
 िदनांक २५/०२/२०१९ कांदळवन संर�ण व संवध�न सिनयं�ण सिमती�या चौ�या बैठकी“Öß िटपणी (Agenda) 
मा. िवभागीय आय�ुतां�या अ�य�तेखाली, मा.िवभागीय आय�ुत यांचे काय�लय,कोकण भवन, सी.बी.डी. बेलापरू, नवी मुंबई.  

 

1. मुंबई व मुंबई उपनगरे कांदळवन सिनयं�ण सिमतीची बैठकी�या इितव�ृातील िवषयाबाबत केलेली काय�वाही 

त�ार 

�.  

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

करणारी यं�णा 

शेरा  

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 िनद�श िदलेले होते.  

 कांदळवन �े�ातील डे�ीजची मािहती सव� िवभागांनी मंुबई 

महापािलकेकडे सादर केले आहे.  

 या संदभ�त उप��थत सहा�यक आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका यांनी या बाबत तपासणी क�न मािहती 

पुढील बैठकीम�ये सादर करतो असे सांिगतले.    

मुंबई 

महापािलका 

महसलु 

वन 

�हाडा 

अहवाल 

अ�ा�त  

२ कांदळवन रोपांची लागवड व देखभाल करणे.   कांदळवन रोपां�या लागवडीबाबत िवभागीय वन अिधकारी 

यांनी वन िवभागा�या �े�ात अित�मण काढलेले िठकाणी 

डेि�ज होते ते काढून �या िठकाणी कांदळवनाची रोपे 

लाव�याचे ��टीने सिव�तर अंदाजप�के बनिवणेत येत 

असलेचे सांिगतले. 

 एकुण िकती �े�ात डे�ीज आहेत �याचा तपशील घेऊन 

�ाधा�य�म ठरवावा व �या �े�ाचे Restoration चा 

कालब�द काय��म तयार करावा असे सािमतीने िनद�श िदले.  

वन  अहवाल 

अ�ा�त  

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 �े�. 

 संय�ुत मोजणीनसूार िज�हािधकारी, मुंबई उपनगरे यांनी 

काय�वाहीचा अहवाल सादर कर�या�या सूचना 

िद.११.१०.२०१८ �या बैठकीत िद�या हो�या. 

 या बाबत उप��थत अपर िचटणीस यांनी बफर झोनची ह� 

िन��चत कर�यात आली आहे व �याची पढुील काय�वाही 

कर�यास वन िवभागास कळिवले आहे असे सांिगतले.  

 परंत ु बफर झोनमधील काय�वाही हा पय�वरण संर�ण 

कायदया अंतग�त येत अस�याने याचे अिधकार वन 

िज�हािधकारी, 

मुंबई उपनगरे 

 

 

अहवाल 

अ�ा�त  



३. जलाराम मंिदराभोवतालचे �े�. िवभागास नाहीत.  

 �या अनषंुगाने सिमतीने SDO यांनी काय�वाही कर�यास 

िज�हािधकारी मुंबई उपनगर यांना सांिगतले व या बाबतचा 

अहवाल पढुील बैठकीपवू� दे�याबाबतचे िनद�श िदले.  

४ िविवध अिधका�यांिव��द िवभागीय कारवाई.   

�ी. िकशोर गांधी 

 िज�हािधकारी, मुंबई उपनगरे व मुंबई महापािलका यांनी 

केलेले कायदेशीर कारवाईबाबतचा अहवाल सादर 

कर�या�या मागील बैठकीम�ये सचूना िद�या हो�या. 

 या बाबत सद�य सिचवांनी या त�ारीबाबत 

संबंधीतांवर ग�ुहा दाखल झाला आहे. अिधका�यांविरल 

कारवाईचा िवषय हा सिमतीचे अख�यािरत नाही अस े

सांिगतल.े 

 �यामळेु सिमतीने या बाबत पोलीसांमाफ� त चौकशी 

म�ये जे आरोपी आढळतील �यांचेवर िनयमानसुार 

काय�वाही करणेत यावी व �यानसुार सदर िवषय 

वगळ�यात यावा असे ठरिवले. 

िज�हािधकारी, 

मुंबई उपनगरे 

मुंबई  

महापािलका 

अहवाल 

अ�ा�त  

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 

वेटलॅ�ड व बफर झोनम�ये आहे �कवा कसे याबाबत 

अहवाल सादर कर�या�या सचुना मागील बैठकीम�ये 

िद�या हो�या.  

 �या नसुार िज�हािधकारी मुंबई उपनगर यांनी िद. 

31.07.2018 रोजी �यांचा अहवाल सादर केला असनू 

तेथे पाणथळ व कांदळवन नस�याचे सांिगतल.े  

 सदर �े� पाणथळ अथवा कांदळवन नसलेची खा�ी 

क�न िवषय बंद करणेत यावा.    

िज�हािधकारी, 

मुंबई उपनगरे 

मुंबई 

महापािलका 

अहवाल 

अ�ा�त  

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

त�ारीबाबत. 

1.माव� (INS हमला) 

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

 पोिलसांनी �यायालयातनू मळु कागदप� मागवनु व तपासणी 

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

 सिमती�या बैठकीम�ये INS  हमला ब�ल झाले�या 

चच�नसुार पवू� FIR दाखल झाला �याम�ये नेवी�या 

अिधका�यांचा सहभाग होता का ? याबाबत पोलीस चौकशी 

चाल ूआहे.  

महसलू,  

महापािलका , 

पोिलस 

 

अहवाल 

अ�ा�त  



28/2017, 44 ते 48 / 2017  तसेच ही जागा खाजण जमीन असनू ती 25-30 वष�पवू� 

नेवीला िदली होती, परंत ु �या जागेची र�कम न भर�या 

कारणाने अजनूही ती जागा रा�य शासना�या नावावर 

अस�याचे िनदश�नास येत आहे. िज�हािधकारी मुंबई यां�या 

�ितिनध�ना याचा पाठपरुावा ता�काळ क�न �याबाबतचा 

अहवाल सादर कर�या�या सचूना िद�या.  

