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मा. िवभागीय आय�ुतां�या अ�य�तेखाली, िज�हािधकारी मुंबई शहर यांचे काय�लय, जनेु जकात घर, फोट�, मुंबई.    

 

१.नवीन �ा�त त�ारी  

त�ार 

�.  

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

१ �ी. राज�� पाटील :-  

Destructioin of mangroves due to slum 

encroachment and debris is dumping at 

mangroves behind Neminath Heights Bldg, 

Gaurav city, near Mayor Bungalow, Mira road 

east.   

There are several dumpers continuously coming in the 

area carrying debris and sand and dumping it in the 

Mangroves.   

१. आयु�त,  

िमरा-भाईंदर महानगरपािलका, िज. ठाणे. 

२. िज�हािधकारी ठाणे, िज. ठाणे. 

३. तहिसलदार ठाणे, िज. ठाणे.   

२ �ी. अन�जत च�हाण :-   

deemed permissions for killing of mangroves by 

NMMC  

 

या त�ारीबाबत �ी. अन�जत च�हाण यांनी से�टर 19 नवी मंुबई येथे 

कांदळवनापासून जवळजवळ 2 िक.मीची �भत बांध�याचे ��ताव 

मंडळात मंजूर के�याबाबत आिण कोण�याही ��तावािशवाय मंजूर 

केले गेले आहे, सीआरझेडकडून कोण�याही परवान�या न घेता 

काय�ाचे उ�लंघन केले गेले आहे, ही बातमी 1 स�ट�बर 2018 रोजी 

टाई�स ऑफ इंिडया�या लेखात  देखील नमूद केली आहे.    

�या अनषंगाने त�ारदाराने या बाबत �थळपहाणी क�न संबंधीतांवर 

कठोर कारवाई कर�याबाबत िवनंती केली आहे.  

१. आयु�त,  

नवी मंुबई महानगरपािलका, नवी मंुबई. 

२. िज�हािधकारी ठाणे, िज. ठाणे. 

३. िवभागीय वन अिधकारी,  

मंुबई कांदळवन संधारण घटक, मंुबई.   

३ �ी. झो� भाथेना :- जूहू तारा कोळी जमात   

Complaint reg the destruction of Juhu Koliwada 

Beach (CRZ-1/NDZ/Mangrove Forest) &  

Cutting of Mangorve 

Clear cutting of trees, Vegetation and mangrove forests at 

Juhu CTS No 1213 by MSRDC/ Reliance   
िज�हािधकारी  मंुबई  उपनगर  

४ िद �लू 

Wetland and Mangrove Destruction in Mira road 

िमरा रोड येथील उ�हास नदी जवळ मोठया �माणात कांदळवन व 

पाणथळ जागा असून स�या �या जागेवर मोठया �माणात डंपस� 

भराव करत अस�याबाबत त�ारीत नमूद केले आहे.  

१. आयु�त, िमरा-भाईंदर महानगरपािलका, 

िज. ठाणे  

२. िज�हािधकारी ठाणे, िज. ठाणे. 

३. उपवनसंर�क ठाणे, िज. ठाणे.  

४. पोलीस अिध�क ठाणे (�ामीण) िज. 

ठाणे.  

५ �ी.�यूक मे�डेस  :-  �ी. लुक म��डेस यांनी मािहम पूव�कडील रे�वे �थानकाजवळ  १. पोलीस आयु�त, मंुबई 

२. िज�हािधकारी मंुबई उपनगर,मंुबई. 



Pollution and Garbage dumping killing 

mangroves at Mahim east Mangrove close to the 

railway tracks 

कांदळवनाची क�ल के�याबाबत  

एक ��हिडओ  व सॅटलाईट इमेज सादर केली आहे. 

तसेच िफशरमॅन कॉलनी�या र��याने धरवीकडे जाणारे माग� देखील 

उप�ह नकाशे वर 'मािहम - सायन �लक रोड' असे �हटले जाते अशी 

मािहती सादर केली आहे. 

