
 िदनांक १६/०१/२०१९ कांदळवन संर�ण व संवध�न सिनयं�ण सिमती�या ितस�या बैठकी“Öß िटपणी (Agenda) 
मा. िवभागीय आय�ुतां�या अ�य�तेखाली, िज�हािधकारी मुंबई शहर यांचे काय�लय, जनेु जकात घर, फोट�, मुंबई.  

 

1. मुंबई व मुंबई उपनगरे कांदळवन सिनयं�ण सिमतीची बैठक िदनांक 11/10/2018 चे इितव�ृातील िवषयाबाबत केलेली काय�वाही 

त�ार 

�.  

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

१ कांदळवन �े�ातील डेि�स काढून टाकणे.  मंुबई महापािलका व िज�हािधकारी मंुबई उपनगरे यांनी याबाबतचा 

सिव�तर अहवाल अंदाजप�कासह पुढील बैठकीपुव� सादर 

करणेबाबत िदलेले िनद�शा�माणे केलेली काय�वाही. 

मुंबई महापािलका 

महसलु 

वन 

�हाडा 

२ कांदळवन रोपांची लागवड व देखभाल करणे.  िन�कासन झाले�या व डे�ीज हटिवले�या िठकाणी रोप लागवड 

करणेबाबत केलेली काय�वाही. 

वन  

३ �ी. रेजी अ�ाहम, अ�य�, यनुायटेड असोिसएशन 

यांनी दाखल केले�या त�ार�चीचौकशी स�वर क�न 

आव�यक ती कायदेशीर काय�वाही करणे. 

१. ल�मीनगर, मधील कांदळवन �हासाबाबत. 

२. �डगे�वर मंिदराभोवतालचे �े�. 

३. जलाराम मंिदराभोवतालचे �े�. 

 संय�ुत मोजणीनसूार िज�हािधकारी, मुंबई उपनगरे यांनी 

काय�वाहीचा अहवाल सादर करणे. 

 

िज�हािधकारी, मुंबई उपनगरे 

 

 

४ िविवध अिधका�यांिव��द िवभागीय कारवाई.   

�ी. िकशोर गांधी 

 िज�हािधकारी, मुंबई उपनगरे व मुंबई महापािलका यांनी केलेले 

कायदेशीर कारवाईबाबतचा अहवाल सादर करणे. 

िज�हािधकारी, मुंबई उपनगरे 

मुंबई  महापािलका 

५ कंुभारकला भखंूड येथील  

C. का�तक शे�ी भखंूड मािफयांचे अित�मण. 

 

 चारकोप सव� �. 41 येथील अनिधकृत झोपडी िन�कासनाची 

काय�वाही बाबत तसेच सदर जिमन ही वेटल�ॅड व बफर झोनम�ये 

आहे �कवा कसे याबाबत अहवाल सादर करणे. 

िज�हािधकारी, मुंबई उपनगरे 

मुंबई महापािलका 

६ त�ारीसाठीचे संकेत�थळावर �ा�त झाले�या 

त�ारीबाबत. 

1.माव� (INS हमला) 

2.मालाड (प), लगनु रोड व चारकोप त�ार �. 

28/2017, 44 ते 48 / 2017 

           पोिलसांनी �यायालयातनू मळु कागदप� मागवनु व तपासणी 

क�न केलेले काय�वाही बाबत अहवाल सादर करणे. 

 िज�हािधकारी मुंबई उपनगरे यांनी �ी. रेजी अ�ाहम यांचे 

त�ार�ची दखल घेवून केले�या कायदेशीर कारवाईचा अहवाल सादर 

करणे.  

महसलू,  महापािलका , पोिलस 

 

िज�हािधकारी मुंबई उपनगर 

 



७ कंुभारकला येथे गटार बांधणीबाबत. 

 

िज�हािधकारी मुंबई उपनगरे यांनी त�ारदार रेजी अ�ाहम, 

महापािलका अिधकारी व कांदळवन क� यांचे समवेत एक 

आठव�ात बैठक घेवून आव�यक काय�वाही क�न अहवाल सादर 

करणे. 

मुंबई महापािलका 

महासलु, 

वन 

८ सद�य �ी. रेजी अ�ाहम यांचे िद. 19/04/2018 

रोजीचे  िनवेदन. 