 सदर �करणाम�ये INS हमलाचे अिधका�यांचा सहभाग 

आहे �कवा नाही? याचा तपास चाल ू असलेचे पोलीस 

अिधका�यांनी सांिगतले. 

  मालाड (प), लगनु रोड याबाबत अ�ाप अहवाल �ा�त 

नस�याबाबत अपर िचटणीस, मुंबई उपनगर यांनी सांिगतले. 

 महापािलकेमाफ� त उप��थत सहा�यक आयु�त यांना या 

त�ारीबाबत अ�ाप मािहती �ा�त झालेली नाही. �यामळेु 

सिमतीने �यांना पढुील बैठकीम�ये मािहती सादर करणे�या 

सचूना िद�या.   

िज�हािधकारी 

मुंबई उपनगर 

 

७ कंुभारकला येथे गटार बांधणीबाबत. 

 

  या त�ारीबाबत िज�हािधकारी मुंबई उपनगर यांनी या 

संदभ�त त�ारदारासोबत आिण संबंधीत अिधका�यांना 

बरोबर बैठक घे�याचे ठरिव�यात आले होते.  

 िद.13.11.2018 रोजी बैठक घे�यात आली सदर बैठकीत 

महापािलका, �हाडा व महसलू यां�या माफ� त एक� �थळ 

पाहणी कर�यात आली आहे परंतु अ�ाप अहवाल �लंिबत 

अस�याचे अपर िचटणीस, मुंबई उपनगर यांनी सांिगतले.  

 �या अनषंुगाने सिमतीने या बाबत 7 िदवसात अहवाल सादर 

कर�या�या सचूना िद�या.     

मुंबई 

महानगरपािल

का 

 

 

अहवाल 

अ�ा�त  

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

रोजीचे िनवेदन. 

  

  या त�ारीबाबत मुंबई महापािलके�या �ितिनध�नी मािहती 

उपल�ध नसलेचे सांिगतले. यावर सिमतीने मुंबई 

महापािलके�या �ितिनध�ना पढुील बैठकीम�ये यो�य मािहती 

सादर करणे�या सचूना िद�या.  

 तसेच या त�ारीबाबत अ�ाप अहवाल �ा�त झालेला नाही 

असे अपर िचटणीस यांनी सांिगतले.  

 कांदळवन अथवा पाणथळ �े�ाचे संदभ�तील कायदे व 

मुंबई 

महापािलका 

िज�हािधकारी, 

मुंबई उपनगर. 

अहवाल 

अ�ा�त  



िनयमांचा भंग झाला आहे �कवा कसे? यांची खा�ी क�न 

काय�वाही करावी व अहवाल सादर करावा. 

 �या अनषंुगाने सिमतीने अपर िचटणीस यांना या 

त�ारीबाबतचा अहवाल 7 िदवसात दे�या�या सचूना िद�या. 

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. 

 वरील सव� अहवाल �लंिबत असनू कोण�याही यं�णेला 

केले�या काय�वाहीचे तपिशल सादर करता आले नाही. या 

िवषयांचे गांभीय� ल�ात घेऊन आव�यक काय�वाही ता�काळ 

कर�या�या सचूना सिमतीने िद�या व िज�हािधकारी मुंबई 

उपनगर यां�या �ितिनध�ना याबाबत िन�कासनाचा अहवाल 

ता�काळ सादर कर�या�या सचूना िद�या.   

 

 

पोिलस 

मुंबई 

महापािलका  

 

िज�हािधकारी 

मुंबई उपनगर 

अहवाल 

अ�ा�त  

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 कर�या�या 

सचूना मागील बैठकीम�ये िद�या हो�या.  

 या बाबत िद.13.11.2018 रोजी सय�ुत बैठक घेतली 

असलेचे िज�हािधकारी यांनी सांिगतले. 

 �या अनषंुगाने सिमतीने िज�हािधकारी मुंबई उपनगरे यांनी या 

िवषयी केलेली काय�वाहीचा अहवाल ता�काळ सादर 

कराणे�या सचूना िद�या.   

िज�हािधकारी  

मुंबई उपनगरे 

अहवाल 

अ�ा�त  

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 

मुंबई 

महानगरपािल

का 

अहवाल 

अ�ा�त  



काय�वाही बाबत अहवाल सादर करणेचे िनद�श िदले हेाते.     

 या बाबत िद.13.11.2018 रोजी सय�ुत बैठक घेतली 

असलेचे िज�हािधकारी यांनी सांिगतले. 

 �या अनषंुगाने सिमतीने िज�हािधकारी मुंबई उपनगरे यांनी या 

िवषयी केलेली काय�वाहीचा अहवाल ता�काळ सादर 

कराणे�या सचूना िद�या.  

ि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 

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

होते. 

 सद�य सिचव यांनी िज�हािधकारी मंुबई उपनगरे यांनी 

िद.१३.११.२०१६ रोजी संबंिधतांची बैठक घेतली तसेच 

संयु�त �थळ पाहणी झाली असून िज�हािधकारी यांनी सादर 

कलेले अहवालानुसार RG .2 �लॉट अंशत: बाधीत होत 

आहे तथापी पॅगोडाचे बांधकाम कांदळवना पासून ५० मी. 

अंतराबाहेर असलेबाबत िज�हािधकारी मुबई उपनगर यांचा 

अहवाल �ा�त झाला असलेचे सांिगतले.  

