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िदनांक २५.१०.२०२१ कांदळवन संर�ण व संवध�न सिनयं�ण सिमती�या १७ �या बैठकी“Öß िटपणी (Agenda) 
मा. िवभागीय आय�ुतां�या अ�य�तेखाली    

 

१.मागील बैठकीतील त�ारी. मुंबई उपनगर िज�हयातील त�ारी  

अ. 

�.  

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

यं�णा 

१ त�ार �. १२ �ी. लुक म��डीस िद.३०.११.२०१८ 

Mangroves under threat at Bandra east 

below Mahim-Sion link way.   

सदर जागेवरील कांदळवनापासून ५० मी अंतराम�ये मोठया �माणात डेि�ज 

टक�यामुळे सदरचे डेि�ज हटवून सदर जागेवर कांदळवनाची लागवड 

कर�या�या सूचना िद�या हो�या.          

बृह�मंुबई 

महानगरपािलका, मंुबई.   

 

२ त�ार �. २७ �ी. डेबी गोएंका - िद.१२.१२.२०१८  

Destruction of mangroves by INS Hamla at 

Marve.  

कं�ाट�ारा िव��द दोषारोप प� �. 2883/2016 िद.18.07.2016 बोरीवली (प) 

�यायालयात दाखल कर�यात आली आहे. आज रोजी सदरचे �करण �याय�िव�ठ 

आहे.      

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

३ 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.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने �हाडामाफ� त सदर जागेवरील डेि�ज हटवून केले�या 

काय�वाहीचा अहवाल सादर कर�या�या सूचना िद�या.       

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर व �हाडा  

 

४ 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   

  सदर िठकाणी जय कुमार ई�ा��कचरचे काम सू� असून MRSAC 

नकाशानुसार सरदचे �े� हे कांदळवन �े�ात येत नाही परंतु कांदळवनापासून 

५० मी �या आत भराव कर�यात आला असून सदरचा भराव अस�याचे िदसून 

येते.      

 तरी सदरचा भराव हटिव�याबाबत यो�य ती काय�वाही BMC माफ� त कर�या�या 

सूचना सिमतीने सांिगतले.        

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.     

 

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

Action against Taxi parking in Mangrove, 

 सदर िठकाणी कांदळवन अ��त�वात नाही परंत ु सदर िठकाणी जु�या टॅ�सी 

पाक�ग कर�यात आले आहे. सदरचे �े� हे कांदळवनापासून ५० मी �या आत 

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        
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Malad    िदसून येते.  

 िन�कासनाची काय�वाही �लंिबत     

 

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

पवार िद.०६.०८.२०१९  

Debris mafia shifts goalposts on Sion Panvel 
Highway – Chembur. 

 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.       

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.         

 

७ त�ार �. १११ िद.23.12.2019 

�ी. सुकांत कॉल Mangrove Destruction  

जनक�याण नगर, मालाड (प��चम) मंुबई.  

 सिमतीने या त�ारीबाबत कांदळवनापासून ५० मी म�ये झालेला भराव 

हटिव�यासाठी BMC यांना सूचना िद�या.      

 िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर व BMC   

 

८ 

त�ार �. ११२ �ी. सं�यद अ�बास िरझवी 

िद. 25.12.2019 - Complaint against blatant 

destruction of Mangroves by dumping debris 

P/North Ward, Malad West, Mumbai.   

 सदरची जागा ही कांदळवनापासून ५० मी �या आत असून याबाबत BMC 

माफ� त सदरचे काम बंद कर�याबाबत Stop work notice दे�यात आली आहे.  

 सदर जागेमचे GPS Reading नुसार २००५ साली कांदळवन अ��त�वात होते. 

परंतु अनिधकृत बांधकामामुळे आज रोजी कांदळवनाचा �हास झा�यामुळे सदर 

िठकाणी असलेले अनिधकृत बांधकाम हटिव�या�या सूचना िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर यांना िद�या.  

 अपर िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर यां�या िद.३०.०८.२०२१ रोजी�या 

अहवालानुसार सदर िठकाणी कांदळवनापासून ५० मीटर�या आत िसम�टचा 

कोबा अस�यामुळे सदरचे बांधकाम िन�कािसत कर�यासाठी तहिसलदार 

बोरीवली यांना कळिव�यात आले आहे. तसेच याबाबत मालवणी पोलीस ठाणे 

येथे गु�हा �. ८६/२०२० िद. ११.०३.२०२० रोजी दाखल करणेत आला आहे.  

 िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

   

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

large scale CRZ 1 reclamation & mangroves 

destruction in Ganpat Patil Nagar in Dahisar, 

Mumbai 

 िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या अहवालानुसार सदर िठकाणी 

कांदळवनालगत ५० मीटर�या आतील भरणी तसेच अित�मणाबाबत BMC 

व वन िवभागास समवेत स�ह��ण क�न उिचत काय�वाही कर�याबाबत 

कळिव�यात आले आहे.     