  

 उपिज�हािधकारी प��चम उपनगर यांनी िटप ुसलुतान मैदाना लगतचे 

�ेत�तील MMRDA बाबतचे त�ारी िवषयी केलेले काय�वाहीचा 

अहवाल सादर करणे तसेच मुंबई महापािलकेने अनिधकृत 

बांधकामाबाबत केलेले काय�वाहीचा अहवाल सादर करणे. 

मुंबई महापािलका 

िज�हािधकारी, मुंबई उपनगर. 

९ ��. रेजी अ�ाहम यांचे िद. २६/०५/२०१८ �या इमेल 

व�न िमळालेले िद. २८/०५/२०१८ चे िनवेदन. 

 

 सदर िवषया बाबत िद. 04/09/2018 रोजी�या बैठकीत विर�ठ 

पोलीस िनरी�क मालवणी यांनी �थळ पाहणी क�न केले�या 

काय�वाहीचा अहवाल सादर करणे. 

 BMC चे नोडल अिधकारी यांनी नोटीस िदले�या 22 �करणी 50 

मी ची खा�ी क�न केलेले काय�वाही बाबत अहवाल सादर करणे.                                                                                                                            

 िटप ू सलुतान �ाऊंड, लागनु रोड, मालवणी मालाड (प.) येथील 

उपिज�हािधकारी (अ. िन.) यां�यामाफ़� त केलेले िन�कासनाचा 

अहवाल सादर करणे. 

 

 

पोिलस 

मुंबई महापािलका  

 

िज�हािधकारी 

मुंबई उपनगर 

१०  �ी. रेजी अ�ाहम यांची  

िद. ३१/०७/२०१८ ची त�ार  

िज�हािधकारी मुंबई उपनगरे यांनी त�ारदार �ी. रेजी अ�ाहम व 

संबंिधत अिधका�यांची बैठक घेवून व सम�वय साधनू केलेले 

काय�वाही बाबत अहवाल सादर करणे. 

िज�हािधकारी  

मुंबई उपनगरे 

११ �ी. रेजी अ�ाहम यांची 

 िद. ०४/०९/२०१८ ची त�ार 

िज�हािधकारी मंुबई उपनगरे यांनी त�ारदार �ी. रेजी अ�ाहम व 

संबंिधत अिधका�यांची बैठक घेवून सम�वय साधून केलेले काय�वाही 

बाबत अहवाल सादर करणे. 

मुंबई महानगरपािलका 

िज�हािधकारी मुंबई उपनगरे 

आिण MHADA 

१२ �ी. रेजी अ�ाहम यांची 

 िद. २६/०९/२०१८ ची �हॉट� ॲप वरील व िद. 

०२/१०/२०१८ ची त�ार 

�ी. रेजी अ�ाहम यांनी िद.26/09/2018 रोजी �हॉट� ॲप वर तसेच 

िद. 02-10-2018 चे िनवेदना�ारे चारकोप आर.जी �लॉट 2 बाबत 

त�ार केली होती. �याबाबत िज�हािधकारी यांनी त�ारदार �ी. रेजी 

अ�ाहम व संबंिधत अिधका�यांची बैठक घेवून व सम�वय साधून 

आव�यक काय�वाही करावी व केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

करावा. तोपय�त �हाडाने सव� बांधकाम थांबवावे व याबाबत सिव�तर 

 

 

 

  



२.मागील बैठकीतील त�ारी.  

अहवाल सादर करावा, असे िनद�श मा. आयु�त यांनी िदले होते. 

 िज�हािधकारी, मंुबई उपनगरे यांनी िद. 12-12-2018 चे प�ा�वये 

तसेच उपवनसंर�क, तथा सद�य सिचव यांनी िद. 03-01-2019 चे 

प�ा�वये अहवाल सादर केला आहे. �याबाबत करावयाची काय�वाही 

 

त�ार 

�.  

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

१ �ी. राज�� पाटील िद.१९.११.२०१८   

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.   

 या त�ारी संदभ�त सिमती�या अ�य�ांनी िमराभाईंदर 

महानगरपािलके�या �ितिनध�ना िवचारणा केली असता 

�यानी अ�ाप सदर जागेची �थळ पहाणी झालेली नाही असे 

सांिगतले.   