 तसेच याबाबत िद.११.१०.२०१८ चे बैठकीत काम 

थांबिव�याचे िनद�श िदले होते असे सांिगतले.  

 सदर काम कांदळवन �े�ात अथवा �याच बफर �े�ात 

नसलेने या कामास िदलेली �थिगती उठिवणेत यावी व या 

कामात बफर झोन म�ये कोण�याही काय�ाचा अथवा उ�च 

�यायालया�या आदेशाचा भंग होणार नाही याची द�ता 

घे�यात यावी असे �हाडाचे �क�प अंमलबजावणी यं�णेला 

कळिवणेत यावे असे सिमतीने िनद�श िदले. 

िज�हािधकारी 

मंुबई उपनगर व 

�हाडा  

 

  

 

अहवाल 

अ�ा�त  



२.मागील बैठकीतील त�ारी.  

त�ार 

�.  

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

यं�णा 

शेरा 

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.   

 सिमतीने या जागेवर वन िवभागा�या �ितिनधीसोबत �थळ 

पहाणी क�न सदर जागेचे GPS Reading व Geo-tagged 

photographs, Polygon of the site drawn on google 

earth, वन िवभागास दे�यास सांिगतले व �या नुसार या 

जागेवर कांदळवन आहे �कवा कसे ते तपास�यास सांिगतले.   

 तसेच कांदळवनावर वारंवार भराव होऊ नये �यासाठी 

आव�यक �या िठकाणी CCTV कॅमेरे लाव�यास व डेि�ज 

नेणा�या ��येक वाहनास GPS कायम �व�पी लाव�याचे 

िनद�श िदले.  

 िज�हािधकारी ठाणे अहवाल 

अ�ा�त  

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 सद�य सिचवांनी सदर जागेचा �थळ पाहणी 

अहवाल MCZMA यांना सादर कर�यात आला आहे असे 

सांिगतले.  

 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 

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

 सदरचा िवषय मा. उ�� ा �यायालयात �याय�िव�ट आहे.    

िज�हािधकारी, मंुबई  

उपनगर  

अहवाल 

अ�ा�त  

४ िद �लू - िद.२१.११.२०१८  

Wetland and Mangrove Destruction in Mira road 

  या त�ारीबाबत िज�हािधकारी ठाणे यां�या �ितिनध�नी सदर 

जागेवर त�ारदाराला संपक�  केला असता �यांनी कोणताही 

�ितसाद िदला नाही.  

 �यामुळे त�ारदाराला मेल�ारे देखील कळिव�यात आले 

असून सदरची त�ार मोघम �व�पाची अस�याचे सांिगतले. 

  �या अनुषंगाने सिमतीने त�ारदाराकडून �ितसाद न 

िमळा�यामुळे ही त�ार बंद कर�याचे िनद�श िदले.  

१. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका, ठाणे  

२. िज�हािधकारी ठाणे, 

 

अहवाल 

अ�ा�त  

६ �ीमती �वेता भट – िद.२३.११.२०१८  

Destruction of Mangroves at Pahadi Goregaon, 

 सद�य सिचवांनी हे �े� वन िवभागाचे अख�यािरतील 

नसलेचे सांिगतले.  

१. िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर, 

अहवाल �ा�त  



Survey no. 161, CTS 1  सिमतीने सदर जागेतील भराव टाकणा�यांवर िज�हािधकारी 

मंुबई उपनगर यां�या �ितिनध�ना व पोलीसांना पय�वरण 

संर�ण काय�ातंग�त कारवाई करणेचे िनद�श िदले. 

 तसेच या त�ारीबाबत वनपिर�े� अिधकारी, कांदळवन 

क�, प��चम मंुबई सदर जागेची िद.२१.१२. २०१८ रोजी 

�थळ पाहणी केली असता सदर िठकाण हे पहाडी गोरेगाव 

मधील स�ह� नं. १६१ मधील आहे. सदर गॅरेज हे २००३ साली 

अ�ती�वात िदसून येत आहे. सदर �े� हे अिधसुिचत राखीव 

कांदळवनाचा भाग नाही असा अहवाल िदला आहे.  

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 िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांनी सदर 

जागेची �थळ पहाणी झाली असून संबंधीतांवर गु�हा दाखल 

केला आहे असे सािगतले. 

 सदरचे �े� हे कांदळवन क�ा�या ता�यात अस�याने सदर 

त�ार िद.१४.०१.२०१९ रोजी कांदळवन क�ाकडे 

पाठिव�याचे िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांनी सांिगतले.  

 �याअनुषंगाने सिमतीने वन िवभागास पुढील काय�वाही 

कर�यास सांिगतले तसेच जरी वन िवभागाचे �े� असले तरी 

पय�वरण संर�ण कायदया अंतग�त गु�हा दाखल कर�याचे 

अिधकार महसूल िवभागाला अस�याबाबत व �यानुसार 

कारवाई करणेबाबत िनद�श िदले.    

१. िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर 

२. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंुबई 

कांदळवन संधारण 

घटक.मंुबई.  

अहवाल 

अ�ा�त  

८ �ी. बी.एस. यादव- िद.२६.११.२०१८ 

वेबसाईट�ारा �ा�त त�ार KMC-2  

Mangrove Destruction 

 सिमतीने सदर �े�ाची तपासणीक�न पुढील काय�वाही 

िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांनी करावी असे िनद�श िदले.     

िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर 

   

अहवाल 

अ�ा�त  

९ �ी. जयेश गु�ता – िद.२४.११.२०१८ 

Destroying mangroves in the CRZ Creek ara of 

Sabe- Desai-Khardi Gaon, Thane. 

 या त�ारीबाबत तहिसलदार ठाणे यांनी िद. १४ जानेवारी 

२०१९ रोजी अहवाल सादर केला आहे. 