 �या अनुषंगाने सितमीने या त�ारीबाबत िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांना 

त�ारदारासोबत एक� �थळ पहाणी, सव� क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

 िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        
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सादर कर�या�या सूचना िद�या.                

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

Reclamation of wetlands at Dharma Nagar, 

Borivali West. 

 सदरचे �े� हे कांदळवन �े� नसून सदरचे �े� हे खाजगी �य�तीचे अस�याचे 

िदसून येते तसेच सदर िठकाणी भरणी क�न मोटार द�ु�तीचे गॅरेजचे बांधकाम 

केले आहे.       

 िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.  

 

११ 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.  

सदर िठकाणी २००५ साली कांदळवन अ��त�वात न�हते. परंतु स�य��थत जागेची 

तपासणी क�न स�या या जागेवर कांदळवन आहे �कवा नाही याबाबत तपासणी 

क�न अहवाल सादर कर�या�या सूचना अशासकीय सं�थेचे सद�य यांना सुचना 

िद�या.           

िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर  

 

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

Large scale Illegal construction activities 
continue unabated   

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या िद.30.08.2021 

रोजी�या अहवालानुसार मढ- माव� रोड, िर�ीट हॉटेलसमोर मौजे एरंगळ, ता. 

बोरीवली येथील जागा �ी. सुरेश सुजान यांचे नावे असून न.भू.�.1543 व इतर 

काजगी िमळकतीवर वतु�ळाकार मैदान बनिव�यात आलेले आहे.सदर 

वतु�ळा�या उ�रेस ताडप�ीचे शेड तयार केले आहे. 

 त�ारदारांनी त�ारीत एन.डी. झोन व सी.आर. झेड या िनयमांचे उ�लंघन 

के�यामुळे पी/उ�र बृह�मंुबई महानगरपाल ि◌का यांना िनयमानुसार काय�वाही 

करणेबाबत कळिवले आहे.  

 सदरचे जागा गुगल अथ��या सहा�याने तपासले असून सदरचे �े� खाजगी 

असून सदर िठकाणी कांदळवन न�ट क�न मैदान तयार कर�यात आले असे 

िदसून येते.                 

 �या अनुषंगाने सिमतीने जागे�या मालकास गु�हा दाखल क�न सदरची जागा 

Restore कर�या�या सूचना िद�या.  

िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर  

१३ त�ार �. 141 �ी. रोहीत जोशी व �ी. �टिॅलन डी 

Destruction of Mangrove in Bhandup  

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या िद.26.08.2021 

रोजी�या अहवालानुसार सदरची जागा ही भांडूप सव� नं 63पै. व मौजे नाहून 67 

पै असून सदरची जागा सॉ�ट पॅन िवभागा�या ता�यात आहे. सदर िठकाणी 

BMC माफ� त Sewage Pipelne �या द�ु�तीचे काम कर�यात आले आहे. 

िज�हािधकारी मुंबई 

उपनगर 
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सदरचे काम के�यानंतर भरती आहोटीचे पाणी ये जा कर�यासाठी काय�वाही 

कर�यात येईल असे BMC यां�या अिभयंता यांनी सांिगतले.  

१४ त�ार �. 142  

�ी. �टिॅलन डी. िद.03.02.2021  

Extensive ongoing destruction of 

mangroves, wetlands and CRZ areas in 

Mahul. 

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या िद.26.08.2021 

रोजी�या अहवालानुसार िद.16.03.2021 रोजी कांदळवन सिमती सद�य यांनी 

�थळपाहणी केली असून �थळपाहणी दर�यान �हाडा इमाती�या मागील बाजूस 

कांदळवन �े�ावर भराव झा�याचे िनदश�नास आले. तसेच त�ारीत नमूद जागा 

अिधसूिचत कांदळवन �े�पैकी अस�याने �करणी कांदळवनाचा �हास 

के�या�करणी एकूण 9 वनगु�हे न�द कर�यात आलेले आहेत. सदर 

वनगु�हयात एकूण 5 आरोप�ना अटक क�न �यांना �यायालयात हजर केले 

आहे. तसेच भरावाकरीता वापर�यात आलेली एकूण ४ वाहने ज�त कर�यात 

आली असून रौ.ग.ुक.1 ई/2021 िद. 15.01.2021 अ�वये वनगु�हयाचे दोषारोप 

प� देखील मा. महागनर दंडािधकारी कुल� कोट� 52 येथील �यायालयात दाखल 

केला आहे.  