कांदळवनात मोठया �माणात रसायनीक कचरा  आिण सीम�ट डं�पग 

होत आहे व �या अनुषंगाने कादंळवनाचे लवकरात लवकर संर�ण 

कर�याबाबत िवनंती त�ारदाराने केली आहे.  

३. िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक.मंुबई.  

६ �ीमती �वेता भट  

Destruction of Mangroves at Pahadi Goregaon, 

Survey no. 161, CTS 1 

त�ारदार �ीमती �वेता भट यांनी पहाडी गोरेगाव, सव� नं. मधील 

मँगरो�हचा नाश आिण नाश होत अस�याची त�ार केली आहे.    

2006 �या पीआयएल 87 म�ये 17 स�ट�बर 2018 रोजी स�माननीय 

बॉ�बे हायकोट��या आदेशाचा उ�लघन होत आहे. 

�या अनुषंगाने संबंधीतांवर कारवाई क�न सदर�या �े�ात 

कांदळवनाची पु�हा लागवड कर�याची िवनंती केली आहे.  

१. िज�हािधकारी मंुबई उपनगर,मंुबई. 

२. िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक.मंुबई.  

३. वन�े�पाल, प��चम मंुबई, कांदळवन 

क�, मंुबई.  

७ �ी. मंगेश गांधी  

वेबसाईट�ारा �ा�त त�ार KMC-1  

Debris dumping in Gorai creek Mangroves 

�ी. मंगेश गांधी यांनी गोराई खाडी येथे कांदळवनात भराव व कचरा 

टाक�यात आला असलबाबतची त�ार वेबसाई�ारा केली आहे.    

१. िज�हािधकारी मंुबई उपनगर,मंुबई. 

२. िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक.मंुबई.  

८ �ी. बी.एस. यादव 

वेबसाईट�ारा �ा�त त�ार KMC-2  

Mangrove Destruction 

एवरशाईन नगर, मालाड प��चम येथे शासकीय व खाजगी जागेवर 

कांदळवनाचा �हास होत अस�याबाबत त�ारदाराने �हटले आहे.    

१. िज�हािधकारी मंुबई उपनगर,मंुबई. 

२. िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक.मंुबई.  

९ �ी. जयेश गु�ता  

Destroying mangroves in the CRZ Creek ara of 

Sabe- Desai-Khardi Gaon, Thane. 

�ी.जयेश गु�ता यांनी ठाणे महानगरपािलके िव��द त�ार केली 

आहे.ठाणे महानगरपािलकेने  कोण�याही िवभागाची परवानगी न 

घेता सदर जागेवर कचरा व माती भराव करत अस�याबाबत त�ार 

�ा�त झाली आहे.    

१. िज�हािधकारी ठाणे  आिण  

२. आयु�त ठाणे महानगरपािलका  

१० �ी. शैलेश जोशी व इतर 9  

Mangroves at Charcop 

�ी. शैलेश जोशी व इतर हे चारकोप येथील रिहवाशी असून �यांनी 

तेथील कांदळवनावर वष�नुवष� होणा�या भराव व कचरा यामुळे 

नागरीकांना होणारा �ासाबाबत नमूद केले आहे. �या अनुषंगाने 

कांदळवनाची �व�छता क�न तेथे पुढे भराव होणार नाही या करीता 

�भत उभार�यास िवनंती केली आहे. 

१. आयु�त, बृह�मंुबई म.न.पा  

२.  िज�हािधकारी मंुबई उपनगर,मंुबई. 

३. िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक.मंुबई. 



११ �ी. सुिमत पाटील   

Destruction of Mangroves   

त�ारदार �ी. सुमीत पाटील यांनी बां�ा आिण माहीम 

�थानकाजवळ�या रे�वे �ॅक�या पूव�स असलेले कांदळवनाचा नाश 

झा�याबाबत तसेच तेथील पा�याचे �दिूषत झा�याबाबत त�ार.  

�या अनुषंगाने �दिुषत पा�यामुळे कांदळवन न�ट होऊ नये या बाबत 

यो�य ती काय�वाही कर�याबाबत त�ारदारानी िवनंती केली आहे.  

१. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई शहर. 

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर. 

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक, मंुबई.     

१२ �ी. �टॅिलन डी व �ी. लुक म��डीस   

Mangroves under threat at Bandra east below 

Mahim-Sion link way. 

त�ारदार �ी.लुक म��डेस यांनी बा�ा येथे कांदळवनावर होणा�या 

िसम�ट भरावाबाबत त�ार केली आहे व �यामुळे नुकसान झाले�या 

कांदळवनाची पु�हा लागवड कर�याबाबत िवनंती केली आहे तसेच 

मािहम बां�ा रे�वे �थानका जवळील कादंळनाकडे जाणारा र�ता बंद 

कर�याबाबतची िवनंती त�ारदारांनी केली आहे.  

१. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर. 

२. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक, मंुबई.  

३. बृह�मंुबई महानगरपािलका, मंुबई.     

१३ �ी. अिमत शु�ला   

Debris on Water Body 

�ी. अिमत शु�ला यांनी NMMC आिण अपोलो हॉ�पीटल 

दर�यान�या र��यावर NMMC काय�लया�या मागे कांदळवनावर 

कचरा टाक�याचे फोटो सादर केले आहे.  

 

१. िज�हािधकारी ठाणे, िज. ठाणे 

२. िनवासी उपिज�हािधकारी ठाणे,िज. ठाणे.  

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक, मंुबई.  

१४ �ी. ए�ले लोबो   

Mangroves being cut and house being build at 

Bandra 

�ी. ए�ले लोबो यांनी बां�ा िमठी नदीवर कादंळवन कापले जात 

अस�याचे कळिवले आहे तसेच बां�ा, माहीम रे�वे �ळाजवळ घर 

बांध�याचे काम मोठया �माणात चालू अस�याचे देखील 

त�ारदाराने नमूद केले आहे. 

१. िज�हािधकारी, मंबई उपनगर, मंुबई.   

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई शहर.   

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक, मंुबई.   

१५ �ी. रेजी अ�ाहम  

Johny garage/ ICCU franchisee another illegal 

construction in the ever growing list of such 

illegal structures in Charkop Village 

जॉनी गॅरेज / आयसीसीयू �ँचाइझी   िवकासकांजवळ चारकोप 

गावात अशा अवैध संरचनाचंी सतत वाढत असले�या यादीत 

आणखी एक अवैध बांधकाम करत अस�याबाबत त�ारदाराने 

नमूद केले आहे 

१. िज�हािधकारी, मंबई उपनगर, मंुबई.   

२. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक, मंुबई.   

१६ �ी. िधरज परब  

मीरा भाईदंर महापािलकेने भाईदंर प��चम येथे सुभाषचं� 

बोस नावे कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड बािधत 

�े�ाचा �हास चालव�या बाबत 

त�ारदार �ी. िधरज परब यांनी भाईदंर प��चम येथे होणा�या 

कांदळवन व पाणथळ �हासाबाबत त�ार केली आहे.  

सदर जागेवर झालेला माती भराव, बांधकामे हटिव�यात येऊन 

भरतीचे पाणी ये�यास मोकळीक करणेबाबत व कांदळवनाची पु�हा 

लागवड कर�याबाबत �वनती केली आहे.  

१. िज�हािधकारी, ठाणे िज. ठाणे.   

२. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे िज. ठाणे.   

१७ �ी.िधरज परब   

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

वरील�माणे िवनंती केली आहे.  १. िज�हािधकारी, ठाणे िज. ठाणे.   

२. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे िज. ठाणे.   



कांदळवनाची तोड क�न माती भराव व कंुपण �भत 

बांधकाम के�याबाबत. 

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

KMC-3  

Mangroves Cutting in Gorai Sector 2 

ही तकार उ�कष� िम� मंडळ यांनी वेबसाईट�ारा �ा�त झाली असून 

�यांनी गोराई 2 येथील सेमेटरी �ाऊंड व �य ु गोराई पोलीस �टेशन 

जवळ कांदळवनाची तोड के�याबाबत त�ार केली आहे.   