 सदर िठकाणी खाडीलगत�या भागात महानगरपािलका ठाणे 

यांचेमाफ� त घनकचरा टाक�याचे काम स� अस�याने तेथे 

भराव होत अस�याचे सांिगतले.    

 सदर िठकाणी आज रोजी कांदळवनाचे नुकसान झालेले 

नसून पूव� या जागेवर कांदळवन आहे �कवा कसे याबाबत 

तपासणी करावी लागेल.  

१. िज�हािधकारी ठाणे  

आिण  

२. आयु�त ठाणे 

महानगरपािलका  

अहवाल 

अ�ा�त  



 तसेच सदर डे�ीज टाक�यामुळे यापवू� मंु�ा तलाठी सजा 

िदवा यांचेमाफ� त ठाणे महानगरपािलका यांचेकडील संबंधीत 

ठेकेदार गौडा शे�ी यांचेवर मंु�ा पोलीस �टेशने येथे गु�हा 

दाखल झाला आहे असे सांिगतले. 

 या �े�ात कांदळवन होत अगर कसे? याची तपासणी क�न 

पुढील काय�वाही क�न अहवाल सादर करणेचे िनद�श िदले.   

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

Mangroves at Charcop 

 सिमतीने या त�ारीबाबत िज�हािधकारी मंुबई उपनगर व 

कांदळवन क�ाने सदर �े�ाची पहाणी क�न कांदळवन 

�व�छतेबाबत आव�यक काय�वाही क�न कंुपण �भतीचे 

काम ��तािवत कर�यात आले आहे तसेच कंुपण �भती चे 

काम कर�यासाठी MCZMA ची परवानगी घेतली आहे. या 

�े�ात �व�छतेचे काम चालु असून कंुपण �भतीचे काम 

करणेत येत असलेचे िवभागीय वन अिधकारी यांनी 

सांिगतले. 

 सिमतीने सदरचे काम ता�काळ पुण� कर�या�या सूचना 

िवभागीय वन अिधकारी यांना िद�या व ही त�ार बंद 

कर�या�या सूचना िद�या.  

१  िज�हािधकारी मंुबई 

उपनगर 

२. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंुबई 

कांदळवन संधारण 

घटक.मंुबई. 

अहवाल �ा�त  

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

Mangroves under threat at Bandra east below 

Mahim-Sion link way. 

 या त�ारीबाबत िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक यां�या िद.१९.०१.२०१९ रोजी�या 

अहवालानुसार सदरचे �े� हे अिधसुिचत राखीव कांदळवन 

�े�ा�या ह�ीबाहेर १५ ते २० मी. अंतरावर बफर झोन म�ये 

आहे.    

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर. 

२. बृह�मंुबई 

महानगरपािलका, मंुबई. 

अहवाल �ा�त  

१३ �ी. अिमत शु�ला  - िद.०१.१२.२०१८  

Debris on Water Body 

 या त�ारीबाबत तहिसलदार ठाणे यां�या िद.२२.०२. २०१९ 

रोजी�या �ा�त अहवालानुसार िवषयांकीत जागेची पंचांसम� 

पाहणी केली असता मौजे वाशी , िज. ठाणे येथील से�टर १० 

वाशी मधील िहरानंदानी फोट�स हॉ�पीटल�या पिरसराम�ये 

कोठेही कांदळवनाचे नुकसान झा�याचे िदसून आलेले नाही.  

िज�हािधकारी ठाणे, िज. 

ठाणे 

   

अहवाल �ा�त  

१४ �ी. ए�ले लोबो  िद.०२.१२.२०१८  

Mangroves being cut and house being build at 

Bandra 

 सिमतीने िज�हािधकारी मंुबई शहर यां�या �ितिनध�ना या 

त�ारीबात ता�काळ चौकशी क�न आव�यक काय�वाही 

करावी व �याबाबतचा अहवाल पुढील बैठकीपूव� सादर 

कर�या�या सूचना िद�या.  

१. िज�हािधकारी, मंबई 

उपनगर, मंुबई.   

२. िज�हािधकारी, मंुबई 

शहर.   

अहवाल 

अ�ा�त  



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 

 सिमतीने िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांनी िद.२२.०२.२०१९ 

रोजी िदले�या अहवालानुसार सदर जागे�या पुव�स ॲ�ोच 

रोड, प��चमेस झोपडया, उ�रेस औ�ोिगक गाळे, प�के 

मंिदर व दि�णेस प��या चाळी आहेत. 

 सदर गॅरेज�या जागेपासून कांदळवन अंदाजे १०० ते ११० मी. 

अंतरावर असून �यािठकाणी कांदळवनाची तोड झा�याचे 

िदसून येत नाही असा अहवाल सादर केला आहे.   

िज�हािधकारी, मंबई 

उपनगर 

अहवाल अ�ा�त  

    

अहवाल �ा�त  

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 

 सिमतीने िमरा-भाईंदर पिरसरातील िधरज परब यांनी िदले�या 

सव� त�ार�वर �थळ पाहणी व चौकशी क�न अहवाल 

सादर कर�यासाठी SDO ठाणे, िवभागीय वन अिधकारी, 

मंुबई कांदळवन संधारण घटक,�ी. �टॅिलन डी व �ी. डेबी 

गोऐंका या सद�यांची उपसिमती �थापन करणेचे िनद�श िदले. 

या उपसिमतीने तािरख व वेळ िन��चत क�न िमरा-भाईंदर 

येथील कांदळना�या सव� त�ार�बाबत महापािलका �ितिनधी 

व �ी. िधरज परब यां�यासोबत १५ िदवसात �थळ पाहणी 

क�न सिमतीस अहवाल सादर करावा. िज�हािधकारी, ठाणे 

यांचे नोडल अिधकारी यांनी उपसिमतीचे कामकाजाचा 

सम�वय साध�याचे िनद�श िदले.  

