
 

िदनांक 02.03.2023 मा. िवभागीय आय�ुत, कोकण यांचे अ�य�तेखाली रा�य कांदळवन संर�ण व संवध�न सिनयं�ण  

सिमती�या 20 �या बैठकीची िवषयसचुी (वेळ 02:00 वाजता.)         

अ.�. िवषय सिव�तर तपशील 

1 कांदळवन �े� ह�तांतरीत करणेबाबत. 

 

 िसडको�या ता�यातील 628.68 हे�टर, MMRDA �या ता�यातील 199 हे�टर, मंुबई उपनगर व मंुबई 

शहर िज�हयातील एकूण 184.18 हे�टर तसेच वसई-िवरार महानगरपािलका, MIDC, MHADA यांचे 

ता�यातील शासकीय जागेवरील कांदळवन �े� ता�काळ वन िवभागास ह�तांतर करणेबाबत.    

2 कांदळवन त�ार िनवारण सिमती अंतग�त िज�हा/  

नगरपािलका / महानगरपािलके अंतग�त सिमती 

गठीत करणेबाबत.  

 महानगरपािलका िज�हा / तालुका अंतग�त कांदळवन संर�ण व संवध�न त�ार िनवारण सिमती गठीत 

क�न ठाणे, पनवेल महानगरपािलका यांचेकडून मािहती सद�य सिचवांकडे �ा�त झाली आहे.   

 उव�िरत बृह�मंुबई, नवी मंुबई, िमरा-भाईंदर, वसई-िवरार, क�याण-ड�िबवली, िभवंडी-िनझामपूर, 

उ�हासनगर महानगरपािलका यांनी सिम�या गठीत क�न �याबाबतची मािहती सिमतीचे सद�य सिचव 

यांचेकडे सादर करणेबाबत. 

3 कांदळवन त�ार�बाबत महानगरपािलका / िज�हा 

व तालुका �तरीय सिमत��या दरमहा बैठका घेणे.  

 महानगरपािलका / िज�हा व तालुका �तरावरील कांदळवन सिमती�या बैठका िनयमीत घेऊन �यांचे 

बैठकीचे इितवृ� तयार क�न पुढील बैठिकत सादर करणेबाबत.  

4 नोडल अिधका�यां�या अनुप��थतीबाबत.   सिमतीने पाणथळ सिमती�या बैठकीसाठी नेमलेले �ितिनधी / नोडल अिधकारी  सिमती�या बैठकीत 

उप��थत राहत नस�यामुळे सिमतीकडे �ा�त त�ार�वर काय�वाही कर�यात अडथळे येतात.  �यामुळे 

त�ार�चे िनराकरण कर�यास िवलंब होत अस�याने मा. अ�य�ांनी ती� नाराजी �य�त केली होती. 

  िवशेषत: बृह�मंुबई महानगरपािलका, MIDC, MHADA, पय�वरण िवभाग, MCZMA, �ितिनध��या 

उप��थतीबाबत.  

5 कांदळवन त�ार�बाबत डेि�स भराव 

हटिव�याबाबत. 

 डेि�स डंप कर�यासाठी यो�य िठकाण िन��च त कर�यासाठी वनश�ती यांचे �ितिनधी, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका अथवा संबंधीत महानगरपािलका,  महसूल िवभाग, िसडको �कवा संबंधीत यं�णा 

आिण वन िवभाग यांनी संयु�त �थळ पाहणी क�न िठकाण िन��च त कर�याचे मा. अ�य�ांनी िनद�श 

िदले होते.   

 वनश�ती यांचे �ितिनधी यांनी ठाणे व रायगड िज�हयातील बंद पडले�या खाण�चे महसूल िवभाग 

(िकमान तहिसलदार दज�चे) व वन िवभाग (िकमान वन�े�पाल दज�चे) �ितिनधी यानंी िठकाण िन��च त 

कर�यासाठी पाहणी करावी असे सुचिवले. �यास मा. अ�य�ांनी मा�यता देऊन �या�माणे ता�काळ 

प�दतीने काय�वाही कर�याचे िनद�श िदले होते.  

 �याअनुषंगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क कांदळवन क�, मंुबई यांनी या संदभ�त िद.07.07.2022 

रोजी�या प�ा�वये संबंिधतांना �े� िन��चत कर�याबाबत प��यवहार केला असून सदर 

�थळपाहणीबाबत चच�.         



6 पोलीस व महसूल यं�णेमाफ� त काय�वाही 

करणेबाबत. 

 कांदळवन �े�ासंबंधी�या त�ार�बाबत पोलीस व महसूल यं�णेमाफ� त पय�वरण काय�ा अंतग�त त�ार 

दाखल कर�यात येते. या त�ार�बाबत आव�यक ती काय�वाही वेळेत पूण� कर�या�या सूचना              

मा. अ�य�ांनी िद�या हो�या.  

 मा.अ�य�ां�या मा�यतेने  कांदळवन िवषयक कायदे व संबंधीत मािहती िवषयक काय�शाळेचे आयोजन 

कर�याचे आ�वासन अपर �धान मु�य वनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांनी िदले होते. त�नुसार 

अपर �धान मु�य वनसंर�क, कांदळवन क� काय�लयाने पोलीस आयु�त यांचे काय�लयाशी 

प��यवहार कर�यात आला आहे. 

7 �ी.िधरज परब व �ी.अमजद खान यां�या त�ारी 

िनकाली काढ�यासाठी �वतं� उपसिमती गठीत 

करणेबाबत.  

 �ी.िधरज परब (7 त�ारी) व �ी.अमजद खान (115 त�ारी) तसेच नवीन 35 त�ारी िनकाली 

काढ�यासाठी त�ारदार समवेत MCZMA, िज�हािधकारी ठाणे, िमरा-भाईंदर महानगरपािलका यां�या 

�ितिनधी समवेत एक उपसिमती गठीत कर�याचे िनद�श मा.अ�य�ांनी िदले होते.  

 त�नुसार सदर उपसिमतीसाठी वेगळी तारीख व वेळ िमळणेबाबत चच�. 

8 MRSAC Map तसेच Google Earth Map 

पुरिवणेबाबत सूचना.  

 त�ारी�या अनुषंगाने सिमतीस दे�यात येणा�या अहवालासोबत संबंिधत िवभागाने त�ारीत नमूद 

जागेवरील G.P.S िरड�ग नुसार यो�यते नकाशे (maps) अहवालासोबत जोड�यात यावे याबाबत 

संबंिधतांना सूचना देणेबाबत चच�.  

9 त�ारदार समवेत ��य� �थळपाहणी 

करणेबाबत�या सूचना. 

 त�ारदारा�या त�ारी�या अनुषंगाने संयु�त �थळपाहणी कर�याकरीता संबंिधत िवभागाने त�ारदारास 

िकमान तीन िदवस (3) आधी पूव� सूचना दे�यात यावी याबाबत संबंिधतांना सूचना देणेबाबत चच�. 

10 वन जमाबंदी अिधकारी (FSO) यांचेकडून 

चौकशी पूण� करणेबाबत.  सोबत िदले�या 

त��या�माणे.     

 

District Area 

Notified u/s 

4, IFA (Ha) 

Area 

Proposed 

for deletion 

from 

section 20 

Pending for 

inquiry 

Final 

Notification 

u/s 20 (Ha) 

Area 

Transferred 

to FD (Ha) 

Mumbai 

City 
276.65 0 0 276.65 253.00 

Mumbai 

Suburban 
3747.4834 364.5501 361.8396 3090.9164 3695.3055 

Thane 3540.4815 49.2525 1477.6992 2013.5298 3400.9264 

Palghar 3030.044 851.3295 121.7865 2058.84 1967.9441 

Raigad 6458.4296 708.5926 2619.6839 2301.5429 2267.6913 

Ratnagiri 2133.8883 3.0747 698.1038 1432.71 2130.8138 

Sindhudurg 487.36 112.8116 0 374.5495 374.55 

Total 19674.3368 2091.5146 5280.1135 11548.7386 14090.2311  



 

1.मागील बैठकीतील त�ारी. 

मुंबई व मुंबई उपनगर िज�हयातील त�ारी 

अ. 

�. 
त�ारदार व त�ारीचा िवषय सिव�तर तपशील 

काय�वाही करणारी 

यं�णा 
शेरा 

1 त�ार �.12 �ी. लुक म��डीस 

िद.30.11.2018 

Mangroves under threat at Bandra 

east below Mahim-Sion link way.   

 सिमतीने सदर जागेवरील डेि�स हटिव�याबाबत �ाधा�याने उिचत काय�वाही 

कर�या�या सूचना काय�कारी अिभयंता, बृह�मंुबई महानगरपािलका यांना 

िद�या हो�या.      

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचेमाफ� त 

िद.15.09.2022 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

मागिव�यात आला आहे.      

1. आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका 

 

अहवाल 

अ�ा�त 

 

2 त�ार �.21 �ी.बी.एन.कुमार व �ी. 

नंदकुमार पवार िद.09.12.2018  

Sion Panvel Highway work 

damaging Mangroves. 

 सदर िठकाणी कांदळवनाचे नुकसान झाले नसून सदरचे डेि�स हे 

कांदळवनालगत अस�याचे िदसून येते. �याअनुषंगाने सिमतीने सदर जागेचे 

बृह�मंुबई महानगरपािलकेमाफ� त डेि�स हटिव�या�या सूचना िद�या हो�या. 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचेमाफ� त 

िद.15.09.2022 तसेच िद.10.01.2023 रोजी�या प�ा�वये केले�या 

काय�वाहीचा अहवाल मागिव�यात आला आहे.     