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.   

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.  

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक.मंुबई.    

१९ �ी. सुिनल अगरवाल  

Major fire in Mangroves at Nerul 

�ी. सुिनल अगरवाल यांनी ने�ळ येथे कांदळवनावर आग 

लाग�याबाबतची त�ार केली आहे. या जागेवरील कांदळवनावर 

लागलेली आग िवजिव�यात आली असून कांदळवनाची हानी झाली 

असून सदर जागेवर पु�हा कांदळवन लागवडीची िवनंती केली आहे.  

१. सहा�यक वनसंर�क, मंुबइ कांदळवन 

संधारण घटक, मंुबई.   

२. वन�े�पाल, नवी मंुबई, मंुबइ कांदळवन 

संधारण घटक, मंुबई.    

२० �ी. बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार पवार   

Mangrove destruction across Uran-1 

त�ारदार यांनी पंजाब वेअरहाऊस CFC जवळील NH 4 जेथे 

महामाग�वरील कामामुळे पा�याचे �वाह बंद हाऊन कांदळवनाचा 

झाले�या नाशाबाबत त�ार केली आहे.  

 

१. िज�हािधकारी, रायगड िज. रायगङ    

२. िनवासी  उपिज�हािधकारी, रायगड, 

३. �यव�थापकीय संचालक, िसडको,नवी 

मंुबई.    

२१ �ी. बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार पवार  

Sion Panvel Highway work damaging 

Mangroves. 

िसयान-पनवेल महामाग��या िव�तारावर कामकाजासाठी 

कांदळवनाचे मो�ा �माणात नुकसान झा�याबाबत त�ारदाराने 

नमूद केले आहे.  

 

१. िज�हािधकारी, रायगड िज. रायगङ    

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड, िज. 

रायगड   

३. �यव�थापकीय संचालक, िसडको,नवी 

मंुबई.  

२२ �ी. बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार पवार   

Mangrove destruction across Uran-2 

�ोणािगरी, उरण येथे कांदळवनाचा �हास के�याबाबतच त�ारदाराने 

नमूद केले आहे.  

NO Buffer Zone  

१. िज�हािधकारी,  रायगड िज. रायगङ    

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड 

३.िसडको.   

२३ �ी. बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार पवार   

Mangrove destruction across Uran-3 

उरण येथील द�तन फाटा, जसई येथे कांदळवन न�ट के�याबाबतची 

त�ार असून मा. उ�च �यायालया�या आदेशाचे उ�लंघन 

के�याबाबत त�ारदाराने नमूद केले आहे.  

१. िज�हािधकारी, रायगड िज. रायगङ    

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड  

३.  िसडको,नवी मंुबई.  

२४ �ी. िदपक कामथ   

Potential illegal work near mangroves  within 

त�ारदार यांनी च�बूर येथील छेडा नगर परीसरात कांदळवनाम�य े

अनिधकृत बांधकाम, कचरा व माती भराव के�याबाबतची त�ार 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 



Chheda Nagar area केली आहे.  उपनगर.       

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक,मंुबई.    

२५ अ�ात �य�ती  

वेबसाईट�ारा �ा�त त�ार KMC-6    

Destruction of Mangroves. 

ही त�ार दिहसर पूव� कडील असून अ�ात �य�ती�ारा 

कांदळवना�या वेबसाईटवर �ा�त झाली असून कादंळवनाचा �हास 

झा�याबाबती आहे परंत ु कोणतेही छायािच�े त�ारदाराने िदलेले 

नाही.   

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.       

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक,मंुबई.  

२६ �ी. िवनोद पु�शी  

 Dumping of Debris on DPS Road within 50 

meters of mangroves.  Sector - 52, Nerul, Navi 

Mumbai, 

�ी. िवनोद पु�शी यांनी ने�ळ येथील DPS येथे  कांदळवनावर 

कचरा टाकला आहे या बाबत त�ार केली आहे.  CIDCO had 

constructed barriers at the end of DPS road. These have 

been broken and debris dumped. 