िज�हािधकारी, ठाणे 

अहवाल अ�ा�त  

 

अहवाल 

अ�ा�त  

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. 

 

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

KMC-3  िद.०३.१२.२०१८ 

Mangroves Cutting in Gorai Sector 2 

 सदर जागेची �थळ पाहणी झाली असून तेथे �मशानभूिम�या 

कंपाऊंड �भतीला लागुन कांदळवनाला लागून डेि�ज आिण 

कचरा टाकलेला आहे असे सांिगतले.  

 सिमतीने मंुबई महानगरपािलकेने या �े�ात डे�ीज काढून 

कांदळवन लागवड क�न �े�ाचे Restoration करावे असे 

िनद�श िदले.  

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.   

२.  मंुबई महानगरपािलका 

    

अहवाल 

अ�ा�त  

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

िद.०९.१२.२०१८ 

Mangrove destruction across Uran-1 

 सिमतीने या बाबत कांदळवनाचे नुकसान झा�याने संबंधीत 

कं�ाटदारावर गु�हा दाखल कर�या�या सूचना िद�या.  

 याबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल सिमतीस सादर 

करावा असे सािगतले.  

१. िज�हािधकारी, रायगड 

िज. रायगङ    

२.िसडको,नवी मंुबई.    

अहवाल अ�ा�त 

अहवाल 

अ�ा�त  



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

िद.०९.१२.२०१८ 

Sion Panvel Highway work damaging 

Mangroves. 

  या त�ारीबाबत तहिसलदार ठाणे यां�या िद. २२.०२.२०१९ 

रोजी�या अहवालानुसार या त�ारीबाबत िद. २१.०२. २०१९ 

रोजी �थळ पाहणी आयोजीत कर�यात आली होती, मा� 

�थळ पाहणीकरीता अज�दार यांना कळिव�यात आले असून 

देखील ते �थळ पाहणीस उप��थत राहीले नाही.   

 सदर जागेवर सायन पनवेल हायवे लगत कोठेही 

कांदळवनाचे नुकसान झालेले नाही. सदरचे कांदळवन हे 

सायन पनवेल रोडपासून अंदाजे १० ते १५ मी. अंतरावर 

अस�याचे िदसून येते. सायन पनवेल रोड�या �ंदीकरणा�या 

कामामुळे आजरोजी कांदळवनाचे कोठेही नुकसान झालेले 

नाही.  

 िज�हािधकारी ठाणे 

अहवाल अ�ा�त 

अहवाल �ा�त  

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

िद.०९.१२.२०१८ 

Mangrove destruction across Uran-2 

 उरण येथील �े� हे अितशय मह�वाचे �े� असून तेथे 

पाणथळ �े� मोठया �माणात असून �याचे संर�ण करणे 

अ�यंत मह�वाचे आहे असे संचालक, BNHS यांनी 

सांिगतले.  

 सिमतीने या िवषयाचे गांभीय� ल�ात घेऊन ता�काळ 

सिव�तर चौकशी करावी व चौकशीम�ये कांदळवनाचा 

�हास होत असलेचे अथवा पय�वरणीय मा�यता 

(Environment Clearnace) मधील अट�चे उ�लंघन होत 

असलेचे िनदश�नास आलेस ही कामे ता�काळ बंद कर�यात 

यावीत असे सिमतीने िनद�श िदले.    

िज�हािधकारी, रायगड 

अहवाल अ�ा�त 

अहवाल 

अ�ा�त  

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 

 सिमतीने या िठकाणी जे अनिधकृत काम चालू आहे ते 

थांबिव�यास सांिगतले व तेथील अित�मण हटिव�यास 

सांिगतले व तेथील पा�याचे �वाह पुव�वत कर�यात यावेत 

असे िनद�श िदले.  

 या त�ारीबाबत िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक यां�या िद.२५.०१.२०१९ रोजी�या 

अहवालानुसार सदरचे �े� हे अिधसुिचत राखीव वन 

कांदळवना�या ह�ी बाहेर येत असून त�ारीत नमूद जागा 

बफर झोन िह महसूल िवभागा�या ता�यात येते.  

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.    

      

 

 

अहवाल �ा�त  



२५ अ�ात �य�ती -  िद.०९.१२.२०१८ 

वेबसाईट�ारा �ा�त त�ार  

KMC-6    

Destruction of Mangroves.  

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

�थळ पाहणी झाली असून तेथे कांदळवनाची तोड झालेली 

नाही असे सांिगतले, परंत ुया िठकाणी यापूव� कांदळवन होते 

�कवा कसे याबाबत वन िवभागाकडे िद.१५.०१.२०१९ रोजी 

अिभ�ाय मागिव�यात आला आहे असे सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत केले�या 

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

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

      

अहवाल 

अ�ा�त  

२६ �ी. िवनोद पु�शी  िद.११.१२.२०१८  

Dumping of Debris on DPS Road within 50 

meters of mangroves.  Sector - 52, Nerul, Navi 

Mumbai, 

 सिमतीने या त�ारीबाबत नवी मंुबई महापािलकेने सदर 

�े�ाचे Restoration बाबत आव�यक काय�वाही क�न 

अहवाल सादर करावा.   

 िसडको यां�या िद.०१.०२.२०१९ रोजी�या अहवालानुसार 

सदर जागेवर र��यावर माती टाक�याचे आढळले. मातीचा 

ढीग काढ�यासाठी िनिवदा ��ीया चालू केली असून ��ीया 

पूण� होताच र��यावरील माती काढली जाईल असे नमूद केले 

आहे.  

१. आयु�त,  

नवी मंुबई 

महानगरपािलका, नवी 

मंुबई. 