     1. काय�कारी अिभयंता, 

साव�जिनक बांधकाम 

िवभाग                           

2. आयु�त,  सॉ�ट पॅन 

िवभाग                           

3. आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका   

अहवाल 

अ�ा�त 

3 त�ार �.83  

�ी.बी.एन.कुमार िद.01.08.2018  

Mangrove killing along Sion-

Panvel highway - Request for rapid 

action force. 

4 त�ार �.118 �ी. 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 िद.24.08.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

नगर भूमापन अिधकारी, बोरीवली यांनी मा.उ�च �यायालय यांचेकडील 

O.O.C.J. PIL writ petition No. 15/2010 �या अनुषंगाने जिमनीचा 

मोजणी अहवाल कोणासही दे�यास कोणतेही काय�वाही करणेस मनाई 

अस�याने सदर जागेची मोजणी तुत�स करता येणार नाही, असे झोपडप�ी 

पुनव�सन �ािधकरण काय�लयास कळिवले अस�याचे नमूद केले आहे. सदर 

मताशी िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर सहमत अस�याचे नमूद केले आहे. 

 �याअनुषंगाने सिमतीने सदर जागेची गुगल अथ��ारे तपासणी केली असता 

सदर िठकाणी सन 2010 नंतर ही कांदळवनाची तोड क�न अित�मण होत 

अस�याने संबंिधतांवर गु�हा दाखल क�न 2010 नंतरचे झालेले अित�मण 

िन�कािसत कर�याचे िनद�श िदले.  

1. आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका                  

2. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर                          

3. िवभागीय वन अिधकारी,  

मंु.कां.सं.घ. कुल�. 

अहवाल 

�ा�त 



5 �ीम.आिदती �धान.  त�ार �. 69 

Debris dumping in Lokhandwala 

Mangrove in Andheri West. 

िद.20.04.2019  

 

 िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या िद.12.02.2020 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीत नमूद िठकाण हे मौजे वस�वा, ता.अंधेरी स.�.120 अ या 

िमळकती�या 7/12 उता�यात क�जेदार सदरी “महारा�� हौ�सग बोड�” यांचे 

नावे अस�याचे नमूद आहे. 

 �याअनुषंगाने मा.मु�य अिधकारी, मंुबई गृहिनम�ण व �े�िवकास मंडळ, मंुबई 

तसेच आयु�त, बृह�मंुबई महानगरपािलका यांचेशी प��यवहार कर�यात 

आला आहे. 

1. आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका                   

2. मु�य काय�कारी 

अिधकारी, �हाडा                                  

3. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर  

अहवाल 

अ�ा�त 

6 �ी. �टॅिलन डी. त�ार �. 160  

Request to respect Municipal 

Commissioner Carter Road at Bandra 

Mangrove pollution.    

िद.१८.१०.२०२१. 

 िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर यांचे िद.23.08.2022 रोजी�या अहवालानुसार 

सदर जागेवर फरशीचे तुकडे, डांबर गोळे, �लॅ��टकचे तुकडे इ. भराव 

िनदश�नास आले आहे. 

 �याअनुषंगाने कांदळवन व समु�िकनारी �े�ात झालेली भरणी / भराव काढून 

टाकून सदर िठकाण पुव�वत करणेबाबत बृह�मंुबई महानगरपािलका यांना 

िद.05.01.2022 रोजी�या प�ा�वये तसेच उपायु�त (घनकचरा �यव�थापन) 

बृह�मंुबई महानगरपािलका यांना िद.06.07.2022 रोजी�या प�ा�वये 

कळिव�यात आले अस�याचे नमूद केले आहे. 

 �याअनुषंगाने बृह�मंुबई महानगरपािलका यांचे माफ� त सदर �े�ात झालेली 

भरणी काढून टाकून जागा पुव�वत करणेबाबतची काय�वाही �लंिबत. 

1.िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर 

 

 

 

 2.आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका, मंुबई  

अहवाल 

�ा�त 

 

 

 

अहवाल 

अ�ा�त 

7 त�ार �.166  पय�वरण िवभाग – 

िद.03.01.2022  Large scale 

destruction of mangroves at 

Versova   

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.16.09.2022 रोजी�या 

अहवालानूसार सदरचे िठकाण हे मौजे वस�वा कवटेखाडी येथील आहे. नमुद 

जागेवर कोठेही भराव, अित�मण िदसून आलेले नाही. तसेच माहे एि�ल 

2022 म�ये वन�े�पाल, प��चम मंुबई यां�या काय�लयामाफ� त अित�मण 

िन�कासन क�न चर मार�यात आले आहे. 

 �याअनषंुगाने सदरची त�ार बंद कर�यास िशफारस कर�यात येत 

आहे. 

1. आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका                   

2. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर                

3. िवभागीय वन अिधकारी,  

मंु.कां.सं.घ. 

अहवाल 

�ा�त 

8 त�ार �.167 �ी. अमजद खान – 

िद.21.02.2022 मौजे ओिशवरा, ता. 

अंधेरी िज. मंुबई उपनगर येथील भू.�. 

620 या जागेवर कांदळवनाची बेसुमार 

क�ल व भरणी के�याबाबत. 

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.16.09.2022 रोजी�या 

अहवालानूसार सदरचे �े� अिधसूिचत कांदळवन �े� नस�याने महसूल 

िवभागाकडून काय�वाही होणे आव�यक अस�याचे नमूद केले आहे. 

 िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर यां�या िद.12.07.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

कांदळवन िवभागाचे वनर�क व मंडळ अिधकारी मरोळ यांनी त�ारदार यांचे 

समवेत िवषयांिकत इमारती�या �थळपाहणी वेळी जागेवर कांदळवन 

अस�याचे िदसून आले नाही.  

1. आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका                    

2. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर                          

3. िवभागीय वन अिधकारी,  

मंु.कां.सं.घ. 

अहवाल 

�ा�त 



 �ी. अजमद खान यांनी दाखल केलेली त�ार िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर 

यां�या काय�लयाकडील िद.07.06.2019 रोजी पािरत केले�या आदेशातील 

नमूद मु�ांवरच �याच िमळकतीशी संबंिधत अस�याने सदर त�ार िनकाली 

काढ�यात येत अस�याचे नमूद केले आहे.    

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

 

 

9 त�ार �.168 �ी. अमजद खान - 

िद.21.02.2022 – मौजे एरंगळ गाव, 

मालाड (प) ता. बोरीवली िज. मंुबई 

उपनगर येथील (CTS) भू. �. १८११, 

१८१२, १८१३, १८१४ या जागेवर 

कांदळवनाची बेसुमार क�ल व भरणी 

क�न �यावर �ी.सलीम अ�लुब स�ार 

कासमानी व इतर यांनी �टुिडओचे 

बांधकाम क�न कांदळवनाचा �हास व 

सी.आर.झेड चे उ�लंघन केले 

असलेबाबत तसेच �ी. सलीम स�ार 

कासमानी व इतर आिण बृह�मंुबई 

महानगरपािलकेचे संबंधीत अिधका�यांनी  

संगनमताने �यायालयाची िदशाभुल 

केलेबाबत.   

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.04.07.2022 रोजी�या 

अहवालानूसार त�ार अज�तील नमूद �े� हे अिधसुिचत कांदळवन �े� 

नस�याने महसुल िवभागामाफ� त काय�वाही होणे आव�यक अस�याचे नमूद 

केले आहे.  

 िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर यां�या िद.24.08.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

मंडळ अिधकारी गोरेगांव यांनी �थळपाहणी केली असता त�ारीमधील नमूद 

जागा ही अिधसुिचत कांदळवनापासून 50 मीटर�या आत येत अस�याने पुढील 

यो�य�या काय�वाहीसाठी कांदळवन िवभागाकडे वग� करावे तसेच सदरचे 

�े� CRZ ने बािधत आहे �कवा CRZ तरतूद�चे उ�लंघन झाले आहे �कवा 

कसे? याबाबत बृह�मंुबई महानगरपिलका यांना चौकशी क�न अहवाल सादर 

करणेकामी िद.24.08.2022 रोजी�या प�ा�वये कळिव�यात आले आहे. 

तथापी �थळपाहणीवेळी जागेवर कांदळवनाचा �हास / तोड झा�याचे िदसून 

येत नस�याचे नमूद केले आहे. 

 �याअनुषंगाने सिमती�या िनद�शानुसार सदर त�ार पय�वरण िवभागास वग� 

क�न बंद कर�याची िशफारस कर�यात येत आहे. 

1. आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका                   

2. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर                         

3.  िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

 

अहवाल 

�ा�त 

 

10 त�ार �.181 �ी. अमजद खान – 

21.02.2022 – मौजे एरंगळ गाव, 

मालाड (प) ता. बोरीवली िज. मंुबई 

उपनगर येथील (CTS) भू.�. २०५३-सी, 

२०५३-सी, २०५५-अ,े २०५४, २०५५-

डी, २०५३-ई, २०५३-डी, १९६५, २०५५, 

२०५५-सी या जागेवर कांदळवनापासून १ 

मीटर पिरसराचे आत रहेजा िब�डस� या 

िवकासकामाफ� त रहेजा ए�सोिटका 

िब�ड�ग नं. ९ अ, िब�ड�ग नं. ९ ब, 

सीएचई-९४५४-बीपी/ड�लुएस/अेपी या 

 िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई यां�या िद.13.10.2022 रोजी�या 

अहवालानूसार त�ारीतील नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. 

