ारीचा िवषय   करावयाची काय�वाही काय�वाहीकरणारीयं�

णा 

७२ 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  

 

 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) 

 

७३ त�ार �. ८५�ी. िदनार कृ�णा �हा�े-  

िद. ११.०७.२०१९कांदळवनाची 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)  
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नवीन �ा�त त�ारी  

 

७४ त�ार �. 128 समथ�न लाई�ह िद.17.07.2020 

डहाण ूताल�ुयातील वडकून येथे कांदळवन �े�ात 

कोळंबी �क�प चाल ूअसलेबाबत. 

 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)  

७५ त�ार �. 129 �ी. मस�लीन कोरीया 

िद.29.07.2020 मौजे ट�भी भुमापन �. ११७ िह. �. 

01 शासकीय जिमनवीर कांदळवन क�ल / पाणथळ 

�े�ाचा नाश  

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी पालघर यां�या िद.२१.१०.२०२० रोजी�या 

अहवालानुसार सदर त�ारीबाबत उपिवभागीय अिधकारी, वसई यांचेमाफ� त 

कर�यात चौकशी कर�यात आली असून सदर िठकाणी भूमापन �. ११७ 

िह.�.०१ येथे  कांदळवनाची क�ल के�याचे िदसून आलेले नाही.     

िज�हािधकारी पालघर   

 

अ. �.  त�ारदार व त�ारीचा िवषय   काय�वाहीकरणारीयं�णा 

१ त�ार �. 134�ीमती �वेता भट िद.11.05.2020 Destruction of mangroves at Sasunavghar, Vasai,  Palghar िज�हािधकारी पालघर 

२ त�ार �. 135 �ी. ऐर�डोम बनॅज�  िद.14.10.2020Destruction of mangroves at Hiranandani estate Thane िज�हािधकारी ठाणे 

३ त�ार �. 136�ी. �साद खाल ेिद.16.10.2020Destruction of Mangroves at Bhagat Aali , Awas , Alibaug  िज�हािधकारी रायगड 

४ त�ार �. 137 �वािभमानी प�ॅथर संघटना िद.18.10.2020  

जाणीवपवू�क बहृ�मुंबई महानगरपािलके�या ना�यात कचरा टाकून, संरि�त कांदळवना�या �हासास कारणीभतू 

असले�या DOGUS SOMA JV, या कंपनीवर भारतीय दंड संिहता व इतर काय�ानसुार फौजदारी ग�ुहे दाखल कर�याचे 

आदेश दयावेत. 

िज�हािधकारी मुंबई उपनगर 

बी.एम.सी 

५ त�ार �. 138�ीमती �वेता भट िद.26.10.2020  

Destruction of mangroves near sea breeze building, near Shiniya Mahadev temple, Versova, Andheri 

West, Mumbai. 

िज�हािधकारी मुंबई उपनगर 

६ त�ार �. 139 �ी. �टिॅलन डी.  िद.27.10.2020  

Reclamation and illegal construction at Azad Mohalla 

िज�हािधकारी मुंबई उपनगर 

७ त�ार �. 140�ी. �साद खाले िद.27.10.2020 

Destruction of mangroves at Mankhurd  

िज�हािधकारी मुंबई उपनगर 