२.  िसडको, नवी मंुबई   

अहवाल �ा�त  

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. 

 या संदभ�त पोिलसांमाफ� त फेरतपास चालू आहे.  

 सिमतीने या त�ारीचे संदभ�त पोलीसांनी तपास ता�काळ 

पुण� क�न Chargsheet दाखल करावी व पुढील बैठकीत 

अहवाल सादर कर�या�या सूचना िद�या.   

िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

        

 

अहवाल �ा�त  

२८ अ�ात �य�ती – िद.१०.१२.२०१८ 

Mangrove Destruction  

 

 या त�ारीबाबत िज�हािधकारी रायगड यां�या �ितिनध�नी 

सदर जागेची �थळ पाहणी झाली असून कांदळवनाची तोड 

नाही व बफर झोनम�ये डेि�ज टाक�यात आले आहे असे 

सांिगतले. 

 �यानुसार डेि�ज हटिव�यासाठी महानगरपािलकेला प�ा�ारे 

कळिव�यात आले आहे.  

 सिमतीने सदर जागेवरील डेि�ज हटिव�यास सांिगतले व 

१. िज�हािधकारी, रायगड       

 

२. िसडको, नवी मंुबई.    

अहवाल अ�ा�त     

अहवाल 

अ�ा�त  



तेथील जागेवर कांदळवनाची लागवड कर�यास सांिगतले 

तसेच डेि�ज टाकणा�यांवर यो�य ती काय�वाही कर�या�या 

सूचना िज�हािधकारी रायगड यां�या �ितिनध�ना िद�या.  

२९ �ी. सुिनल अगरवाल – िद.१५.१२.२०१८  

Destruction of Mangroves by Janakidevi Public 

School in Andheri (west)  

 सिमतीने िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यांना सदर �े�ाचे 

मंुबई महानगरपािलकेकडून restroration क�न घे�यास 

मागील बैठकीत सूचना दे�यात आ�या हो�या. 

 सदर जागेवर कांदळवनाची लागवड ता�काळ कर�या�या 

सूचना सिमतीने महानगरपािलके�या �ितिनध�ना िद�या.  

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर          

२. मंुबई महानगरपािलका 

 

अहवाल �ा�त  

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.  

 सिमतीने MPCB यां�याकडून अहवाल मागिव�या�या 

सूचना िद�या.    

 १. िज�हािधकारी ठाणे  

२. सहा�यक वनसंर�क, 

मंुबई  

कांदळवन संधारण घटक 

अहवाल 

अ�ा�त  

३२ �ी. �साद खाले -  िद.१७.१२.२०१८ 

Destruction of Mangroves at Sagarmatha Club 

building, Colaba.  

 या त�ारीबाबत िज�हािधकारी मंुबई शहर यां�या िद. 

२०.०२.२०१९ �या अहवालानुसार सागरमाथा आम� �लब 

पिरसर हा भारतीय सेने�या अख�यारीम�ये असून संर�ीत 

�े� अस�यामुळे तेथे सामा�य नागरीकांना �वेश िदला जात 

नाही. �यामुळे त�ारदारासोबत तेथे पाहणी करता आलेली 

नाही. तसेच सागरमाथा आम� �लबचे समु�ाकडील बाजूस 

बिगचा, िहरवळ �लॉकची पायवाट तयार कर�याचे काम सु� 

असून MRSAC नागपूर यांचेकडील कांदळवन �े�ाचे 

नकाशात दश�िवलेनुसार कांदळवनाचा �हास झालेला नाही 

असे आढळून आले आहे. तथापी सदरचे शुशोिभकरणाचे 

काम/पे�हर �लॉकची पायवाट तयार करणेचे काम कांदळवन 

बफर झोनम�ये अस�याचे आढळून आले आहे.  

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

शहर 

२. सहा�यक वनसंर�क, 

मंुबई कांदळवन संधारण 

घटक 

 

अहवाल �ा�त  

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

Mangrove filling malad West 

  या त�ारीबाबत वनपिर�े� अिधकारी, मंुबई कांदळवन 

संधारण घटक, प��चम मंुबई यां�या िद. ३१.०१.२०१९ 

रोजी�या आहवालानुसार सदरची जागा मोकळी असून पूव�स 

सोनाटा टॉवर प��चमेस गु�कृपा डे�हलपस��या इमारती 

असून उ�रेस क�चा र�ता व दि�णेस मोकळी जागा झाडे 

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर, मंुबई.  

२. सहा�यक वनसंर�क, 

मंुबई कांदळवन संधारण 

अहवाल �ा�त  



आहेत. कांदळवनाची तोड तसेच कांदळवनाचा �हास झाले 

अस�याचे िदसून येत नाही असे वनपाल अंधेरी यांनी �यां�या 

अहवालात नमुद केले आहे.   

  तसेच सदर जागेचे जी.पी.एस. िरड�ग�ारा अवलोकन केले 

असता सदर �े�ावर २००५ साली कांदळवन अ��त�वात 

न�हते. अिधसुिचत राखीव कांदळवन �े�ापासून ५० मी. 

पे�ा जा�त अंतरावर आहे.    

घटक,   

३४ �ी. सुिनल अगरवाल  िद.१९.१२.२०१८ 

Systematic Destruction of Mangroves opposite 

D Mart , Malad Link Road , Malad 

 सदर जागेची �थळ पाहणी झाली असून तेथे कांदळवन 

नस�याचे िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर यां�या �ितिनध�नी 

सांिगतले.  

 सिमतीने या त�ारीबाबत वन िवभाग आिण त�ारदारासोबत 

�थळ पाहणीक�न �या बाबतचा अहवाल १० िदवसात सादर 

कर�या�या सूचना िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या 

�ितिनध�ना िद�या.  

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर, मंुबई.  