त�ारीमधील नमूद �े� हे बफर झोन म�ये येत नाही. सन 2005 साली नमूद 

जागेवर कांदळवन िदसून येत नाही. तसेच स���थतीत नमूद जागेवर 

कांदळवन िदसून येत नाही. सदरचे �े� महसुल िवभागा�या अख�यािरत येत 

अस�याने वन�े�पाल, प��चम मंुबई यांचे िद.21.09.2022 रोजी�या प�ा�वये 

अ�य�, तालुका�तरीय कां.सं.सं.स तथा उपिवभागीय अिधकारी, मंुबई उपनगर 

व तहिसलदार, बोरीवली यांना काय�वाही करणेबाबत कळिव�यात आले 

अस�याचे नमूद केले आहे. 

 �याअनुषंगाने सिमतीने या त�ारीबाबत Satellite Image सिमतीकडे सादर 

कर�यास व �यानुसार उिचत काय�वाही कर�याचे िनद�श िदले. तसेच 

1. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर                  

2.  िवभागीय वन 

अिधकारी,  मंु.कां.सं.घ., 

कुल� 

 

 

अहवाल 

�ा�त 



 

ठाण ेिज�हयातील त�ारी 

इमारतीचे बांधकाम क�न मा. उ�च 

�यायालय, मंुबई यांचे आदेशाचा अवमान 

केलेबाबत.  

िज�हािधकारी, मंुबई उपनगर काय�लयाकडून अहवाल येणे अपेि�त आहे. 

अ.

�. 
त�ारदार व त�ारीचा िवषय सिव�तर तपशील 

काय�वाही करणारी  

यं�णा 
शेरा 

11 त�ार �. 17 �ी. िधरज परब, 

िद.05.12.2018 

से�हन इले�हन हॉटेल कं. ने िमरा रोड 

कनिकया येथे कांदळवनाची तोड क�न 

माती भराव व कंुपण �भत बांधकाम 

के�याबाबत.   

 िज�हािधकारी ठाणे यांनी िवभागीय आयु�त, कोकण िवभाग यांचे कडे सादर 

केले�या िद.06.06.2022 रोजी�या अहवालाचे अवलोकन केले असता, 

िवषयांिकत �करणी उपिवभागीय अिधकारी, ठाणे उपिवभाग, ठाणे यां�या 

व�तु��थतीदश�क अहवालानुसार मौजे नवघर, ता. िज. ठाणे येथे कांदळवनाचा 

�हास झाला �हणून यापूव� फौजदारी गु�हे दाखल कर�यात आले अस�याचे नमूद 

केले आहे.  

 �याअनुषंगाने सिमती�या िनद�शानुसार पुढील काय�वाही कर�यात येईल.     

1. आयु�त, िमरा-

भाईंदरमहानगरपािलका                        

2. िज�हािधकारी, ठाणे     

3. िवभागीय वन 

अिधकारी व BEAG 

यांचे �ितिनधी 

अहवाल 

�ा�त 

12 त�ार �.9  �ी. जयेश गु�ता – 

िद.24.11.2018 

Destroying mangroves in the CRZ 

Creek ara of Sabe - Desai -Khardi, 

Thane.  

 त�ार �.9 �याअनुषंगाने ठाणे महानगरपािलके�या िद.01.08.2022 रोजी�या 

�ा�त अहवालानूसार ठाणे महानगरपािलकेमाफ� त शहरात िनम�ण होणा�या 

घनकच�याची िव�हेवाट मौजे िदवा-खड� येथील खाजगी मालकी�या जागेवर भूमी 

भराव प�दतीने (Landfill) स���थतीत कर�यात येत आहे. सदर �क�पास 

पुढील पाच वष�किरता MPCB कडून ना हरकत िदनांक 23.03.2022 रोजी �ा�त 

झालेले आहे. �क�प उभारणीचे कामकाज पूण� झालेले असून ट�या ट�यात 

घनकच�यावर �ि�या सु� कर�यात आलेली आहे. पुढील कालावधीत ठाणे 

शहरात िनम�ण होणा�या सव� घनकच�यावर शा�ो�त प�दतीने �ि�या कर�यात 

येईल. ओ�या कच�याची िव�हेवाट मौजे भंडाल� येथे कर�यात येत अस�याचे 

नमुद केले आहे. 

 त�ार �.201 �याअनुषंगाने ठाणे महानगरपािलके�या िद.10.10.2022 रोजी�या 

�ा�त अहवालानूसार मौजे भांडाल� येथील सव� उपाययोजना पूण� क�न माहे 

नो�ह�बर�या ितस�या आठवडयापय�त पूण� �मतेने घनकचरा �ि�या �क�प 

काय���वत कर�यात येईल व त�नंतर मौजे खड�, िदवा येथील �ेपणभूमीवर 

घनकचरा िव�हेवाटीचे कामकाज संपिव�यात येईल असे नमुद केले आहे. माहे 

िडस�बर 2022 �या पिह�या आठवडयापासून मौजे खड�, िदवा येथे �ेपणभूमीवर 

असलेले लेगसी वे�ट वर बायोमाय�नग प�दतीने �ि�या क�न सदर पिरसराचे 

1. आयु�त, ठाणे 

महानगरपािलका              

2. �ादेिशक अिधकारी,  

महारा�� �दषुण िनयं�ण 

मंडळ  

अहवाल 

�ा�त 

13 त�ार �. 201 �ी. �टॅिलन डी. 

Illegal dumping of waste in CRZ, 

pollution of air and water. Illegal 

Sand Mining. 

Date : 29.09.2022 



रे�टोरेशन कर�यात येईल. सदरची �ि�या ही िडस�बर 2025 अखेर पूण� कर�यात 

येईल असे नमुद केले आहे. 

 �याअनुषंगाने सिमती�या िनण�यानुसार पुढील काय�वाही कर�यात येईल.             

14 त�ार �. 65 

�ी. सुबीर वम� - िद.27.03.2019 

Dumping to claim mangrove 

Land, Thane.      

  ठाणे महानगरपािलका, ठाणे यां�या िद.04.08.2022 रोजी�या �ा�त 

अहवालानूसार लोढा ��ले�डोरा मे. मॅ�ोटेक डे�हलपस� िल. यांना िरतसर नोटीसा 

बजाव�यात येऊन �यां�या �ितिनध�ची िद.21.07.2022 रोजी ��य� सुनावणी 

घे�यात आली. सुनावणी दर�यान लोढा ��ले�डोरा मे. मॅ�ोटेक डे�हलपस� िल. �या 

�ितिनध�नी �यां�या जमीन मालकीची कागदप�े (मंगल�भात गुमनलाल लोढा 

सात बारा उतारा) व नकाशे सादर केले असून कांदळवन �े� मालकी ह�का�या 

जागे�या िसमांकना�या बाहेर असून या िठकाणी कांदळवन न�ट क�न भरणी 

�कवा बांधकाम केले नाही. तसेच CRZ Regulation 2011 नुसार CZMP �या 

नकाशानुसार �थमदश�नी सव� �. १/२ अ हे कांदळवनाने बाधीत होत नस�याचे 

नमूद केले आहे.  

 �याअनुषंगाने सिमतीने सदरची त�ार CRZ �या िनयमांचे उ�लंघन 

झा�याबाबतची अस�याने MCZMA यांचे काय�लयास वग� क�न त�ार बंद 

कर�याची िशफारस कर�यात येत आहे. 

1. िज�हािधकारी, ठाणे 

2. आयु�त, ठाणे 

महानगरपािलका                   

3. िवभागीय वन 

अिधकारी,  मंु.कां.सं.घ. 

 

 

 

अहवाल 

�ा�त 

15 त�ार �. 76 �ी. िधरज परब:- भाईंदर 

प��चम राधा �वामी स�संग व पिरसरात 

पाणथळ, कांदळवना�या �हासाबाबत.  

िद.23.04.2018      

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यांचे काय�लयाकडून िद.27.10.2022 रोजीचा 

अहवालानूसार त�ारीमधील नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. 

त�ारीमधील नमूद �े� हे बफर झोन म�ये येत आहे. सन 2005 साली नमूद 

जागेवर काही िठकाणी कांदळवन िदसुन येत नाही. तसेच स���थतीतही नमूद 

जागेवर कांदळवन िदसून येत आहे. सदर जागेलगत आवेिसिनयस मिरना व 

आवेिसिनया ऑिफिसनेलीस व भ�डी हया �जातीची झाडे िदसून येत आहेत. 

�याअनुषंगाने वन�े�पाल ठाणे यांनी िद.30.09.2022 रोजी�या प�ा�वये 

तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यांना कळिवले अस�याबाबत नमूद केले आहे. 

 �याअनुषंगाने तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यांचे काय�लयाकडून अहवाल येणे 

अपेि�त आहे.  

  1. आयु�त, िमरा-

भाईंदर महानगरपािलका 

 2. िवभागीय वन 

अिधकारी,  मंु.कां.सं.घ 

अहवाल 

�ा�त 

 

 

    

16 त�ार �. 77 �ी. िधरज परब:- िमरा 

भाईंदर महापािलका ह�ीतील िमरा रोड 

प��चम येथे नाझरेथ आगर पिरसरात 

सरकारी व खाजगी जागेत कांदळवन 

पाणथळचा �हास क�न CRZ चे 

 मा.अ�य�ांनी सदर जागेवरील डेि�स भराव हटिव�याबाबत �ाधा�याने उिचत 

काय�वाही कर�याचे िनद�श िमरा-भाईंदर महानगरपािलका यांना िद�या हो�या. 