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

िज�हािधकारी मुंबई 

उपनगर 

१५ 

त�ार �. 155 �ी. हरीष पांडे िद. 24.02.2021  

Illegal bus parking in wetlands at Saraswati 

Complex, Dahisar East  

 अपर िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर यां�या िद. ०६.०९.२०२१ रोजी�या 

अहवालानुसार सदर िठकाणी कांदळवनापासून ५० मीटर�या आत भरणी 

कर�यात आ�याने पय�वरण संर�ण अिधिनयम १९८६ च कलम १५ (१) (२) 

अ�वये दिहसर पोलीस ठाणे येथे गु�हा �. ३२०/२०१५ िद. १७.११.२०१५ रोजी 

अ�ात इसमािव��द गु�हा दाखल करणेत आलेला आहे.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने कांदळवन क� यां�या मदतीने सदर िठकाणी असलेला 

भराव काढून कांदळवनाचे रोपवन कर�या�या सूचना िद�या.  

िज�हािधकारी मुंबई 

उपनगर 

 

१६ 
त�ार �. 156 िद. MCGM pumping raw 

sewage into salt lakes of Bhandup. Reclamation 

of waterbodies, blocking of tide water, dumping 

near Mangroves. 

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 मुंबई 

उपनगर 

(अहवाल अ�ा�त)  
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ठाणे िज�हयातील त�ारी  

अ. 

�.  

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

यं�णा 

१७ त�ार �. ९ �ी. जयेश गु�ता – िद.२४.११.२०१८ 

Destroying mangroves in the CRZ Creek ara 

of Sabe- Desai-Khardi Gaon, Thane.  

�दषूण िनयं�ण अिधकारी यां�या िद. ०९.०६.२०२१ रोजी�या अहवालानुसार िदवा 

डं�पग �ाऊंडचे शा�ीय प�दतीने Bio Remediation and Biomining प�दतीने 

Closure कर�यासाठी िनिवदा मागिवलेली आहे.    

आयु�त ठाणे 

महानगरपािलका 

 

१८ 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.  

सिमतीने या त�ारीबाबत FIR दाखल कर�यात आली असून याबाबत वरी�ठ 

पोलीस िनरी�क िमरा रोड पोलीस �टेशन यांना सदर गु�हा के�याबाबत चाज�शीट 

�यायालयात दाखल कर�या�या सूचना िद�या.       

पोलीस िनरी�क िमरा 

रोड पोलीस �टेशन   

 

१९ त�ार �. २१ �ी. बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार 

पवार िद.०९.१२.२०१८  

Sion Panvel Highway work damaging 

Mangroves. 

 या त�ारी संदभात 7.12.2019 रोजी संयु�त �थळ पाहणी कर�यात आली असून 

सदर �े� MRSAC नकाशानुसार अिधसूचीत राखीव वन (कांदळवन) �े� आहे. 

सदर �े�ात BPCL कंपनीमाफ� त पाईप लाईन बसिव�याचे काम केले असून सदर 

कामासाठी आव�यक परवान�या िरतसर घेत�या आहेत.  

 या त�ारी संदभ�त सायन पनवेल हायवे जवळ वाशी टोल टाका समोर रोड�या 

�ंदी करणा�या कामामुळे जूने असलेले डेि�ज रोड लगत टाक�यात आले आहे. 

सदर िठकाणी कांदळवनाचे नुकसान झाले नसून सदरचे डेि�ज हे कांदळवनालगत 

अस�याचे िदसून येते.  �या अनुषंगाने सिमतीने सदर जागेचे BMC माफ� त डेि�ज 

हटिव�या�या सूचना िद�या.    

िवभागीय वन 

अिधकारी, 

मंु.का.सं.घ 

 

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

Mangrove killing along Sion-Panvel 

highway - Request for rapid action force.  

२१ त�ार �. ६५ 

 �ी. सुबीर वम� - िद.२७.०३.२०१९ 

 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 

१. िज�हािधकारी, 

ठाणे. 

२. मीरा-भाईंदर 
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Dumping to claim mangrove Land, Thane.  आलेले आहे.   

 सिमतीने या त�ारीबाबत Satellite Image सिमतीकडे सादर कर�यास व 

�यानुसार उिचत काय�वाही कर�याचे िनद�श िज�हािधकारी ठाणे यांना िदले.     

महानगरपािलका,  

िज. ठाणे. 

२२ त�ार �. ७६  

�ी. िधरज परब:-भाईंदर प��चम राधा �वामी स�संग  

व पिरसरात पाणथळ, कांदळवना�या �हासाबाबत.   