२. सहा�यक वनसंर�क, 

मंुबई कांदळवन संधारण 

घटक.  

अहवाल 

अ�ा�त  

३५ �ी. सुिनल अगरवाल  

Destruction of Mangroves near Jaskhar wetlands 

in Uran 

  या त�ारी संदभ�त िज�हािधकारी रायगड यांनी या 

त�ारीबाबतचा अहवाल आलेला नाही असे सांिगतले.  

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

करावी व अहवाल पुढील बैठकीपूव� सादर कर�या�या 

सूचना िद�या.   

१. िज�हािधकारी, रायगड, 

िज. रायगड        

२. िसडको, नवी मंुबई.     

अहवाल  

अ�ा�त  

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  

 या त�ारीबाबत िज�हािधकारी रायगड यां�या �ितिनध�नी   

कांदळवनाची तोड झालेली नसून तेथे ि�जचे काम चालू 

आहे असे �यांनी सांिगतले.  

 �या अनुषंगाने सिमतीने या बाबतचा अहवाल सिमतीस सादर 

कर�यास सांिगतले. 

िज�हािधकारी  रायगड  अहवाल 

अ�ा�त  

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 

 सिमतीने सदर जागेवर बफर झोन �या आत कोणतेही काम 

JNPT माफ� त होणार नाही याची दखल घे�यास 

िज�हािधकारी रायगड यां�या �ितिनध�ना सांिगतले. 

 या िवषयी ता�काळ सिव�तर चौकशी करावी व चौकशीम�ये 

कांदळवनाचा �हास होत असलेचे अथवा पय�वरणीय 

मा�यता (Environment Clearnace) मधील अट�चे 

िज�हािधकारी रायगड अहवाल 

अ�ा�त  



killing of mangroves.   

पाणथळ त�ार िनवारण सिमतीतील त�ार  

उ�लंघन होत असलेचे िनदश�नास आलेस ही कामे ता�काळ 

बंद कर�यात यावीत असे सिमतीचे िनद�श आहेत.    

 सिमतीने या त�ारीबाबत कांदळवनाचे जे नुकसान झाले 

आहे �याबाबतचा सिव�तर तपशील सादर कर�यास 

सांिगतले �यानुसार कांदळवनाची लागवड करणेत यावी व 

यासाठीचा िनधी JNPT यांनी उपल�ध क�न �ावा असे 

िनद�श िदले.     

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 

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 

सिमतीने िमरा-भाईंदर पिरसरातील िधरज परब यां�या सव� 

त�ार�वर �थळ पाहणी कर�यासाठी SDO ठाणे, िवभागीय 

वन अिधकारी, मंुबई कांदळवन संधारण घटक,�ी. �टॅिलन डी 

व �ी. डेबी गोऐंका या सद�यांची उप सिमती गठीत कर�यात 

आली असून कांदळना�या सव� त�ार�बाबत �ी. िधरज परब 

यां�यासोबत १५ िदवसात �थळ पाहणी कर�या�या व 

िज�हािधकारी, ठाणे यांचे नोडल अिधकारी यांनी उपसिमती�या 

कामकाजाचे सम�वय साध�याचे िनद�श िदले आहेत. �या�माणे 

उपसिमतीने �थळ पाहणी व चौकशी क�न अहवाल सादर 

करावा. 

 िज�हािधकारी, ठाणे  

 

  

  

अहवाल 

अ�ा�त  

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 

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 

 

अहवाल 

अ�ा�त  

४३ �ी. िव�म�सग राजपूत 

िद. ०२.०१.२०१९ 

 या त�ारीबाबत वनपिर�े� अिधकारी, कांदळवन संधारण 

घटक, नवी मंुबई यांनी िद.०८.०१.२०१९ रोजी�या 

अहवालानुसार सदर �े� हे कामोठे ते खांदे�वर दर�यान चे 

िसडको �े�ातील आहेत.  

१. िज�हािधकारी,  रायगड  

२.िसडको.  

अहवाल �ा�त  

वनपिर�े� 

अिधकारी, नवी 



 Mangrove destruction in Sector 19, 

Kamothe, Navi Mumbai 

 

 सदर �े�ाम�ये नवी मंुबई आंतरा��ीय िवमानतळा करीता 

बाधीत असले�या कांदळवन �े�ावर पय�यी वनीकरणा�ारे 

कांदळवन वृ� लागवड कर�यात आली असून सदरचे 

रोपवनाचे काम हे कांदळवन क�ामाफ� त कर�यात आले 

आहे.  

 त�ारीम�ये िदले�या फोटोतील माणसे ही सदरील रोपवानात 

रखवालदारीची कामे करीत असून सदर मजूर रोपवनात 

िविवध कामे करत असतात तसेच चराम�ये अडकलेला 

कचरा काढणे, संर�ण,वेळताणे काढणे इ. कामे करत 

असतात. सदर िठकाणी कोण�याही �कारे कांदळवनाचे 

नुकसान झालेले नाही.  

  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 �हास  

 उप सिमतीमाफ� त �थळ पाहणीचे िनद�श सिमतीने िदले 

आहेत.   

१. िज�हािधकारी, ठाणे. 

२. मीरा-भाईंदर 

महानगरपािलका, िज. 

ठाणे. 

अहवाल 

अ�ा�त  

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.  

  या त�ारी संदभ�त िवभागीय वन अिधकारी यांनी िद. 

१६.०१.२०१९ रोजी�या अहवालानुसार सदर�या �े�ात सन 

२०१२ म�ये सदर �े�ावर झोपडया अ��त�वात आले�या 

गुगल अथ� नकाशाव�न िदसून येत आहे.  