 �या अनुषंगाने सिमतीने कांदळवना�या त�ारीबाबत ४८ 

तासा�या आत त�ार �ा�त झा�यावर �या�या वर काय�वाही 

झाली पाहीजे असे सव� सद�यांना सांिगतले.  

 तसेच या त�ारीबाबत िनवासी उपिज�हािधकारी ठाणे यांना 

िवचारणा केली असता �यांनी या त�ारीबाबत �थळ पहाणी 

झाली नसून तहिसलदार ठाणे यांना �थळ पहाणी साठी 

सांग�यात आले आहे असे सांिगतले.   

 सिमतीने या त�ारीबाबत या त�ारीशी संबंधीत नोडल 

अिधका�यांना सदर जागेची �थळ पहाणी ता�काळ कर�यास 

व यो�य ती काय�वाही क�न �या बाबतचा अहवाल पुढील 

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

१. आयु�त,  

िमरा-भाईंदर महानगरपािलका,  

िज. ठाणे. 

२. िज�हािधकारी ठाणे,  

३. तहिसलदार ठाणे,  

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

िद.२०.११.२०१८ 

Complaint reg the destruction of Juhu Koliwada 

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

Cutting of Mangorve 

 या त�ारीबाबत अपर �धान मु�य वनसंर�क यांनी या 

त�ारीबाबत उपवनसंर�क यांनी �थळ पाहणी अहवाल 

MCZMA यांना सादर कर�यात आला असून मा. उ�च 

�यायालयात याबाबत यािचका दाखल झाली असून �याची 

पुढील सुनावणी िद. १७ जानेवारी २०१९ रोजी अस�याचे 

सांिगतले.  

  मा. उ�च �यायालयाने कांदळवन क�ास �क�प �थळाची 

िज�हािधकारी, मंुबई  उपनगर  



पाहणी क�न अहवाल सादर करणेचे िनद�श िदले होते. 

�यानुसार अपर �धान मु�य वनसंर�क कांदळवन क�, 

मंुबई यांनी �थळ पाहणी केली असून मा. उ�च �यायालयात 

अहवाल सादर केला आहे.    

४ िद �लू - िद.२१.११.२०१८  

Wetland and Mangrove Destruction in Mira road 

 या त�ारीबाबत िमरा-भाईंदर यां�या �ितिनध�नी सदर जागा 

ही उ�हासनगर येथील जाफरी खाडी आहे तेथे �थळ पहाणी 

झाली असून तेथे माती भराव झालेला नाही आिण कोठेही 

कांदळवनाचा �हास झालेला नाही असे सांिगतले. 

 सिमतीने त�ारदारासोबत पाहणी करावी व अहवाल सादर 

करावा असे िनद�श िदले.         

१. आयु�त, िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका, िज. ठाणे  

२. िज�हािधकारी ठाणे, 

३. उपवनसंर�क ठाणे,  

४. पोलीस अिध�क ठाणे (�ामीण)  

६ �ीमती �वेता भट – िद.२३.११.२०१८  

Destruction of Mangroves at Pahadi Goregaon, 

Survey no. 161, CTS 1 

 या त�ारीबाबत सिमतीने िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांना 

िवचारणा केली असता �यांनी सदर जागेवर �थळपाहणी 

झाली असून तेथे ५० िमटर �या आत िवकसकाचे काम चालू 

होते �यामुळे गु�हा दाखल केलेला आहे असे सांिगतले. 

  �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत पुढील काय�वाही 

ता�काळ करावी व �या बाबतचा अहवाल पुढील बैठकीपूव� 

सादर कर�या�या सूचना िद�या.   

१. िज�हािधकारी मंुबई उपनगर, 

२. िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक. 

   

७ �ी. मंगेश गांधी िद.२३.११.२०१८ 

वेबसाईट�ारा �ा�त त�ार KMC-1  

Debris dumping in Gorai creek Mangroves 

 या त�ारी संदभ�त सिमतीने िज�हािधकारी मंुबई उपनगर 

यांना िवचारणा केली असता सदर जागेची �थळ पहाणी 

झाली असून संबंधीतांवर गु�हा दाखल केला आहे असे 

सािगतले. 

 तसेच सिमतीने �या िठकाणी कांदळवनाचे नुकसान झाले 

आहे तेथे यो�य ती काय�वाही क�न तेथील जागेचे 

Restroration कर�या�या सूचना िद�या.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत केले�या 

काय�वाहीचा अहवाल सादर कर�यास िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर यांना सांिगतले. 