पाणथळ सिमतीकडून कांदळवन सिमतीकडे वग� 

केलेली त�ार  

 या त�ारीबाबत FIR दाखल कर�यात आले असून सदर िठकणी कर�यात 

आलेला डेि�ज व माती भराव िमरा-भाईंदर महानगरपािलकेमाफ� त हटवून 

केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर कर�या�या सूचना सिमतीने िद�या.    

१. िज�हािधकारी, 

ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-

भाईंदर मनपा,  

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

महापािलका ह�ीतील मीरा रोड प��चम येथे नाझरेथ 

आगर पिरसरात सरकारी व खाजगी जागेत 

कांदळवन पाणथळचा �हास क�न CRZ 

चेउ�लंघन.  

 या त�ारीबाबत FIR दाखल कर�यात आले असून सदर िठकणी कर�यात 

आलेला डेि�ज व माती भराव िमरा-भाईंदर महानगरपािलकेमाफ� त हटवून 

केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर कर�या�या सूचना सिमतीने िद�या.  

१. िज�हािधकारी, 

ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-

भाईंदर मनपा, 

२४ त�ार �. ७९ �ी. िधरज परब: - मीरा भाईंदर 

महापािलका ह�ीतील नवघर गाव मागील सरकारी 

खाजण सव� �. १५म�ये मनपाने पाणथळ, कांदळवन 

व CRZ १ म�ये बेकायदा टाकलेला कचरा, भराव     

 या त�ारीबाबत FIR दाखल कर�यात आले असून सदर िठकणी कर�यात 

आलेला डेि�ज व माती भराव िमरा-भाईंदर महानगरपािलकेमाफ� त हटवून 

केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर कर�या�या सूचना सिमतीने िद�या.  

१. िज�हािधकारी, 

ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-

भाईंदर मनपा 

२५ त�ार �. ८२ �ी. �साद खाले ११.०६.२०१९  

Destruction of Mangroves by dumping of 

debris and reclamation at Kharegaon, Kalwa  

  ठाणे महानगरपािलका यां�या िद.०९.०६.२०२१ रोजी�या अहवालानुसार 

कांदळवनापासून ५० मी �या आत अनिधकृतपणे बांधकाम भंगाराची दकुाने ठाणे 

महानगपािलका या�ंया यं�णेमाफ� त अनिधकृत ३ शेड िन�कािसत कर�यात आ�या 

आिण डेि�ज जेसीबी�या मदतीने हटिव�यात आले.  

 या त�ारीबाबत सिमतीने त�ारदार, सिमतीचे अशासकीय सद�य, वनश�ती व 

BEAG तसेच वन�े�पाल, िभवंडी यांचे सोबत एक� �थळ पाहणी कर�या�या 

सूचना ठाणे महानगरपािलका यांना सूचना िद�या.    

िज�हािधकारी ठाणे 

आिण 

ठाणे 

महानगरपािलका 
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२६ 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 At Retibunder 

and Desai Khadi near Chuha Pal in Diva, 

Thane.   

 या त�ारीबाबत िज�हािधकारी ठाणे यां�या अहवालानुसार सदर िठकाणी कोठेही 

कांदळवनाचे नुकसान झालेले नाही. तसेच खाडी िकनारी भागात यापूव� 

कांदळवनाचे नुकसान झा�याचे िदसून येते.  

िज�हािधकारी ठाणे  

 

२७ 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.  

 सदर िठकाणी �व�छ भारत अिभयान अंतग�त �ी. फाय�ीगेट टॉयलेट ठेव�यात 

आले होते परंतु कांदळवन सिमती�या िनद�शानुसार सदरचे शौचालय काढ�यात 

आलेला आहे. मौजे भाईंदर 342/1 ही जगा राखीव वन (कांदळवन) �हणून वन 

िवभागा�या ता�यात 2021 रोजी दे�यात आली आहे.   

 परंतु सदर िठकणी बजरंग नगर येथील नागरीकांनी शौचालयाची �यव�था 

करणेबाबत उपोषण सु� असून �यासाठी सदर जागेव ता�पुर�या �व�पात 

शौचालयाची पुन: �थािपत कर�या�या परवानगीसाठी िवनंती केलेली आहे. 

िज�हािधकारी, ठाणे.   

आयु�त, िमरा-

भाईंदर 

महानगरपािलका 

 

२८ 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  

  सदर िठकाणी िमरा-भाईंदर महागनरपािलका यांनी स. न 342/1 मौजे भाईंदर 

वाहना�या पाक�गसाठी भराव केला आहे.  

 सदर भराव हटिव�यासाठी मा. उ�च �यायालयाची परवानगी घेऊन सदर काम पूण� 

कर�या�या सूचना िद�या.      

१. िज�हािधकारी, 

ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा- 

भाईंदर 

महानगरपािलका 

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

चौक जे�ी जवळ बालेपीर शाह दग� लगत कांदळवन 

व सरकारी जागेत पय�वरणाचा �हास.  