 सदर �े� हे खाजगी मालकीचे आहे. सदरील �े� हे 

MRSAC �या नकाशाव�न ५० मी. पे�ा जा�त अंतरावर 

आहे. स�य��थतीत सदर िठकाणी तुरळक �माणात 

कांदळवनाची झाडे आढळून येत आहेत.    

१. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर.        

२. सहा�यक वनसंर�क, 

मंुबई कांदळवन संधारण 

घटक,मंुबई.    

अहवाल �ा�त  

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

Request to scrap Dronagiri holding pond 

killing mangroves.  

 या त�ारीबाबत िज�हािधकारी रायगड यां�या �ितिनध�नी 

िसडको यांचे Holding Ponds अस�यामुळे कांदळवनात 

पाणी जा�यास अडथळा िनम�ण झाला आहे असे सांिगतले.  

 तसेच कांदळवनात पा�याचा �वाह कमी अस�यामुळे 

कांदळवनाची वाढ होत नाही �यामुळे कांदळवनाची वाढ 

खंुटलेली आहे असे सांिगतले.  

१. िज�हािधकारी, रायगड   

२.िसडको, नवी मंुबई.  

अहवाल 

अ�ा�त  



नवीन �ा�त त�ारी  

 �या अनुषंगाने सिमतीने िज�हािधकारी रायगड यां�या 

�ितिनध�ना या त�ारीबाबतचा यो�य ती काय�वाही क�न 

�याबाबतचा अहवाल सिमतीपुढे सादर कर�या�या सूचना 

िद�या.  

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

Request for Mangrove Park in JNPT/Uran 

(िट�पणीतील त�ार �. ३८ व ३९ �माणे काय�वाही करावी)  १. िज�हािधकारी, रायगड   

२. िसडको,  

अहवाल 

अ�ा�त  

४८ �ी. सुिनल अगरवाल िद. ११.०१.२०१९ 

 Illegal structures in Mangroves at Mini Sea 

Shore - Vashi 

 

 या त�ारीबाबत िसडको यां�या िद. २०.०२.२०१९ रोजी�या 

अहवालानुसार सदरची जागा िसडको महामंडळाने नवी मंुबई 

महानगरपािलकेला ह�तांतरीत केलेली आहे. �यामुळे 

सदरचा मु�ा नवी मंुबई महानगरपािलकेकडे वळता कर�यात 

यावा ही िवनंती केलेली आहे.   

 तसेच तहिसलदार ठाणे यां�या िद. २२.०२.२०१९ रोजी�या 

अहवालानुसार सादर जागेत कांदळवनाचे नुकसान  झा�याचे 

िदसून येत नाही.   

१. िज�हािधकारी, ठाणे  

२. सहा�यक वनसंर�क, 

ठाणे 

 ३. िसडको  

अहवाल �ा�त  

त�ार 

�.  

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

४९ 
�ी. रेजी अ�ाहम  िद. 16.1.2019 

Mangroves destruction 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.       

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

अहवाल अ�ा�त  

५० 
�ी. रेजी अ�ाहम –िद.16.1.2019 

Mangroves destruction 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.       

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

अहवाल अ�ा�त  

५१ 
�ी. रेजी अ�ाहम -  िद.19.1.2019 

 Mangroves destruction 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.       

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

अहवाल अ�ा�त  

५२ �ी. �साद खाले – िद.28.01.2019 

Destruction of mangroves, dumping of garbage 

at Nhava road near MTHL site, Ulwe 

१. िज�हािधकारी, रायगड िज. रायगङ    

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

३. �यव�थापकीय संचालक, िसडको,नवी मंुबई.  

अहवाल अ�ा�त  

५३ �ी. रेजी अ�ाहम –िद.31.01.2019 

Dheeraj Bhandari regular land Mafia of charkop 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.       

अहवाल अ�ा�त  



village , nonchalantly continues building his 

huge illegal ground floor plus one above room 

chawl ( 17rooms plus 17 rooms ) each room of 

200 sq feet behind Jalaram temple in charkop 

village in violation 

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

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 

१. िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.        

२. िनवासी उपिज�हािधकारी, मंुबई उपनगर.       

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

अहवाल अ�ा�त  

५५ �ी. सुिनल पंडीत .िद- 4.02.2019 

Appeal to stop of Mangrove in Miraroad  

१. िज�हािधकारी, ठाणे िज. ठाणे.   

२. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे िज. ठाणे.   

अहवाल अ�ा�त  

५६ �ी. सुिनल अगरवाल  

Systematic Destruction of Mangroves in Nerul 

Seawoods behind TSC maritime institute. 

िसडको अहवाल अ�ा�त  

५७ �ी. िवके गांधी  

Mangroves Destruction (DPS, Palm Beach 

Road, Navi Mumbai.) 

िसडको  अहवाल अ�ा�त  

५८ �ी. सुिनल अगरवाल  

Systematic Destruction of Mangroves in Ulwe 

on the opposite side of river of Sector 15 CBD 

Belapur -Survey 62. Mauje Targhar Ulwe Khadi 

using heavy machines 

१. िज�हािधकारी,  रायगड िज. रायगङ    

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

३. �यव�थापकीय संचालक, िसडको,नवी मंुबई.  

अहवाल अ�ा�त  

५९ �ी. फक��ीन खान  

Kausa-Mumbra Mangrove destroyed 

१. िज�हािधकारी, ठाणे िज. ठाणे.   

२. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे िज. ठाणे.   

अहवाल अ�ा�त  

६० �ीम.अंशु घोसाळ  

Destruciton of Mangroves all along DPS lake 

िसडको  अहवाल अ�ा�त  

६१ �ी. सुिनल अगरवाल  

Systematic Destruction of mangrove 

१. िज�हािधकारी, ठाणे िज. ठाणे.   

२. सहा�यक वनसंर�क, ठाणे िज. ठाणे.   

अहवाल अ�ा�त  



 