१. िज�हािधकारी मंुबई उपनगर 

२. िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक.मंुबई.  

८ �ी. बी.एस. यादव- िद.२६.११.२०१८ 

वेबसाईट�ारा �ा�त त�ार KMC-2  

Mangrove Destruction 

 या त�ारीबाबत उपिज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांनी अ�ाप 

�थळ पहाणी झालेली नाही व दोन िदवसाने �थळ पाहणी 

होणार असलेचे सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने कांदळवन त�ारीबाबत २ िदवसात 

िज�हािधकारी मंुबई उपनगर 

   



�थळ पहाणी झाली पाहीजे अशा सूचना सद�यांना िद�या व 

या त�ारीबाबत लवकरात लवकर �थळ पहाणी क�न या 

त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल पुढील 

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

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 महानगरपािलका यां�या �ितिनध�नी 

ही जागा खाजगी असून तेथे कांदळवन नस�याचे �यांनी  

सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने ठाणे महानगरपािलके�या 

�ितिनध�ना सॅटलाईट ईमेजेस नुसार तेथे आधी कांदळवन 

होते �कवा कसे याबाबत वन िवभागाकडून खा�ी कर�यास 

सांिगतले व �यानुसार पुढील काय�वाही क�न GPS 

Reading सह अहवाल सादर कर�या�या सूचना िद�या.   

१. िज�हािधकारी ठाणे  आिण  

२. आयु�त ठाणे महानगरपािलका  

१० �ी. शैलेश जोशी व इतर 9-  िद.२५.११.२०१८ 

Mangroves at Charcop 

 �ी. शैलेश जोशी व इतर यांनी चारकोप येथील 

कांदळवनावर केलेला भराव व कचरा काढून �व�छ 

कर�याबाबत व तेथे �भत बांध�याबाबत िवनंती केली आहे.  

 �यामुळे सिमतीने या त�ारीबाबत िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर व कांदळवन क�ाने सदर जागेची �थळ पहाणी 

क�न कांदळवन �व�छतेबाबत आव�यक काय�वाही क�न 

कंुपण �भतीचे काम ��तािवत करावे व अहवाल सादर 

कर�याबाबत�या सूचना िद�या.  

१. आयु�त, बृह�मंुबई म.न.पा  

२.  िज�हािधकारी मंुबई उपनगर 

३. िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक.मंुबई. 

११ �ी. सुिमत पाटील  - िद.२९.११.२०१८ 

Destruction of Mangroves   

 या त�ारी संदभ�त िनवासी उप िज�हािधकारी मंुबई यांनी िद. 

१७.१२.१०२८ रोजी सदर जागेवर �थळ पहाणी झाली असून 

तेथे कांदळवनाचे कोठेही नुकसान झालेले नाही असे �यांनी 

सांिगतले. 

 िज�हािधकारी मंुबई शहर यांनी िद.१०.०१.२०१९ चे प�ाने 

अहवाल सादर केला असून कांदळवनाचा �हास झालेला 

नाही.   

िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई शहर.     

१२ �ी. �टॅिलन डी व �ी. लुक म��डीस िद.३०.११.२०१८ 

Mangroves under threat at Bandra east below 

Mahim-Sion link way. 

 या त�ारी कांदळवन लागवड कर�याबाबत अस�याने 

सिमतीने िनवासी उप िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर यांना 

महानगरपािलके कडुन सदर जागेचे Restoration क�न 

घे�याचे आदेश िदले व �या बाबतचा अहवाल पुढील 

१. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर. 

२. बृह�मंुबई महानगरपािलका, मंुबई.     



बैठकीम�ये सादर कर�या�या सूचना िद�या.   

१३ �ी. अिमत शु�ला  - िद.०१.१२.२०१८  

Debris on Water Body 

 या त�ारी संदभ�त सिमतीने तहिसलदार ठाणे यांना िवचारणा 

केली असता अ�ाप �थळ पहाणी झालेली नाही असे �यांनी 

सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने लवकरात लवकर २ िदवसात �थळ 

पाहणी कर�याबाबत तहिसलदार ठाणे यांना सांिगतले तसेच 

केले�या काय�वाहीचा अहवाल पुढील बैठकीपूव� सादर 

कर�याचे िनद�श िदले.    