१. आयु�त,  

नवी मंुबई महानगरपािलका, नवी मंुबई. 

२.  िसडको, नवी मंुबई.  

२७ �ी. डेबी गोएंका   

Destruction of mangroves by INS Hamla at 

Marve 

Despite repeated complaints, and despite repeatedly 

raising this issue at the monthly CRZ meetings chaired by 

the 

Collector MSD, no action has yet been taken against the 

officers of INS Hamla who were responsible for this 

destruction. 

Incidentally, the first complaint was filed in 2016 by us 

and the local fisher folk - yet the only action taken so far 

is to file a 

FIR against the contractor's workers. 

We would be grateful if you would kindly look into this 

case, and ensure that action is taken against those 

responsible for 

The destruction and not against some truck driver and his 

cleaner. 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.       

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक,मंुबई.    

२८ 

अ�ात �य�ती  

Mangrove Destruction  

ही त�ार वेबसाईट�ारा �ा�त झाली असून रायगड िज�हयातील केके  

िसनेमा जवळ कांदळवनाचा �हास झा�याबाबतची त�ार.  

१. िज�हािधकारी, रायगड, िज. रायगड        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड        

३. �यव�थापकीय संचालक, िसडको, नवी 

मंुबई.    



२९ 

�ी. सुिनल अगरवाल  

Destruction of Mangroves by Janakidevi Public 

School in Andheri (west)  

ही त�ार जानकीदेवी शाळेजवळी कादंळवनाचा �हास 

के�याबाबतची असून शाळे�या बससाठी कांदळवन न�ट 

के�याबाबत त�ार आहे.  

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर          

२. पोलीस उप आयु�त (अिभयान) 

बृह�मंुबई.  

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक,   

३० 
�ी. िवनोद पु�शी 

Effluents released in mangroves raise a stink-

T.O. I. Navi Mumbai Report dated 16.12.2018 

 Government Departments, MIDC and MPCB to 

investigate and advise the status. As per the newspaper 

report, Mr. Prakash Chowdhary, RFO is investing the 

incident. MPCB should verify and file a FIR. 

१. िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक.  

२. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक   

३१ �ी. िवनोद पु�शी  

Debris dumped during cleanup op-T. O. I. Navi 

Mumbai Report dated 16.12.2018.  

 ही त�ार पीसीएमसी खारघर मागील तीन िदवस से�टर 35 ई साफ 

करत असताना, र��या�या कडेला  कांदळवनावर कचरा टाक�यात 

आ�याबाबत त�ारदारने नमूद केले आहे.  

१. िज�हािधकारी, रायगड िज. रायगङ  

२. आयु�त, पनवेल महानगरपािलका, 

पनवेल.  

३२ 
�ी. �साद खाले  

Destruction of Mangroves at Sagarmatha Club 

building, Colaba.  

कोलाबा�या सगममाथा �लब इमारतीजवळ कादंळवनावर �हास 

होत झा�याने तेथे पु�हा कांदळवनाची लागवड कर�याबाबत िवनंती 

त�ारदाराने केली आहे.  

 

१. िज�हािधकारी, मंुबई शहर, मंुबई.  

२. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक   

 

३३ 
अ�ात �य�ती KMC 17 

Mangrove filling malad West 

 ही त�ार वेबसाईट�ारा �ा�त झाली असून सोनाटा टॉवर, 

जनक�याण नगर जवळ कांदळवनाचा होणारा नाश याबाबत त�ार   

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर, मंुबई.  

२. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक,   

३४ 
�ी. सुिनल अगरवाल  

Systematic Destruction of Mangroves opposite 

D Mart , Malad Link Road , Malad 

त�ारदार यांनी एका नागिरकाने डी माट��या िव�� बाजूला 

असले�या कांदळवनावर कचरा जाळून व भराव टाक�याबाबतची 

त�ार.   

 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर, मंुबई.  

२. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक.  