 �याअनुषंगाने आयु�त, िमरा-भाईंदर महानगरपािलका यांचे माफ� त सदर �े�ात 

झालेली भरणी काढून टाकून जागा पुव�वत करणेबाबतची काय�वाही �लंिबत. 

1. आयु�त, िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका            

2. िवभागीय वन 

अिधकारी,  मंु.कां.सं.घ. 

अहवाल  

अ�ा�त 



उ�लंघन.  िद.11.06.2018 

17 त�ार �. 82 �ी. �साद खाले   

िद.11.06.2019  

Destruction of Mangroves by 

dumping of debris and reclamation 

at Kharegaon, Kalwa.  

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.27.10.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीमधील नमुद �े� अिधसूिचत कांदळवन �े� नाही. ते खाजगी कांदळवन 

आहे. तसेच बफर झोन म�ये येत नाही. सन 2005 साली नमुद जागेवर काही 

िठकाणी कांदळवन िदसून येत आहे. �याअनुषंगाने वन�े�पाल ठाणे यांचे 

िद.18.10.2022 रोजी�या प�ा�वये तहिसलदार, ठाणे यांना काय�वाही करणेबाबत 

कळिव�यात आले अस�याचे नमूद केले आहे. 

 �याअनुषंगाने ठाणे महानगरपािलका यांचे िद.21.07.2022 रोजीचे िज�हा ि�डा 

अिधकारी, ठाणे व काय�कारी अिभयंता, ठाणे पाटबंधारे िवभाग, कळवा यांना या 

त�ारी�या अनुषंगाने पुढील काय�वाही�तव पाठिव�यात आलेले प� �ा�त झाले 

आहे. सदर �करणी पु�हा िद.30.06.2022 रोजी ��य� �थळ पाहणी केली असून 

दोन क��या �व�पात �यावसाियक गाळे अ��त�वात अस�याचे िनदश�नास आले 

व ते गाळे िन�कािसत कर�यात आले आहे. वा�तिवक पाहता सदर जागेची 

मालकी पाटबंधारे व ि�डा िवभागाची असून संबंिधत िवभागास वारंवार कळवून 

देखील काय�वाही करत नूसन कोणताही �ितसाद देत नस�याने सदर त�ार 

अ�ापही �लंिबत अस�याचे नमूद केले आहे. 

 �याअनुषंगाने सिमती�या िनद�शानुसार पुढील कारवाई कर�यात येईल. 

1. आयु�त, ठाणे 

महानगरपािलका            

2. िज�हािधकारी ठाणे,    

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, 

मंु.कां.सं.घ.,कुल� 

अहवाल 

�ा�त 

18 त�ार �. 104 �ी. िधरज परब 

िद.19.11.2019.   

भाईंदर प��चम येथे एसटी डेपो�या 

आर�णातील कांदळवन न�ट केलेबाबत 

तसेच बेकायदा डेि�स चा भराव व 

थम�कोल आद�चा कचरा टाकून 

पय�वरणाचा �हास �करणी.  

 िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई कांदळवन संधारण घटक, कुल� यां�या 

िद.23.11.2022 रोजी�या अहवालानूसार त�ारीमधील नमुद �े� अिधसुिचत 

कांदळवन �े� नाही. तसेच बफर झोन म�ये येत नाही. सदरचे िठकाण हे भाईंदर 

प��चम येथे स.नं.342/1 पै महारा�� रा�य पिरवहन महामंडळ या आरि�त 

डेपोमधील आहे. तसेच स.नं.342/1 यातील काही भाग अिधसुिचत राखीव 

कांदळवन �हणून घोिषत कर�यात आलेला आहे. 

 सन 2005 साली नमूद जागेवर काही िठकाणी कांदळवन िदसून येत आहे. तसेच 

स���थतीत नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत नाही. परंतु सदर जागेवर भराव 

के�याचे िदसून येते. �याअनुषंगाने वन�े�पाल ठाणे यांनी िद.23.09.2022 

रोजी�या प�ा�वये तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यांना याबाबत कळिव�यात आले 

अस�याचे नमूद केले आहे. 

 �याअनुषंगाने तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यां�या काय�लयाकडून अहवाल येणे 

अपेि�त आहे.    

1. आयु�त, िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका            

2. आगार �यव�थापक, 

पिरवहन मंडळ, ठाणे,      

3. िवभागीय वन 

अिधकारी,  मंु.कां.सं.घ.  

अहवाल  

�ा�त 

    

 

 

 



19 त�ार �. 105 �ी. िधरज परब  

िद. 05.03.2019 

चौक जे�ी जवळ बालेपीर शाह दग� 

लगत कांदळवन व सरकारी जागेत 

पय�वरणाचा �हास.    

 िवभागीय वन अिधकारी, मंुबई कांदळवन संधारण घटक, कुल� यां�या 

िद.23.11.2022 रोजी�या अहवालानूसार त�ारीमधील नमुद �े� अिधसुिचत 

कांदळवन �े� नाही. तसेच बफर झोन म�ये येत आहे. त�ारीमधील नमूद �े� 

सरकारी आहे. सन 2005 साली नमूद जागेवर काही िठकाणी कांदळवन िदसुन 

येत आहे. तसेच स���थतीत नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत नाही. 

त�ारीमधील �े� महसूल िवभागा�या अख�यािरत येत अस�याने सदर िठकाणी 

महसूल िवभागाने काय�वाही करणे आव�यक अस�याने �याअनुषंगाने 

तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यांना कळिवले अस�याचे नमदू केले आहे. 

 �याअनुषंगाने तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यां�या काय�लयाकडून अहवाल येणे 

अपेि�त आहे. 

1. िज�हािधकारी, ठाणे           

2. िवभागीय वन 

अिधकारी,  मंु.कां.सं.घ 

 

अहवाल   

�ा�त 

20 त�ार �. 133 �ी. आदश� कुमार 

िद.12.08.2020 Destruction of 

Mangroves and Dumping of solid 

waste and encroachments at 

Balkum, Thane 

 िज�हािधकारी ठाणे यां�या िद.31.05.2022 रोजी�या अहवालानुसार संयु�त 

पाहणीवेळी सदर भागात आढळून आलेली बांधकामे ही कांदळवन �े�ात आहेत 

�कवा कसे ? याबाबत वन िवभागाकडे उपल�ध नकाशांची पाहणी क�न 

�याबाबतचा अिभ�ाय ठाणे महानगरपािलकेस उपल�ध क�न दे�याबाबत वन 

िवभागास प� दे�यात आले अस�याचे नमूद आहे. 

 त�नूसार सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यांस िद.07.11.2022 रोजी�या प�ा�वये ठाणे 

महानगरपािलकेस नकाशा उपल�ध क�न दे�यास कळिव�यात आले आहे. 

 �याअनुषंगाने सिमती�या िनद�शानुसार पुढील कारवाई कर�यात येईल. 

1. आयु�त, ठाणे 

महानगरपािलका                   

2. िज�हािधकारी, ठाणे 

3. िवभागीय वन 

अिधकारी,  मंु.कां.सं.घ 

  

अहवाल 

�ा�त 

  

21 त�ार �.150 �ी. �टॅिलन 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.    

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.27.10.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीमधील नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. त�ारीमधील नमूद �े� 

हे बफर झोन म�ये येत आहे. सन 2005 साली नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत 

नाही. तसेच स���थतीतही नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत नस�याचे नमूद 

केले आहे. 

 �याअनुषंगाने सिमती�या िनद�शानुसार पुढील कारवाई कर�यात येईल. 

1. िज�हािधकारी, ठाणे    

2. ठाणे महानगरपािलका         

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

 

अहवाल 

�ा�त 

22 त�ार �.151 �ी. �टॅिलन डी. िद. 

29.05.2021 

Reclamation of Mangrove areas, 

dumping of debris and 

construction in CRZ by Thane  

 पोलीस उप आयु�त, ठाणे प��चम यां�या िद.06.01.2023 रोजी�या 

अहवालानूसार मौजे माजीवाडे, साकेत रोड येथील स.नं.386/3 या पैकी 

स.नं.386/7 अ, 386/8/अ ही जागा राबोडी पोलीस ठा�या�या अिधप�याखाली 

आहे. वनपिर�े� अिधकारी, ठाणे यां�या काय�लयाकडून वर नमुद भुखंडाची 

िद.12.12.2022 रोजी पाहणी क�न �याबाबतचा सिव�तर पंचनामा केलेला आहे. 

1. आयु�त, ठाणे 

महानगरपािलका 

2. िज�हािधकारी ठाणे, 

3. पोलीस आयु�त, ठाणे  

  

अहवाल 

�ा�त 

  



Municipal Corporation at Saket 

Thane.  

सदर पंचनामा करते वेळी ठाणे पोलीस आयु�तालय यांचे अिधप�याखाली 

असलेले भुखंड स.नं.386/3 या पैकी स.नं.386/7 अ, 386/8/अ या म�ये कुठेही 

भरणा केलेला अस�याचे आढळून आलेले नाही असे नमूद केले आहे. 

 तरी, सिमतीने सदरची त�ार CRZ �या िनयमांचे उ�लंघन झा�याबाबतची 

अस�याने MCZMA यांचे काय�लयास यो�य �या काय�वाहीसाठी वग� क�न सदर 

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

 

23 त�ार �.152 �ीमती िरया �हा�े 

िद.01.06.2021 िमरा भाईंदर ह�ीतील 

मौजे पेणकरपाडा सव� �मांक १७३, 

िह�सा �. ५ �ा कांदळवन व खाडी 

�े�ातील झालेला बेकायदेशीर भराव. 