 अपर तहिसलदार िमरा-भाईंदर यांनी केले�या िद.०३.०१.२०२० रोजी केले�या 

�थळ पाहणीनुसार 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� 

१. िज�हािधकारी, 

ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-
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कांदळवन पासून ५० मीटर�या आत आहे. तसेच आज रोजी सदर िठकाणी 

कांदळवनाची तोड झालेली िदसून येत नाही.  

भाईंदर 

महानगरपािलका 

३० त�ार �. १०९ �ी. रोहीत जोशी.िद.८.१२.२०१९  

कोलशेत येथे खाडीिकनारी कांदळवनाशेजारी 

बेकायदेशीर िर�या काँ�ीटचे बांधकाम.. 

 ठाणे महानगरपािलके�या िद.९.०६.२०२१ रोजी�या अहवालानुसार ठाणे 

महानगरपािलके�ारे सु� असले�या कामांसदभ�तील मा. उ�च �यायालया�या 

िनकालाची �त व सदर कामास �ा�त असले�या पय�वरण िवभागा�या 

परवानगीची �त सादर केली आहे.     

िज�हािधकारी ठाणे 

आिण  

ठाणे 

महानगरपािलका  

३१ 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.  

 सिमतीने या त�ारीबाबत संबंधीतांवर गु�हे दाखल क�न FIR ची �त सिमतीकडे 

सादर कर�या�या व सदर जागेचे Restoration कर�याचे िनद�श िदले.     

िज�हािधकारी ठाणे  

ठाणे 

महानगरपािलका    

िज. ठाणे.   

३२ त�ार �. 125 �ी. िशवम �ीवा�तव 

िद.15.06.2020  

MANGROVES DESTRUCTION in Village 

Mhatardi, Diva, Thane  

 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 २ ते ३ मिह�यापूव� मुळासकट तोडलेली िदसून 

आली.  

 तहिसलदार ठाणे यां�या िद. ०४.०८.२०२१ रोजी�या अहवालानुसार मंडळ 

अिधकारी, मंु�ा यांनी अ�ात इसमांिव��द मौजे �हाताड� येथील रे�वे �ॅकलगत 

कांदळवनाची झाडे तोडून कांदळनाचा �हास केलेबाबत मंु�ा पोलीस �टेशन येथे 

िद. २६.०७.२०२१ रोजी गु�हा दाखल कर�यात आलेला आहे.       

िज�हािधकारी ठाणे, 

महानगरपािलका     

िज. ठाणे.   

 

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

Mangroves near Sandstone Building, Unique 

Gardens, Mira Road. 

 सिमतीने या त�ारीबाबत �थळपाहणी अहवाल, पंचनामा Geo-tagged फोटो 

सोबत पाठिवया�या सूचना कर�या�या सूचना िद�या.  

िज�हािधकारी ठाणे  

िज. ठाणे.   

िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका  
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३४ त�ार �. 133 �ी. आदश� कुमार िद.12.08.2020 

Destruction of Mangroves and Dumping of 

solid waste and encroachments at Balkum, 

Thane 

  या त�ारी संदभ�त �दषुण िनयं�ण अिधकारी, ठाणे महानगरपािलका यां�या िद. 

०९.०६.२०२१ रोजी�या अहवालानुसार महाल�मीनगर दादलानी पाक�  बाळकुम 

येथील कांदळवना�या �े�ातीत िद.३.०९.२०२० रोजी २ प�के िनवासी िवटी 

िसम�टचे बांधकाम, ४ �यवसाियक भंगार प�याचे बांधकाम व िद. ४.०९.२०२० 

रोजी २ प�याचे िनवासी बांधकाम, १३ �यावसाियक प�ा शेडचे बांधकाम जेसीबी 

मशीन व मनु�यबळा�या सहा�याने पुण�पणे िन�कासीत कर�यात आले असून 

स�य��थतीत कोणतेही नवीन बांधकाम चालू अस�याचे िनदश�नास आलेले नाही.  

 सिमतीने या त�ारदार यां�या समवेत �थळ पाहणी क�न अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना ठाणे महानगरपािलका यांना िद�या.      

िज�हािधकारी ठाणे  

ठाणे 

महानगरपािलका    

िज. ठाणे.   

 

 

३५ त�ार �. 143 �ी. �टिॅलन डी.  िद.08.02.2021 

Mangroves destroyed and road made, tide 

water blocked At Taloja phata 

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

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

िज�हािधकारी ठाणे 

(अहवाल अ�ा�त) 

३६ त�ार �. 144 �ी. िनलेश िद. 10.02.2021 

कळवा पलुाखालील खाडीतील अित�मण आिण 

कांदळवन झाडांची क�ल 

 सदर िठकाणी त�ारदारा उप��थत न राही�याने सदर जागेची �थळ पाहणी 

कर�यात आलेली नाही.     