३५ �ी. सुिनल अगरवाल  

Destruction of Mangroves near Jaskhar wetlands 

in Uran 

Local residents have reported destruction of Mangroves 

near Jaskhar wetlands in Uran. 

Pictures attached.  

It seems the damage is being done during bridges 

construction at Karal Junction. 

For column construction for bridges they file and take out 

mud and that mud is being dumped on nearby mangroves 

area.If this is not prevented & mud dumped on 

mangroves is not removed then that can affect 

mangroves. You are requested to kindly do the needful to 

stop destruction of Mangroves by dumping of this mud. 

१. िज�हािधकारी, रायगड, िज. रायगड        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड        

३. िसडको, नवी मंुबई.     



 

३६ �ी. िवनोद पु�शी   

Encroachment on mangroves in Sector 33 

Mansarovar, Navi Mumbai.  

�ी. िवनोद पु�शी यांनी सदर जागेवरील कांदळवनाची तोड क�न 

झोपडप��ा वाढत असून अ�ाप झोपडप�या काढ�या गे�या 

नाहीत तसेच झोपडप��ा 50 मीटर�या आत आहेत. 

१. िज�हािधकारी, रायगड, िज. रायगड        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड        

३. िसडको, नवी मंुबई.    

३७ �ी. नंदकुमार पवार.  

2) Coastal road - There are huge patches of 

mangroves have found dead either side of the 

coastal road by blocking of tidal water flow.   

पाणथळ त�ार िनवारण सिमतीतील त�ार  

 सदर त�ारीबाबत िसडको या�ंया �ितनीध�नी Coastal Road 

साठी सव� परवान�या घेऊन काम केलेले आहे तसेच �या 

िठकाणी कांदळवन होते तेथे �यायालयाची परवानगी घेतली आहे 

असे सिमतीला सांिगतले.   

 या जागेवर कांदळवनाची हानी झाली आहे �कवा कसे ते 

त�ादारासोबत तपासून सिमतीने या बाबतचा अहवाल दे�यास 

िसडको यांना िनद�श िदले.   

िसडको  

३८ 4) At terminal 4 of JNPT, 4550 mangroves 

trees (4.5 hectares) have killed needlessly. 

Forest department and tehsildar have confirmed 

the killing of mangroves. This site yet to be 

visited FIR must be filed against JNPT for 

killing of mangroves.   

पाणथळ त�ार िनवारण सिमतीतील त�ार  

 सदर त�ारीबाबत JNPT िवरोधात गु�हा दाखल कर�यात आला 

होता. तथापी सदर जागेवर कांदळवन पुन��थािपत कर�यात 

आलेले आहे.   

 सिमतीने या संदभ�त िज�हािधकारी रायगड यांना िवचारणा केली 

असता �यांनी या त�ारीबाबत चा अहवाल तपासून पुढील 

बैठकीपूव� सादर करतो असे सािंगतले.  

 �या अनुषंगाने या िठकाणी मोठया �माणात कांदळवनाचा नाश 

झा�यामुळे सिमतीने या त�ारी संदभ�त JNPT ला सदर जागेवर 

Restoration  कर�यास आिण पा�याचा �वाह यो�य िरतीने चालू 

ठेव�या�या सूचना दे�याबाबत िज�हािधकारी रायगड यांना सूचना 

िद�या.  

िज�हािधकारी रायगड 

३९ 5) Reclamation on mangroves at Belpada by 

JNPT, for SEZ. Dumping continues in full 

swing.  

पाणथळ त�ार िनवारण सिमतीतील त�ार 

 या त�ारी संदभ�त उप िवभागीय अिधकारी, पनवेल यांनी सदर 

जागेवर JNPT माफ� त शेडचे काम चाल ूअसून तेथे कांदळवन व 

पाणथळ नस�याचे सांिगतले तसेच सदर काम हे 

कांदळवनापासून ५० मीटर अतंराबाहेर सु� आहे असे सांिगतले 

होते.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबतचा दे�याबाबत 

उपिवभागीय अिधकारी, पनवेल यांना िनद�श िदले.   

िज�हािधकारी रायगड  