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.23.11.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीमधील नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. तसेच बफर झोन म�ये 

येत आहे. त�ारी मधील �े� आर�ण 353-अ हे िमरा भाईंदर महानगरपािलका 

यां�या ता�यातील आहे. सन 2005 साली नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत 

नाही. स���थतीत सदर जागेवर भराव क�न िमरा-भाईंदर महानगरपािलकेचे 

आर�ण �.353 असे बोड� लावलेले आहे. संपूण� �े�ावरती दगड-मातीची �भत 

केलेली िदसून येते. तसेच महानगरपािलकेचा कचरा आणून कच�याची िवभागणी 

कर�याचे काम चालू अस�याचे िदसून आले आहे. �याअनुषंगाने तहिसलदार, 

िमरा-भाईंदर महानगरपािलका यांना �याबाबत प�ा�ारे कळिवलेले आहे.  

 तरी, सिमतीने सदरची त�ार CRZ �या िनयमांचे उ�लंघन झा�याबाबतची 

अस�याने MCZMA यांचे काय�लयास यो�य �या काय�वाहीसाठी वग� क�न सदर 

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

1. आयु�त, िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका    

2. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

 

अहवाल 

�ा�त 

24 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 बांधकामाबाबत. 

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.05.12.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीमधील नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नसून ते बफर झोन म�ये येत 

आहे. त�ारीमधील नमूद �े� हे सरकारी �े� आहे. सन 2005 साली नमूद 

जागेवर काही िठकाणी तुरळक �माणात कांदळवनाची झाडे िदसून येत आहे. 

तसेच सदर िठकाणी सव� पिरसरात अनिधकृत चाळ�चे बांधकाम झालेले िदसून 

आले. �याअनुषंगाने तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यांना िद.23.09.2022 रोजी�या 

प�ा�ारे कळिवले अस�याचे नमूद केले आहे. 

 �याअनुषंगाने तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यां�या काय�लयाकडून अहवाल येणे 

अपेि�त आहे. 

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका            

2. िज�हािधकारी ठाणे  

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

अहवाल 

�ा�त 

25 त�ार �. 164 �ी.िधरज परब   

मीरा भाईंदर महापािलके�या ह�ीत 

भाईंदर पूव�स इं�लोक वसाहत मागे 

पािलकेने बांधले�या र��या लगत 

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.27.10.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीमधील नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. काही �े� सरकारी व 

काही �े� खाजगी अस�याचे आढळले. तसेच बफर झोन म�ये येत आहे. सन 

2005 साली नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत नाही. तसेच स���थतीत नमूद 

1. िज�हािधकारी ठाणे,   

2. िवभागीय वन 

अिधकारी,  मंु.कां.सं.घ. 

 

अहवाल 

�ा�त 



कांदळवनात मो�ा �माणात भराव 

क�न कांदळवन न�ट क�न 

बेकायदेशीर तबेले व प�ाशेड 

बांधकामाबाबत.  

जागेला लागून नाला आहे. या ना�यालगत कांदळवनाची झाडे िदसून येत 

अस�याचे नमूद केले आहे. �याअनुषंगाने वन�े�पाल ठाणे यांचे िद.30.09.2022 

रोजी�या प�ा�वये तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यांना कळिवले अस�याचे नमूद केले 

आहे.  

 �याअनुषंगाने तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यां�या काय�लयाकडून अहवाल येणे 

अपेि�त आहे.    

 

 

26 त�ार �. 153  �ी.रोहीत जोशी 

िद.17.06.2021 Huge reclamation 

of creek at Mumbra-Diva 

 ठाणे महानगरपािलका यां�या िद.25.10.2022 रोजी�या अहवालानूसार सदर 

�थळाची िद.25.06.2022 रोजी पाहणी केली असता, सदरचा र�ता हा िदवा 

�भाग सिमती अंतग�त न�याने घटीत झाले�या �भाग �.43 म�ये येत आहे. या 

पिरसरात काही िठकाणी चुहा ि�ज�या बाजूला डेि�जची भरणी के�याचे 

आढळले. या र��या�या काही भूखंडाची मालकी वन िवभागाची अस�याचे 

जागेवर लावले�या जािहरात फलकाव�न िदसून येते. तरी सदर �करणी 

आव�यकती काय�वाही कर�याकिरता वन िवभागास िनद�श देणे उिचत 

अस�याचे नमूद केले आहे. 

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.23.11.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

नमूद �े�ापैकी मौजे िदवा स.�.236 म�ये काही भागात अंदाजे 2.45 हे�टर 

राखीव कांदळवन �े�ात िसम�ट, िवटा, रेती या डे�ीजचा कचरा टाक�याने व सदर 

िठकाणी मोठी �भत बांधून पाम ि�क हॉटेल बांध�याने �ी. गणेश िनळकंठ पाटील 

यांचे िव��द वन�े�पाल ठाणे यांनी वनगु�हा न�दिवला आहे. सदर 

अित�मणातील �भत व काही भाग िद.02.11.2022 रोजी िन�कािसत कर�यात 

आले असून सदर �े�ाची ह� िन��चत झा�यानंतर उव�िरत �े�ातील अित�मण 

िन�कािसत करणेची काय�वाही करणेत येईल. तसेच अिधसुिचत �े�ा�यितिर�त 

अ�य िठकाणी झाले�या रेती उ�खननाबाबत वन�े�पाल, ठाणे यांचे 

िद.22.08.2022 रोजी�या प�ा�वये तहिसलदार, ठाणे यांना संयु�त �थळपाहणी 

क�न काय�वाही करणेबाबत कळिव�यात आले अस�याचे नमूद केले आहे. 

 �याअनुषंगाने सिमती�या िनद�शानुसार पुढील काय�वाही कर�यात येईल. 

1. आयु�त, ठाणे 

महानगरपािलका             

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

अहवाल 

�ा�त 

27 त�ार �. 192 �ी. गणेश पाटील – 

िद.13.07.2022  

मंुबई उ�च �यायालयाने िदले�या 

आदेशाचा अवमान क�न मौजे िदवा येथे 

आिद�य गोयल यां�या जिमनीतील 

मॅ�ोज�या झाडांची क�ल व 

पय�वरणाची हानी क�न होत असले�या 

बेकायदेशीर रेती उ�खननाबाबत. 

28 त�ार �. 169 �ी. अमजद खान – 

िद.21.02.2022 – मौजे िमरे ता. िज. 

ठाणे येथील जु.स.नं. १७ नवीन स.नं. ७२ 

या जागेवर कांदळवनापासून ५० 

मी.पिरसरात कांदळनाचा �हास, 

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.23.11.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीमधील नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. तसेच बफर झोन म�ये 

येत नाही. सन 2005 साली तसेच स���थतीत नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत 

नाही. या सव� �मांकावरील जागेवर स���थतीत खपू मो�ा �माणात दगड 

मातीची भरणी क�न JCB �या साहा�याने सपाटीकरण क�न चारही बाजलूा 

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका           

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

अहवाल 

�ा�त 



सीआरझेड चे उ�लंघन क�न आयको 

िब�डस��ा.िल.िवकासकामाफ� तइमारतीचे 

बांधकाम केलेबाबत. 

प�याचे कंुपण केलेले िदसनू येत आहे. �याअनषंुगाने वन�े�पाल ठाणे यांचे 

िद.१४.०९.२०२२ रोजी�या प�ा�वये अपर तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यांना 

काय�वाही करणेकामी प�ा�ारे कळिव�यात आले अस�याचे नमदू आहे. 

 �याअनुषंगाने अपर तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यां�या काय�लयाकडून अहवाल 

येणे अपेि�त आहे. 

 

29 त�ार �. 170 �ी. अमजद खान –    

िद.21.02.2022 – मौजे पेणकरपाडा 

ता. िज. ठाणे जु.स.नं.२०६, नवीन सं.नं. 

३८/२ या जागेवर कांदळवनापासून ५० 

मी. पिरसरात कांदळवनाची क�ल व 

भरणी क�न, �यावर िवकासक / 

भुमािफया यांनी अनिधकृतिर�या 

कांदळवनालगत प�याचे कंुपण क�न 

कांदळवनाचा �हास व सीआरझेड चे 

उ�लंघन के�याबाबत. 
 

 मा.अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सादर कर�याचे िनद�श संबंधीत अिधका�यांना िदले होते.  

 �याअनुषंगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे 

माफ� त िद.04.10.2022 तसेच िद.21.12.2022 रोजी�या प�ा�वये संबंिधत 

अिधका�यांना अहवाल पाठिव�याबाबत कळिव�यात आले आहे.  तथािप 

अहवाल अ�ा�त आहे.    

 

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका           

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3.  िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

अहवाल 

अ�ा�त 

30 त�ार �. 171 �ी. अमजद खान – 

िद.21.02.2022 – मौजे भाईंदर (प) ता. 

िज. ठाणे येथील जु.स.न.५६६, 

५६५,५६७ नवीन स.नं. २१८,२१९,२२०, 

२६७ या जागेवर कांदळवनाची क�ल व 

भरणी क�न �यावर सुदामा �ुप या 

िवकासकामाफ� त सुदाम व�लभ �सपली 

िडवाईन या इमारतीचे बांधकाम सु� 

क�न व संकुलाम�येच खेळाचे मैदान 

(TURF)  तयार क�न कांदळवनाचा 

�हास व सीआरझेड चे उ�लंघन केले 

असलेबाबत. 