१. िज�हािधकारी ठाणे, िज. ठाणे 

२. िनवासी उपिज�हािधकारी ठाणे,िज. 

ठाणे.  

   

१४ �ी. ए�ले लोबो  िद.०२.१२.२०१८  

Mangroves being cut and house being build at 

Bandra 

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांनी त�ार 

�ा�त झालेली नाही असे सांिगतले.   

 �यानुसार सिमतीने पु�हा ही त�ार िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर यांना पाठिव�यास सांिगतले व ता�काळ या बाबत 

काय�वाही क�न �या बाबतचा अहवाल पुढील बैठकीम�ये 

सादर कर�या�या सूचना िद�या. 

१. िज�हािधकारी, मंबई उपनगर, मंुबई.   

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 

शहर.   

    

१५ �ी. रेजी अ�ाहम – िद.०३.१२.२०१८ 

Johny garage/ ICCU franchisee another illegal 

construction in the ever growing list of such 

illegal structures in Charkop Village 

 या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांनी या 

पूव��या सिमती�या बैठकीम�ये वारंवार चारकोप येथील 

त�ारी येत हो�या यापूव� या त�ार�वर काय�वाही झालेली 

आहे परंतु आता न�याने आले�या या त�ारीबाबत �थळ 

पहाणी झालेली नाही. 

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत ता�काळ �थळ 

पहाणी क�न �या बाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सिमती�या पुढील बैठकीपूव� सादर कर�या�या सूचना 

िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांना िद�या.  

िज�हािधकारी, मंबई उपनगर 

    

१६ �ी. िधरज परब – िद.०३.१२.२०१८ 

मीरा भाईदंर महापािलकेने भाईदंर प��चम येथे सुभाषचं� 

बोस नावे कांदळवन, पाणथळ व सीआरझेड बािधत 

�े�ाचा �हास चालव�या बाबत 

 या त�ारीबाबत तहिसलदार ठाणे यांनी ही जागा CRZ म�ये 

आहे यापूव� �या िठकाणी भराव झालेला आहे. भराव क�न 

मैदान तयार क�न तेथे महापािलकतफ�  सामने भरवले 

जातात असे सांिगतले.  

 परंतु �या जागेवर कांदळवन आहे �कवा कसे या बाबत 

सिमतीने िवचारणा केली असता �यांनी स�या �या जागेवर 

कांदळवन नस�याचे तहिसलदार ठाणे यांनी सांिगतले.  

१. िज�हािधकारी, ठाणे 

२. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे 

३. िमरा-भाईंदर महानगरपािलका 

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 अनुषंगाने सिमतीने यापूव� या जागेवर कांदळवन होते 

�कवा कसे हे तपास�यास सांिगतले व �या नुसार पुढील 

काय�वाही कर�यास सांिगतले.  

 िमरा-भाईंदर येथील कांदळवन त�ार�चे �माण मोठया 

�माणात वाढत असून तेथे बरीच वष� अित�मण व 

कांदळवनावर भराव महापािलकेमाफ� त होत असतात असे 

सह अ�य� तथा अपर �धान मु�य वनसंर�क कांदळवन 

क�, मंुबई यांनी सांिगतले. या वर िनयं�ण ठेव�यासाठी 

िमरा-भाईंदर येथील कांदळवना�या त�ारीबाबत एक वेगळी 

उप सिमती �थापन कर�याबाबत सह अ�य�ांनी सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने िमरा-भाईंदर येथील त�ार�बाबत 

एक मिह�यात एक उप सिमती �थापन कर�यास सांिगतले व 

�या उप सिमतीतील सद�यांना �थळ पहाणी कर�यास आिण 

िमरा-भाईंदर येथे होणारा सव� कांदळवना�या त�ार�वर यो�य 

ती काय�वाही कर�यास सांिगतले.   

 मीरा-भाईंदर महापािलकेने �यांचेकडील कांदळवन �े� 

अिधसूिचत करणेची काय�वाही अ�ाप केलेली नाही.        

मा.उ�च �यायालया�या आदेशा�माणे ती काय�वाही ता�काळ 

पुण� करावी.  

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 िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या 

�ितिनध�नी सदर जागेवर �थळ पहाणी झाली असून FIR 

दाखल झाली आहे असे सािगतले. 