िज�हािधकारी ठाणे 

 

३७ त�ार �.150 �ी. �टिॅलन डी. िद. 09.04.2021 

Apparent Land grab, illegal construction and 

destruction of Mangroves, Coastal wetlands and 

CRZ 1 areas at Dive region. Illegal construction 

of cement mixing plant at Dive    

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

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

िज�हािधकारी ठाणे 

(अहवाल अ�ा�त) 

३८ त�ार �.151 �ी. �टिॅलन डी. िद. 29.05.2021 

Reclamation of Mangrove areas, dumping of 

debris and construction in CRZ by Thane 

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

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

िज�हािधकारी ठाणे 

 (अहवाल अ�ा�त) 
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रायगड िज�हयातील त�ारी  

Municipal Corporation at Saket Thane  

३९ त�ार �.152 �ीमती िरया �हा�े िद.01.06.2021 

मीरा भाईदंर ह�ीतील मौजे पेणकरपाडा सव� �मांक १७३, 

िह�सा �. ५ �ा कांदळवन व खाडी �े�ातील झालेला 

बेकायदेशीर भराव..    

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

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

िज�हािधकारी ठाणे 

 (अहवाल अ�ा�त) 

४० त�ार �. 153  �ी.रोहीत जोशी िद.17.06.2021  

Huge reclamation of creek at Mumbra-Diva 

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

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

िज�हािधकारी ठाणे 

 (अहवाल अ�ा�त) 

४१ त�ार �.154 �ी.  िधरज परब  िद.09.08.2021 

भाईंदर प��चम येथे गणेशदेवल नगर �ा भागात सरकारी 

जागेतील वन काय�ाने संरि�त कांदळवन म�ये झाले�या 

बेकायदेशीर बांधकामां बाबत.  

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

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

िज�हािधकारी ठाणे 

(अहवाल अ�ा�त)  

४२ त�ार �.157 �ी. �िवण दरेकर, 

िद.28.07.2021 मुं�ा ते िदवा येथील भमूािफया 

यांनी २ िक. मी चा र�ता बांध�याबाबत.  

  तहिसलदार (महसूल) यां�या िद. २७.०८.२०२१ रोजी�या अहवालानुसार 

वनपिर�े� अिधकारी िभवंडी, मंुबई कांदळवन संधारण घटक यांचे समवेत 

केले�या �थळ पाहणीनुसार सदर िठकाणी कांदळवना�या �जाती असून सदर 

िठकाणी मोठया �माणात अनिधकृतपणे माती व डे�ीजचा भराव क�न 

कांदळवनाचे नुकसान झा�याचे िदसून येत अस�याने संबंधीतांिव��द पय�वरण 

संर�क अिधिनयम १९८६ चे कलम १५ व १९ अ�वये गु�हा दाखल कर�याबाबत 

तहिसलदार ठाणे यांचेमाफ� त िनद�श दे�यात आले होते.  

 सदर जागेचा ताबा िद. २८.०७.२०२१ रोजीपासून वन िवभागाकडे अस�या 

कारणामुळे वन िवभागाकडून आरोपी �ी. गणेश नीळकंठ पाटील , रा. मंु�ा याचें 

िव��द गु�हा दाखल कर�यात आला आहे.  

 �या अनुषंगाने वन िवभागामाफ� त पुढील चौकशी चालू आहे.       

िज�हािधकारी ठाणे 
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अ. 

�.  

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

यं�णा 

४३ 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.    

 तहिसलदार रायगड यां�या अहवालानसुार मा. िदवाणी �यायालयाधीश क. �तर 

यांचे कोट�त दावा �. RCC - /2019, िद.17.1.2019 रोजी दाखल केला आहे. 

 �या अनषंुगाने सदरची त�ार  �याय�िव�ठ अस�याकारणाने सदरची 

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

 

िज�हािधकारी रायगड 

  

४४ 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 िद.16.02.2021 रोजी�या 

�ा�त अहवालानसुार मौजे पागोटे गावा�या ह�ीम�ये NMSEZ यांनी भाडे 

त�वावर घेतले�या जागेत कं�पाऊंड म�ये केले�या भरावाखाली कांदळवन 

गाढले गे�यामळेु अ�ात इसमावर उरण पोलीस �टेशन येथे FIR No. 0480 

/2020 िद. 29.12.2020 रोजी ग�ुहा दाखल कर�यात आला आहे. 

िज�हािधकारी, रायगड    

  

४५ 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. 