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.23.11.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीमधील नमुद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. ते खाजगी कांदळवन 

�े� आहे. सन 2005 साली नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत नाही.  तसेच 

स���थतीत कांदळवन िदसून येत आहे. स���थतीत जागेवर भरणी क�न इमारत 

बांध�याचे काम चालू अस�याचे िदसून आले. तसेच या इमारती�या एका 

कोप�यात पा�या�या टाकी शेजारी मेसवक या कांदळवन सहयोगी �जाती िदसून 

येते. �याअनषंुगाने वन�े�पाल ठाणे यांचे िद.१४.०९.२०२२ रोजी�या प�ा�वये अपर 

तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यांना काय�वाही करणेकामी प�ा�ारे कळिव�यात आले 

अस�याचे नमदू केले आहे. 

 �याअनुषंगाने अपर तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यां�या काय�लयाकडून अहवाल 

येणे अपेि�त आहे. 

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका    

2. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

अहवाल 

अ�ा�त 

31 त�ार �. 172 �ी. अमजद खान – 

िद.21.02.2022 – मौजे घोडबंदर ता. 

िज. ठाणे येथील स.नं. २० ते २५, १११, 

११२, ११७, ११८, ११९, १२५ व १२६ या 

 मा.अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सादर कर�याचे िनद�श संबंधीत अिधका�यांना िदले होते.   

 �याअनुषंगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे 

माफ� त िद.04.10.2022 तसेच िद.21.12.2022 रोजी�या प�ा�वये संबंिधत 

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका            

2. िज�हािधकारी ठाणे     

3. िवभागीय वन 

अहवाल 

अ�ा�त 



जागेवर कांदळवनापासून ५० मी. 

पिरसरात कांदळवनाचा �हास, 

सीआरझेड चे उ�लंघन क�न मे.जे.पी. 

इ��ा या िवकासकामाफ� त इमारतीचे 

बांधकाम केलेबाबत.  

अिधका�यांना अहवाल पाठिव�याबाबत कळिव�यात आले आहे.  तथािप 

अहवाल अ�ा�त आहे.    

 

    

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

  

32 त�ार �. 173 �ी. अमजद खान – 

िद.21.02.2022 – मौजे नवघर, 

ता.िज.ठाणे येथील जु.स.नं. २७२, नवीन 

स.नं. ८४/२, ८४/५ व जु.स.नं. २८५, 

नवीन स.नं. ८६/२ या जागेवर 

कांदळवनापासून ५० मीटर पिरसरात 

कांदळवनाचा �हास, सीआरझेड चे 

उ�लंघन क�न मे. ि�िमयर िरआिलटी या 

िवकासमाफ� त सहकार सी िव�ह व 

सहकार ि�िमयम या इमारतीचे बांधकाम 

केलेबाबत.   

 मा.अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सादर कर�याचे िनद�श संबंधीत अिधका�यांना िदले होते.      

 �याअनुषंगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे 

माफ� त िद.04.10.2022 तसेच िद.23.12.2022 रोजी�या प�ा�वये संबंिधत 

अिधका�यांना अहवाल पाठिव�याबाबत कळिव�यात आले आहे.  तथािप 

अहवाल अ�ा�त आहे.    

 

 

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका           

2. िज�हािधकारी, ठाणे     

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

  

अहवाल 

अ�ा�त 

33 त�ार �. 174 �ी. अमजद खान - 

िद.21.02.2022 – मौजे नवघर, 

ता.िज.ठाणे येथील जु.स.नं.२८६, नवीन 

स.नं. ८५/२ या जागेवर कांदळवनापासून 

५० मीटर पिरसरात कांदळवनाचा �हास, 

सीआरझेड चे उ�लंघन क�न ओ�तवाल 

िब�डस� या िवकासमाफ� त ओ�तवाल 

होराईझोन या इमारतीचे बांधकाम 

केलेबाबत.  

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.23.11.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीमधील नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. तसेच बफर झोन म�ये 

येत नाही. सन 2005 साली नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत नाही. तसेच 

स���थतीत कांदळवन िदसून येत नाही. सदर �े� हे खाजगी अस�यामळेु 

वन�े�पाल ठाणे यांचे िद.१४.०९.२०२२ रोजी�या प�ा�वये अपर तहिसलदार, 

िमरा-भाईंदर यांना काय�वाही करणेकामी प�ा�ारे कळिवले अस�याचे नमदू केले 

आहे. 

 �याअनुषंगाने अपर तहिसलदार, िमरा-भाईंदर काय�लयाकडून अहवाल येणे 

अपेि�त आहे.  

1. आयु�त, िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका           

2. िज�हािधकारी ठाणे     

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

 

अहवाल 

�ा�त 

 

 

 

 

 

34 त�ार �.175 �ी. अमजद खान -   

िद.21.02.2022 –मौजे नवघर, 

(कणािकया) ता.िज.ठाणे येथील 

जु.स.नं.२८७, २५६, २५५, २५८, २५९, 

२५७ नवीन स.नं. ५२, ४९, ४८, ५०, 

५१, ४० या जागेवर कांदळवनापासून 

 मा.अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सादर कर�याचे िनद�श संबंधीत अिधका�यांना िदले होते.     

 �याअनुषंगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे 

माफ� त िद.04.10.2022 तसेच िद.23.12.2022 रोजी�या प�ा�वये संबंिधत 

अिधका�यांना अहवाल पाठिव�याबाबत कळिव�यात आले आहे.   

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका            

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3.  िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

  

अहवाल 

अ�ा�त 



५० मीटर पिरसरात कांदळवनाचा �हास, 

सीआरझेड चे उ�लंघन क�न ओ�तवाल 

िब�डस� या िवकासमाफ� त ओ�तवाल 

होराईझोन या इमारतीचे बांधकाम 

केलेबाबत. 

 

35 त�ार �.176 �ी. अमजद खान – 

िद.21.02.2022 – मौजे नवघर 

(कणािकया) ता. िज. ठाणे येथील सव� 

�.२७२,२७३,२७९,५१२  नवीन 

स.नं.८४, ७७,७६,७५ या जागेवर 

कांदळवनापासून ५० मी. पिरसरात 

कांदळवनाची बेसुमार क�ल व भरणी 

क�न �यावर िवकासक/ भुमािफया यांनी 

अनिधकृतिर�या झोपडप�ी बांधली 

असुन, कांदळवनालगत प�याचे कंुपण 

क�न कांदळवनाचा �हास व सीआरझेड 

चे उ�लंघन केले असलेबाबत.   

 मा. अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सादर कर�याचे िनद�श संबंधीत अिधका�यांना िदले होते.   

 �याअनुषंगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे 

माफ� त िद.04.10.2022 तसेच िद.23.12.2022 रोजी�या प�ा�वये संबंिधत 

अिधका�यांना अहवाल पाठिव�याबाबत कळिव�यात आले आहे.      

 

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका            

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3.  िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

  

अहवाल 

अ�ा�त 

36 त�ार �. 177 �ी. अमजद खान – 

िद.21.02.2022 – मौजे नवघर 

(कणािकया) ता. िज. ठाणे येथील सव� 

�. २७१,२७३,२६३ नवीन स.नं.८२, 

८३, ८० या जागेवर कांदळवनापासून 

५० मी. पिरसरात कांदळवनाची बेसुमार 

क�ल व भरणी क�न �यावर िवकासक/ 

भुमािफया यांनी अनिधकृतिर�या 

झोपडप�ी बांधली असून, 

कांदळवनालगत प�याचे कंुपण क�न 

कांदळवनाचा �हास व सीआरझेड चे 

उ�लंघन केले असलेबाबत.   

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.27.10.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीमधील नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. नमूद �े� हे बफर झोन 

म�ये येत नाही. सन 2005 साली नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत नाही. तसेच 

स���थतीत कांदळवन िदसून येत नाही. सदर सव� �मांका�या पिरसरात 

कोण�याही �कारची कांदळवनाची �कवा कांदळवन सहयोगी झाडे िदसून आली 

नाहीत. 

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

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका                  

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ.  

अहवाल 

�ा�त 

37 त�ार �. 178 �ी. अमजद खान 

िद.21.02.2022 – मौजे नवघर 

 मा.अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सादर कर�याचे िनद�श संबंिधत अिधका�यांना िदले होते.  

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका                  

अहवाल 

अ�ा�त 



(कणािकया) ता. िज. ठाणे येथील 

जु.स.नं. २८५, २७९, २७३, २८०, २७२ 

, नवीन स.नं. ८६/२, ७६,७७,९१,८४ या 

जागेवर कांदळनापासून ५० मी. पिरसरात 

िवकासक / भुमािफया यांनी 

कांदळवनाची बेसुमार क�ल व भरणी 

क�न कांदळवनाचा �हास व सीआरझेड 

चे उ�लंघन केले असलेबाबत. 

 �याअनुषंगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे 

माफ� त िद.04.10.2022 तसेच िद.23.12.2022 रोजी�या प�ा�वये संबंिधत 

अिधका�यांना अहवाल पाठिव�याबाबत कळिव�यात आले आहे.   

 

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

38 त�ार �. 179 �ी. अमजद खान – 

िद.21.02.2022 – मौजे नवघर त. िज. 