  �या नुसार सिमतीने संबंधीतांवर काय�वाही कर�या�या व 

सदर जागेवर पु�हा कांदळवनाची लागवड कर�या�या व या 

त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल पुढील 

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

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.   

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.  

     

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

िद.०९.१२.२०१८ 

Mangrove destruction across Uran-1 

 या त�ारीबाबत िनवासी उपिज�हािधकारी आिण िसडको 

यांनी �थळ पहाणी केली असून तेथे सलायन वॉटर जे 

कांदळवनात येत होते ते बंद झा�यामुळे कांदळवनाचे 

नुकसान होत आहे असे सांिगतले. 

 सिमतीने या बाबत आव�यक काय�वाही क�न अहवाल 

१. िज�हािधकारी, रायगड िज. रायगङ    

२. िनवासी  उपिज�हािधकारी, रायगड, 

३. �यव�थापकीय संचालक, 

िसडको,नवी मंुबई.    



सादर कर�या�या सूचना िद�या.   

 �या अनुषंगाने सिमतीने िज�हािधकारी रायगड यांना याबाबत 

National Highway authority ला कांदळवनास 

कोण�याही �कारचे नुकसान न करता काम कर�याबाबत 

कळिव�यास सांिगतले.  

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

िद.०९.१२.२०१८ 

Sion Panvel Highway work damaging 

Mangroves. 

   

 

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

िद.०९.१२.२०१८ 

Mangrove destruction across Uran-2 

  सिमतीने िज�हािधकारी रायगड यांना सदर त�ारीबाबत 

तपास पुण� क�न अहवाल सादर कर�या�या सूचना िद�या.     

िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड 

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

Mangrove destruction across Uran-3 

२४ �ी. िदपक कामथ  - िद.०९.१२.२०१८ 

Potential illegal work near mangroves  within 

Chheda Nagar area 

 या त�ारीबाबत िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांनी 

तहिसलदार यांनी सदर जागेची �थळ पहाणी झालेली आहे 

असे सांिगतले. तसेच तेथे कांदळवन नस�याचे �यांनी 

सांिगतले. 

 तसेच वन िवभागामाफ� त वन�े�पाल म�य मंुबई यांनी 

केले�या �थळ पहाणीनुसार Buffer Zone म�ये काम चालू 

अस�याचे िदसून येत असे सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत केले�या 

काय�वाहीचा अहवाल दे�याबाबत िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर यांना सांिगतले.  

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.       

 

२५ अ�ात �य�ती -  िद.०९.१२.२०१८ 

 

वेबसाईट�ारा �ा�त त�ार KMC-6    

Destruction of Mangroves. 

 या त�ारी संदभ�त सिमतीने िवचारणा केली असता 

िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या �ितिनध�नी �थळ पाहणी 

झालेली नाही असे �यांनी सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत लवकरात लवकर 

�थळ पाहणी क�न केले�या काय�वाहीचा अहवाल पुढील 

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

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.       

   



२६ �ी. िवनोद पु�शी  िद.११.१२.२०१८ 

 

 Dumping of Debris on DPS Road within 50 

meters of mangroves.  Sector - 52, Nerul, Navi 

Mumbai, 

 या त�ारीबाबत सिमतीने िसडको यांना यो�य ती काय�वाही 

क�न �या बाबतचा अहवाल पुढील बैठकीपूव� सादर 

कर�या�या सूचना िद�या.  

 नवी मंुबई महापािलकेने सदर �े�ाचे Restoration बाबत 

आव�यक काय�वाही क�न अहवाल सादर करावा.    

१. आयु�त,  

नवी मंुबई महानगरपािलका, नवी मंुबई. 

२.  िसडको, नवी मंुबई.  

२७ �ी. डेबी गोएंका  - िद.१२.१२.२०१८  

Destruction of mangroves by INS Hamla at 

Marve 

 या त�ारीबाबत सिमतीने िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या 

�ितिनध�नी INS हमला येथे कांदळवनापासून ५० िमटर�या 

आत भराव क�न खेळाचे मैदान तयार के�यामुळे २०१६ 

म�ये �या�या Contractor वर FIR दाखल केला आहे असे 

�यांनी सांिगतले.   

 सिमतीने या त�ारीचे संदभ�त पोलीसांनी तपास पुण� क�न 

पुढील बैठकीत अहवाल सादर कर�या�या सूचना िद�या.     