  उपिवभागीय अिधकारी पनवेल यां�या अहवालानसुार ज.एन.पी. टी ते पनवेल 

NH 4 या महामाग�लगत पंजाब कानवेअर �या बाजलूा कांदळवनाची झाडे 

सकूले�या अव�थेत आढळून आली. तसेच सदर िठकाणी कांदळवनाचा नाश 

झा�याचे आढळून आलेला नाही.      

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

िज�हािधकारी, रायगड  

  

 

४६ त�ार �. ९३ �ी. नंदकुमार पवार. 

िद.२८.08.2019 Municipal solid waste 

dumping on Mangroves 

 िज�हािधकारी रायगड यांनी सदरची जागा कांदळवना लगत अस�यामळेु 

कांदळवनाचा नाश होऊ शकतो. �यामळेु िज�हािधकारी रायगड यांनी उरण 

Dumping Ground साठी वेगळी पय�यी जागा �हणनू िसडको �े�ातील जागेची 

िनवड कर�याबाबत िसडको�या संबंधीत अिधका�यांना कळिव�यात आले 

आहे. 

 सदरची त�र स�य��थतीत �याय �िव�ठ आहे.  

 १. िज�हािधकारी, 

रायगड  

२. िसडको, नवी मंुबई.  
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४७ त�ार �. ९९ �ी. िवनोद पु�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.  

 उपिवभागीय अिधकारी पनवेल यां�या अहवालानसुार �थळ पाहणी वेळी 

कोठेही कांदळवानाचे नाश व भराव के�याचे िदसनू आलेला नाही.         

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

िज�हािधकारी रायगड 

  

४८ त�ार �. १०१ �ी. िदपेश �हा�े िद. 06.11.2019  

 DUMPING OF CITY WASTE ON 

MANGROVE. 

 

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

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

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

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

रिहवासी यांचे समवेत संय�ुत �थळपाहणी कर�यात आली असनू उपिवभागीय 

अिधकारी पनवेल यांचे अहवालानसुार आजिमतीस नमदू िठकाणी 

कांदळवनाचा नाश झा�याचे आढळून आलेले नाही.  

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

िज�हािधकारी, रायगड  

  

४९ 

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

पवार िद.07.11.2019 Uran mangrove zone 

turns into massive garbage dumping ground 

  उपिवभागीय अिधकारी पनवेल यां�या अहवालानसुार सदर िठकाणी अज�दारा 

समवेत �थळ पाहणी केली असता, मौजे बोरीपाखाडी येथील स.नं. 180 या 

जागेचा वापर उरण नगरपिरषद कचरा टाक�यासाठी करत असनू सदर�या 

कच�यामळेु तेथील कांदळवन गाढले/ गेले अस�यामळेु उरण नगरपिरषद 

यांचेवर पोलीस �टेशन उरण येथे FIR No.0018/2020 िद. १९.०१.२०२० 

रोजी ग�ुहा दाखल कर�यात आला आहे.  

 सदरची त�र स�य��थतीत �याय �िव�ठ आहे.  

िज�हािधकारी, रायगड  

 

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

Mangrove destruction near Chirle, Uran  

 �या अनषंुगाने सिमतीने या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीबाबत �थळ पाहणी 

अहवाला सोबत, पंचनामा, जागचे छायािच�े सिमतीकडे सादर कर�याचे िनद�श 

िदले. 

िज�हािधकारी, रायगड  

   

५१ त�ार �. 136 �ी. �साद खाले िद.16.10.2020 

Destruction of Mangroves at Bhagat Aali, 

Awas, Alibaug  

 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) 
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५२ त�ार �. 145 �ीम. िसमा टंक िद.05.03.2021 

Need immediate action against this harmful 

chemical powder dump in CRZ-1 wetlands 

area of sector 16 Kharghar. 

 िज�हािधकारी रायगड यां�या िद. 13.08.2021 रोजी�या अहवालानसुार मंडळ 

अिधकारी कळंबोली यांनी �थळ पाहणी केली असता खाडी िकनारी पाणथळ 

जागेत सी.आर. झेड �े�ाम�ये कोठेही अशी बाब आढळून आलेले नाही. सदर 

�थळ पाहणी वेळी त�ारदार यांना दरु�वनी केले असता त�ारदाराने असथ�ता 

दाखिवली.  तसेच या िवषयाबाबत पनवेल महानगरपािलका यांचेकडून 

काय�वाही कर�यात आली असनू संबंधीत िवषयाबाबतचा अज� िनकाली 

काढ�यात आला आहे.    

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

िज�हािधकारी, रायगड  

   

५३ त�ार �. 146 �ीम. िवमल िकत� 

िद.28.12.2020 Mangrove destruction near 

lingeshwar mandir, ulwe, navi mumbai 

(410206). 