ठाणे येथील जु.स.नं. २५१/१, २५५/११, 

नवीन स.नं. ४७/१, ४८/११ या जागेवर 

कांदळवनापासून ५० मी. पिरसरात 

कांदळनाचा �हास, सीआरझेड चे 

उ�लंघन क�न जॉनी िल�हर 

िवकासकामाफ� त इमारतीचे बांधकाम 

केलेबाबत. 

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.23.11.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. नमूद �े� हे बफर झोन म�ये येत नाही. 

सन 2005 साली नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत नाही. तसेच स���थतीत 

कांदळवन िदसून येत नाही. सदर �े� हे खाजगी अस�यामळेु वन�े�पाल ठाणे 

यांचे िद.१४.०९.२०२२ रोजी�या प�ा�वये अपर तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यांना 

काय�वाही करणेकामी प�ा�ारे कळिव�यात आले अस�याचे नमदू केले आहे.  

 �याअनुषंगाने अपर तहिसलदार, िमरा-भाईंदर काय�लयाकडून अहवाल येणे 

अपेि�त आहे. 

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका                  

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

 

अहवाल 

�ा�त 

39 त�ार �. 180 �ी. िदिलप काकनाटे - 

िद.21.02.2022 नवी मंुबई येथील 

खारफूटी�या िवनाशाब�ल अनिधकृत 

भरणीबाबतची त�ार. 

 मा.अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सादर कर�याचे िनद�श संबंधीत अिधका�यांना िदले होते.  

 �याअनुषंगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे 

माफ� त िद.07.11.2022 तसेच िद.07.02.2023 रोजी�या प�ा�वये संबंिधत 

अिधका�यांना अहवाल पाठिव�याबाबत कळिव�यात आले आहे.  

1. मा.आयु�त, नवी मंुबई 

महानगरपािलका  

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

अहवाल 

अ�ा�त 

40 त�ार �. 182 �ी. अमजद खान –   

िद.21.02.2022 – मौजे नवघर ता. िज. 

ठाणे जु.स.नं २९१ नवीन स.नं ६३/१, 

६३/३ या जागेवर कांदळवनापासून ५० 

मी पिरसरात कांदळवनाचा �हास, 

सीआरझेड चे उ�लंघन क�न मे. 

�टा्� रबेरी क����शन / मे. युिनक शांती 

डे�हलपस� या िवकासकामाफ� त इमारतीचे 

बांधकामाबाबत.    

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.23.11.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. तसेच ते बफर झोन म�ये येत नाही. 

सन 2005 साली नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत नाही. तसेच स���थतीतही 

कांदळवन िदसून येत नाही. सदर िठकाणी स���थतीत मो�ा �माणात दगड 

मातीची भरणी क�न जागेचे सपाटीकरण केलेले िदसून आले आहे. या जागेला 

प�याचे कंुपण केलेले असून कोण�याही �कारची कांदळवन झाडे िदसून येत 

नाहीत. सदर �े� हे खाजगी अस�यामुळे वन�े�पाल ठाणे यांचे िद.14.09.2022 

रोजी�या प�ा�वये अपर तहिसलदार, िमरा-भाईंदर यांना काय�वाही करणेकामी 

प�ा�ारे कळिव�यात आले अस�याचे नमूद केले आहे. 

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका                 

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

अहवाल 

�ा�त 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �याअनुषंगाने अपर तहिसलदार, िमरा-भाईंदर काय�लयाकडून अहवाल येणे 

अपेि�त आहे. 

41 त�ार �.185 �ी. पठान अमीर –      

िद.05.04.2022 िविवध त�ारी दाखल 

क�नही मंु�ा �भाग सिमतीमधील बोरी 

क��तानजवळील ५० मीटर मँ�ो�हज 

बफर झोन (CRZ-1A) म�ये खारफुटी 

न�ट के�यानंतर एका मिह�यात 3 

मज�यापय�त बांधलेली बेकायदेशीर 

आिण अनिधकृत इमारत पाड�याची 

आिण MRTP कायदा 1966. 

 ठाणे महानगरपािलका यां�या िद.२६.०७.२०२२ रोजी�या अहवालानसूार   

िद.०४.०४.२०२२ रोजी�या �थळपाहणी वेळी आढळलेले अनिधकृत बांधकाम 

िन�कािसत कर�यात आले आहे. बांधकामधारक मोहम� आिसफ मोहम� तािहर 

अ�सारी यांना महारा�� महानगरपािलका अिधिनयम अ�वये नोटीस दे�यात 

आली. सदर बांधकाम िन�कासनाची काय�वाही िद.०५.०४.२०२२ ते २७.०४.२०२२ 

व प�ुहा िद.०९.०५.२०२२ ते १२.०५.२०२२ या कालावधीत कर�यात आली व 

बांधकाम पणू�पणे िन�कािषत क�न जिमनीदो�त कर�यात आले अस�याचे नमदू 

केले आहे. 

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

1. ठाणे महानगरपािलका        

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ.  

अहवाल 

�ा�त 

42 त�ार �.186 �ी. िवनय न�थाणी, 

केशवसृ�टी सं�था, िद.06.05.2022- 

गाव उ�न ता. िज. ठाणे स�ह� �. १८४/ड 

१८८/ब आिण १९०/ब या जिमनीवरील 

कांदळवन न�ट क�न अवैधपणे 

बांधलेला िसम�टचा र�ता ता�काळ 

िन�कािसत क�न संबंधीतांवर कादेशीर 

कारवाई करणेबाबत. 

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.23.11.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीमधील नमूद �े� अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. तसेच बफर झोन म�ये 

येत आहे. नमुद �े� हे खाजगी कांदळवन आहे. सन 2005 साली नमूद जागेवर 

तुरळक �माणात काही िठकाणी कांदळवन िदसून येत आहे. तसेच स���थतीत 

नमूद जागेवर मौजे उ�न स.�.184(ड), 188/ब म�ये काही �े�ावर कांदळवनाचे 

व कांदळवन सहयोगी झाडे िदसत असून कांदळवनाचा �हास क�न िसम�टचा 

प�का र�ता बनिव�याचे िदसून आले. सदर �े� हे खाजगी अस�यामळेु 

वन�े�पाल ठाणे यांचे िद.३०.०९.२०२२ रोजी�या प�ा�वये तहिसलदार, िमरा-

भाईंदर यांना काय�वाही करणेकामी प�ा�ारे कळिवले अस�याचे नमदू केले आहे. 

 �याअनुषंगाने अपर तहिसलदार, िमरा-भाईंदर काय�लयाकडून अहवाल येणे 

अपेि�त आहे. 

1. िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका                  

2. िज�हािधकारी ठाणे 

3.  िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ. 

 

अहवाल 

�ा�त 



रायगड िज�हयातील त�ारी 

अ.

� 
त�ारदार व त�ारीचा िवषय सिव�तर तपशील 

काय�वाही करणारी 

यं�णा 
शेरा 

43 त�ार �.136 �ी. �साद खाले 

िद.16.10.2020  

Destruction of Mangroves at 

Bhagat Aali, Awas, Alibaug. 

 िज�हािधकारी रागयड यांचे िद.०३.०२.२०२३ रोजी�या अहवालानसूार कांदळवनाचा 

�हास हा सन २०१० पवू� झालेला आहे. परंत ु त�ारदार यांनी अज�त नमदू 

केले�माणे कांदळवनाची तोड केलेली �य�ती �ी.�ीिनवास बाळाराम भगत हे मयत 

झाले अस�यामळेु �यांचे िव��द मा.�यायालयात िफय�द दाखल करता येत नाही.  

 �याअनषंुगाने सिमती�या िनद�शानसुार पढुील काय�वाही कर�यात येईल. 

1. िज�हािधकारी, रायगड 

2. उपवनसंर�क 

अिलबाग 

अहवाल 

�ा�त 

44 त�ार �. 146 �ीम. िवमल िकत� 

िद.28.12.2020  

Mangrove destruction near 

lingeshwar mandir, ulwe, navi 

Mumbai (410206). 

 िज�हािधकारी रायगड यांचे िद.24.09.2022 रोजी�या अहवालानूसार सदर 

जमीनीचा 7/12 पाहता सदरी शासनातफ�  िसडको अशी न�द आहे. �यानुसार सदर 

जमीन िसडको�या ताबे क�जाम�ये आहे. या जिमनीपैकी सुमारे 300 

चौ.मी.जागेम�ये डेि�जचा भराव केलेला िदसून येत आहे. या भरावालगत 

प��चमेकडे कांदळवन आहे. सदरचा भराव कांदळवन असले�या �े�ापासून 50 

मीटर�या आत अस�याने कांदळवनाचा �हास झाला अस�याचे अहवालात नमूद 

केले आहे.    

 �याअनुषंगाने सिमती�या िनद�शानुसार सदरची त�ार पय�वरण िवभागास वग� क�न 

बंद कर�यास िशफारस कर�यात येत आहे.                       

1. िज�हािधकारी, रायगड अहवाल 

�ा�त 

45 त�ार �. 149 �ी. �टॅिलन डी. 

िद.15.04.2021  

Multiple CRZ violations, 

dumping of garbage and debris in 

Mangrove areas at Alibag. 

 िज�हािधकारी रायगड यां�या िद.21.06.2022 रोजी�या अहवालानुसार अज�म�ये 

नमूद केले�या अ�ांश व रेखांशावरती  िद. 17.02.2022 रोजी�या पंचना�यानुसार 

कांदळवनावर कचरा टाकला जात अस�याबाबत व भरती�या पा�याला अडथळा 

िनम�ण होत आहे असे िन�प� होत नाही असे नमूद केले आहे. 