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.       

 

२८ अ�ात �य�ती – िद.१०.१२.२०१८ 

Mangrove Destruction  

 या त�ारीबाबत सिमतीने िज�हािधकारी रायगड यांना 

िवचारणा केली असता, �यांनी त�ार �ा�त न झा�याचे 

सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने पु�हा त�ार िज�हािधकारी रायगड 

यांना पाठिव�याबाबत सद�य सिचवांना सांिगतले. 

१. िज�हािधकारी, रायगड        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड       

३. िसडको, नवी मंुबई.    

२९ �ी. सुिनल अगरवाल – िद.१५.१२.२०१८  

Destruction of Mangroves by Janakidevi Public 

School in Andheri (west)  

 या त�ारीबाबत उप��थती पोलीस िवभागाचे �ितिनध�नी या 

त�ारीबाबत गु�हा दाखल झाला असून आरोपीस जामीन 

झालेला आहे असे सांिगतले.  

 तसेच सिमतीने िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांना सदर 

जागचे मंुबई महानगरपािलकेकडून restroration क�न 

घे�यास सांिगतले.   

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर          

२. पोलीस उप आयु�त (अिभयान) 

बृह�मंुबई.   

 

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 

िद�या.  

 १. िज�हािधकारी ठाणे  

२. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक 

३२ �ी. �साद खाले -  िद.१७.१२.२०१८ 

Destruction of Mangroves at Sagarmatha Club 

building, Colaba.  

  सागरमाथा �लब, कुलाबा येथील कांदळवन �हासाचे 

त�ारीबाबत चौकशी क�न आव�यक काय�वाही कर�यास 

सांिगतले. 

१. िज�हािधकारी, मंुबई शहर 

२. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक 



३३ अ�ात �य�ती KMC 17  - िद.२१.१२.२०१८ 

Mangrove filling malad West 

 या त�ारीबाबत सिमतीने िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या 

�ितिनध�ना िवचारणा केली असता, �यांनी त�ार �ा�त न 

झा�याचे सांिगतले.   

 �या अनुषंगाने सिमतीने पु�हा त�ार िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर यांना पाठिव�याबाबत सद�य सिचवांना सांिगतले.  

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर, मंुबई.  

२. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक,   

३४ 

�ी. सुिनल अगरवाल  िद.१९.१२.२०१८ 

Systematic Destruction of Mangroves opposite 

D Mart , Malad Link Road , Malad 

 या त�ारीबाबत सिमतीने िवचारणा केली असता 

िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या �ितिनध�नी अ�ाप �थळ 

पहाणी झालेली नाही असे सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत ता�काळ �थळ 

पहाणी क�न �या बाबतचा अहवाल पुढील बैठकीपूव� सादर 

कर�या�या सूचना िद�या.  

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 

  या त�ारी संदभ�त सिमतीने िज�हाकारी रायगड यांना 

िवचारणा केली असता �यांनी या त�ारीबाबतचा अहवाल 

आलेला नाही असे सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत अहवाल पुढील 

बैठकीपूव� सादर कर�या�या सूचना िद�या. 

१. िज�हािधकारी, रायगड, िज. रायगड       

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड       

३. िसडको, नवी मंुबई.     

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.   

पाणथळ त�ार िनवारण सिमतीतील त�ार  

 उपिवभागीय अिधकारी पनवेल यांचा अहवाल अ�ाप ��त 

झालेला नाही.  

 Coastal road चे काम करताना पा�याचे �वाह खंडीत 

होणार नाहीत या ��टीने आव�यक काय�वाही िज�हािधकारी 

रायगड व िसडको यांनी करणेबाबत सिमतीने िनद�श िदले.     

िज�हािधकारी  रायगड  

३८ �ी. नंदकुमार पवार-  िद.१९.०६.२०१८ 

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  

 या त�ारीबाबत सिमतीने अहवाल पुढील बैठकीपूव� दे�यास 

िज�हािधकारी रायगड यांना सांिगतले.  

िज�हािधकारी रायगड 



३.नवीन �ा�त त�ारी.  