 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) 

५४ 
त�ार �. 147 �ी. �टिॅलन डी.  िद.15.04.2021 

Reclamation in CRZ 1 at Ulwe area.  

 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) 

५५ त�ार �. 148 करंजिवरा कोपरी या गावालगत 

असलेली खारभमूी म�य ेगे�या काही वष�पासनू िनयमांचे 

उ�लंघन क�न स�शन पंपा�ारे अवधै वाळू 

उ�खननासाठी खार फुटी�या झाडांची क�ल के�याबाबत.  

 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) 

५६ त�ार �. 149 �ी. �टिॅलन डी. िद.15.04.2021 

Multiple CRZ violations, dumping of garbage 

and debris in Mangrove areas at Alibag. 

 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) 
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पालघर िज�हयातील कांदळवन त�ार  

 

�सधदुगु� िज�हयातील कांदळवन त�ार 

 

नवीन �ा�त त�ारी  

अ. 

�.  

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

यं�णा 

५७ त�ार �. 134 �ीमती �वतेा भट 

िद.11.05.2020 Destruction of mangroves at 

Sasunavghar, Vasai, Palghar  

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 पालघर  

 (अहवाल अ�ा�त) 

अ. 

�.  

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

यं�णा 

५८ त�ार �. 158 पारवाडी िवकासमंडळ 

Kandalvan - Achara Parvadi (Malvan) 

कोळंबी �क�प िठकाणी झाले�या कांदळवन 

तोडीबाब.   

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 �सधदुगु� 

(अहवाल अ�ा�त)  

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

१ �ी. िधरज परब, त�ार �. 159 ठाणे िज��ातील िभवंडी येथील कशेळी व का�हेर पिरसरात �चंड �माणात कांदळवन न�ट 

क�न केलेले बेकायदा भराव व बेकायदा क�ची - प�की बांधकामे काढून टाकून सव� संबंिधत यां�यावर ग�ुहा दाखल क�न 

पय�वरणा�या हानीची नकुसान भरपाई वसलू करणे बाबत  

 

िज�हािधकारी ठाणे  
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कांदळवनाचे पनु: �थापन (Restoration) करणेबाबत त�ारी. 

२ �ी. �टिॅलन डी त�ार �. 160 Request ot respected Municipal Commissioner Carter Road at 

Bandra Mangrove pollution 

िज�हािधकारी मुंबई उपनगर  

अ.�.   त�ारदार व त�ारीचा िवषय   काय�वाही करणारी 

यं�णा 

१ त�ार �. 8 �ी.बी.एस. यादव - Mangrove Destruction िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर  

२ त�ार �.18 �ी. उ�कष� साव�जिनक िम� मंडळ Mangroves Cutting in Gorai Sector 2 िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर  

३ त�ार �. 24 �ी. िदपक कामथ - Potential illegal work near mangroves within Chheda Nagar area िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर 

४ त�ार �.29 �ी. सिुनल अगरवाल -Destruction of Mangroves by Jankidevi Public School in Andheri (west) िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर  

५ त�ार �.68 �ी.नंदकुमार पवार - New illigal slum development at chheda Nagar reserved forest land near Jijamata 

Bhosle Marg junction. Chembur. 

िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर  

६ त�ार �. १२२ �ी. रेजी अ�ाहम िद.4.03.2020   Large scale Illegal construction activities continue unabated  िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर  

७ त�ार �. 139 �ी. �टिॅलन डी.  िद.27.10.2020 Reclamation and illegal construction at Azad Mohalla  िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर  

८ त�ार �.107 �हद सागर – िज�हा ठाणे के भायंदर प��चम म� उ�म रोड, जय बामन देव नगर, मदु� खाड़ी के दािहनी तरफ सीधे रोड 

पर नाला के िकनारे, आखरी छोर पर रामव�ृ चौधरी चौधरी नामक भ ूमािफया �ारा अवैध तरीके से म��ोव के झाड़ का क�ल करके छ: 

�म बनाया गया है। जो िनयमन परूी तरह से गलत है  

िज�हािधकारी ठाणे  

९ त�ार �.114 �ीमती क�तुरी गांधी Destruction of Mangroves at NMSEZ at Panje Wetlands, Uran.  िज�हािधकारी रायगड  

१० त�ार �. 67 �ी. वैभव – तलाठी सजा मौजे जचंू� तालकुा - वसई िज. पालघर येथील स�ह� ८५ िह�सा नं. ५ बी िज�हािधकारी पालघर  
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११ त�ार �.85 �ी. िदनार कृ�णा �हा�े - कांदळवनाची तोड क�न र�ता तयार के�याबाबत.  मौजे जचंू� तालकुा - वसई िज. पालघर िज�हािधकारी पालघर  