३९ �ी. नंदकुमार पवार-  िद.१९.०६.२०१८ 

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 चालू असून तेथे 

कांदळवन व पाणथळ नस�याचे सांिगतले तसेच सदर काम 

हे कांदळवनापासून ५० मीटर अंतराबाहेर सु� आहे असे  

पाणथळ त�ार िनवारण सिमती�या बैठकी सांिगतले होते.   

 परंतु या त�ारीबाबत अ�ाप उपिवभागीय अिधकारी, पनवेल 

यां�या कडून अहवाल �ा�त झालेला नाही असे 

िज�हािधकारी रायगड यांनी सांिगतले.    

िज�हािधकारी  रायगड  

त�ार 

�.  

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

४० �ी.िधरज परब िद.२८.१२.२०१८ 

 

कांदळवन व नैस�गक पय�वरणाचा �हास करणारा ठराव 

�मांक ६५ �करण �मांक ६४ महासभा िदनांक ५/९/२०१८ 

१. िज�हािधकारी, ठाणे िज. ठाणे.   

२. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे  

४१ �ी.िधरज परब िद.२८.१२.२०१८ 

 

भाईंदर पूव� , जेसलपाक�  चौपाटी येथील पािलकेने बेकायदा 

िवकिसत केले�या गुलाब बाग पिरसरातील कांदळवना�या 

फां�ाची तोड , पािलकेने बसवलेले ब�च, ला�ा , माती काढून 

येथील �वेश बंद करणे तसेच संबंिधत यां�यावर वन काय�ा 

नुसार गु�हा दाखल करणे बाबत 

१. िज�हािधकारी, ठाणे िज. ठाणे.   

२. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे  

४२ �ी.िधरज परब िद.२९.१२.२०१८ 

 

मीरा भाईंदर महानगरपािलका ह�ीत भाईंदर प��चम �भाग 

सिमती � 1 , मुध� खाडी व पिरसरात सर�स कांदळवन , 

सीआरझेड व पाणथळ म�ये बेकायदा झाडे तोडून, डेि�स, 

दगड माती भराव क�न मो�ा सं�येने बेकायदा बांधकामे 

बाबत 

१. िज�हािधकारी, ठाणे िज. ठाणे.   

२. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे  

४३ �ी. िव�म�सग राजपूत िद. ०२.०१.२०१९ 

 

Mangrove destruction in Sector 19, Kamothe, Navi 

Mumbai 

१. िज�हािधकारी,  रायगड  

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड,  

३. �यव�थापकीय संचालक, 

िसडको,नवी मंुबई.  

४४ �ी. िधरज परब िद.०९.०१.२०१९ 

 

भाईंदर प��चम येथे खाडी िकनारी जुना ध�का असताना 

बाजूलाच कांदळवन व पाणथळ चा �हास क�न आणखी एक 

जे�ीचे बांधकाम मेरीटाईम बोड�ने सु� के�याने पय�वरणाचा 

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. आयु�त, मीरा-भाईंदर 

महानगरपािलका, िज. ठाणे. 



 

�हास व लाखो �पयांचा वायफळ खच� चालव�या बाबत. ३. सहा�यक वनसंर�क,ठाणे.  

 

४५ �ी. रेजी अ�ाहम िद.१०.०१.२०१९ 

 

Request action against enforcing authorities and land 

mafia constructing large scale illegal chawls, 

commercial galas,huts etc in the periphery of 

charkop village in violation of mumbai high courts 

orders vide PIL no 87 of 2006. 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.       

३. सहा�यक वनसंर�क, मंुबई 

कांदळवन संधारण घटक,मंुबई.    

४६ �ी. बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार पवार िद.११.०१.२०१९ 

 

Request to scrap Dronagiri holding pond killing 

mangroves 

१. िज�हािधकारी, रायगड    

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड, 

३. �यव�थापकीय संचालक, 

िसडको,नवी मंुबई.  

४७ �ी. बी.एन. कुमार व �ी. नंदकुमार पवार िद.११.०१.२०१९ 

 

Request for Mangrove Park in JNPT/Uran १. िज�हािधकारी, रायगड    

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, रायगड,  

३. �यव�थापकीय संचालक, 

िसडको,नवी मंुबई.  

४८ �ी. सुिनल अगरवाल िद. ११.०१.२०१९ 

 

Illegal structures in Mangroves at Mini Sea Shore – 

Vashi.  

१. िज�हािधकारी, ठाणे  

२. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे ३. 

िसडको  