 परंतु, सिमतीने सदरचे िठकाण गुगल अथ��ारे तपासली असता, त�ारीत नमूद 

G.P.S िरड�गनूसार अहवाल सादर झाला नस�याने पु�हा �थळ पाहणी कर�याचे 

िनद�श िदले आहेत.      

1. िज�हािधकारी, रायगड अहवाल 

�ा�त 

46 त�ार �.165 बी.एन.कुमार व 

�ी.नंदकुमार पवार – िद. 14.01.2022 

Massive mangrove destruction 

and langrab at Kharghar 

 मा.अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सादर कर�याचे िनद�श िज�हािधकारी रागयड यांना िदले होते.    

 �याअनुषंगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.01.08.2022 रोजी�या प�ा�वये �थळ पहाणी अहवाल मागिव�यात आला आहे. 

तथापी अहवाल अ�ा�त आहे.      

1. िज�हािधकारी रायगड  

 

अहवाल 

अ�ा�त    

47 त�ार �. 187 �ी. �ितक कनागी,      िज�हािधकारी रायगड यांचा िद.09.09.2022 रोजी�या अहवालानूसार भारत 1. िज�हािधकारी रायगड   अहवाल 



 

 

 
 

िद.19.05.2022 रायगड िज�हयातील 

ता.मु�ड, मोजे कोलमांडला येथे 

कांदळवनाची क�ल व बेकायदेशीर 

अित�मण त�ार. (Complaint 

against encroachment and 

mangroves cutting)  

सरकार, पय�वरण व वन मं�ालयाकडील िद.10/11/2010 रोजी�या अिधसूचने�ारे 

पय�वरण (संर�ण) अिधिनयम 1986 चे 19 अ�वये �ा�त अिधकारानुसार 

उपिवभागीय अिधकारी, अिलबाग यांनी �ी. आगारजा हुसेन झाकीर हुसेन, रा. 

कोलमांडला, ता. मु�ड, िज. रायगड यांचे िव��द मा. मु�य �यायदंडािधकारी, 

अिलबाग येथे रे.के.नं.84/2022 िद.12/07/2022 अ�वये पय�वरण (संर�ण) 

अिधिनयम, 1986 चे कलम 15 नुसार िफय�द दाखल कर�यात आली अस�याचे 

नमूद केले आहे. 

 �याअनषंुगाने सिमतीकडे सदरची त�ार बंद कर�यास व सदरची जागा 

Restore कर�याची िशफारस कर�यात येत आहे.  

2. उपवनसंर�क, 

अिलबाग  

 

�ा�त 

48 त�ार �. 188 �ी. महेश आठवले,    

िद.20.05.2022                    

बागमळा ता. अिलबाग येथे खा�ा 

बुजिवणे व खाडी िकनारीची 

mangrove न�ट करणे, पाणथळ 

जागांवर भराव, Intertidal zone मधे 

भराव करणे. 

 मा. अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सादर कर�याचे िनद�श िज�हािधकारी रागयड व उपवनसंर�क, अिलबाग यांना 

िदले होते.    

 �याअनषंुगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचेमाफ� त 

िद.01.08.2022 रोजी�या प�ा�वये �थळ पहाणी अहवाल मागिव�यात आला आहे. 

तथापी अहवाल अ�ापही अ�ा�त आहे.    

1. िज�हािधकारी रायगड   

2. उपवनसंर�क, 

अिलबाग 

 

अहवाल 

अ�ा�त 

49 त�ार �. 143 �ी. �टॅिलन डी.  

िद.08.02.2021               

Mangroves destroyed and road 

made, tide water blocked At 

Taloja phata. 

 िज�हािधकारी रायगड यांचा िद.०८.०९.२०२२ रोजी�या अहवालानसूार मंडळ 

अिधकारी, तळोजा व कांदळवन क�, घनसोली यांनी िद.०८.०८.२०२२ रोजी सदर 

िठकाणची �थळ पाहणी केली असता, खाडी�या दो�ही िकना�यावर कोण�याही 

�कारची व�ृतोड झा�याचे िदसनू आले नाही. सदर खाडी िकना�याहून रे�वे लाईन 

कडे जाणारा र�ता हा अंदाजे २० ते २५ वष�पवू� पासनूचा जनुा क�चा र�ता आहे. 

��य� चौकशीव�न सदरचा क�चा र��याचे काम रे�वे िवभागामाफ� त अंदाजे २० 

ते २५ वष�पासनू पनवेल-वाशी रे�वे (हाब�र लाईन) �या कामाकिरता कर�यात 

आलेबाबत मंडळ अिधकारी, तळोजा यांनी अहवालात नमदू केले आहे. 

 सिमतीने सदरची जागा गुगल अथ��ारे तपासली असता सदरचा र�ता कांदळवन 

न�ट क�न माती भराव टाकून 2018 पासून तयार कर�यात आ�याचे िदसते.  

 �याअनुषंगाने सदर िठकाणी कांदळवनाचे नुकसान झा�यामुळे संबंिधतांवर उिचत 

काय�वाही क�न सदरची जागा Restore कर�याचे िनद�श िदले. 

1. िज�हािधकारी रायगड 

2. िवभागीय वन 

अिधकारी,  मंु.कां.सं.घ. 

 

 

अहवाल 

�ा�त 



पालघर िज�हयातील कांदळवन त�ारी 

 

�सधदुगु� िज�हयातील कांदळवन त�ार 

अ.� त�ारदार व त�ारीचा िवषय सिव�तर तपशील 
काय�वाही करणारी 

यं�णा 
शेरा 

50 त�ार �. 134 �ीमती �वेता भट 

िद.11.05.2020 Destruction of 

mangroves at Sasunavghar, 

Vasai, Palghar.      

 मा.अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सादर कर�याचे िनद�श संबंधीत अिधका�यांना िदले होते.   

 �याअनषंुगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मुंबई यांचे माफ� त 

िद.०७.११.२०२२ रोजी�या प�ा�वये �थळ पहाणी अहवाल मागिव�यात आला आहे. 

तथापी अहवाल अ�ापही अ�ा�त आहे. 

1.िज�हािधकारी 

पालघर 

 

अहवाल 

अ�ा�त 

51 त�ार �. 189 �ी. भरत पाटील, िद. 

19.05.2022                 

कांदळवनाची बेकायदेशीर क�ल होत 

अस�याबाबत. 

 मा.अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

सादर कर�याचे िनद�श संबंधीत अिधका�यांना िदले होते.   

 �याअनषंुगाने सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मुंबई यांचेमाफ� त 

िद.०७.११.२०२२ रोजी�या प�ा�वये �थळ पहाणी अहवाल मागिव�यात आला आहे.  

तथापी अहवाल अ�ापही अ�ा�त आहे.     

1. वसई-िवरार 

महानगरपािलका               

2. िज�हािधकारी, 

पालघर                    

3. उपवनसंर�क, 

डहाणू 

अहवाल 

अ�ा�त 

अ. 

�. 
त�ारदार व त�ारीचा िवषय सिव�तर तपशील काय�वाही करणारी यं�णा शेरा 

52 त�ार �. 158 पारवाडी िवकास मंडळ 

Kandalvan Achara Parvadi 

(Malvan) कोळंबी �क�प िठकाणी 

झाले�या कांदळवन तोडीबाबत.      

 िज�हािधकारी �सधदुगु� यां�या िद.०३.०८.२०२२ रोजी�या अहवालानसूार 

कांदळवन व�ृाची तोड केले कामी �थम अ�ात �य�ती िव��द मा.उ�च 

�यायालयाकडील जनिहत यािचका �.87/2006 मधील सचूनेनसुार व 

पय�वरण (संर�ण) अिधिनयम 1986 मधील िनयम, आदेश, िनद�श, 

तदतदु�नसुार पोिलस ठाणे आचरा येथे िद.१३.०७.२०२२ रोजी FIR दाखल 

कर�यात आली आहे. 

 �याअनषंुगाने सिमतीने सदरची त�ार बंद क�न जागा Restore 

कर�याचे िनद�श िदले. 

१. िज�हािधकारी  �सधदुगु� 

२. उपवनसंर�क सावंतवाडी 

  

अहवाल 

�ा�त 

53 त�ार �. 184 �ी. �साद खाले – िद. 

05.04.2022- Destruction of 

mangroves in Mithbav, Devgad 

Taluka, Sindhudurg.  

 िज�हािधकारी �सधदुगु� यां�या िद.१५.०७.२०२२ रोजी�या अहवालानसूार मौजे 

िमठबांव ता. देवगड िज. �सधदुगु� येथे अनिधकृत कांदळवनाचा �हास 

करणा�या ठेकेदार �ी. तेजस सहदेव च�हाण व �ी. अिजत िवलास लांडगे, 

सहा�यक पतन अिभयंता, िज. �सधदुगु� यांचे िव��द पोिलस �टेशन, देवगड 

येथे िद.23.06.2022 रोजी FIR �.0055 दाखल कर�यात आली आहे. 

1. िज�हािधकारी �सधुदगु� 

2. उपवनसंर�क सावंतवाडी 

 

अहवाल 

�ा�त    



 

नवीन �ा�त त�ारी 

 �याअनषंुगाने सिमतीने सदरची त�ार बंद क�न जागा Restore 

कर�याचे िनद�श िदले. 

54 त�ार �. 190 �ी. द�राज च�हाण व 

�ी. किपल च�हाण िद.03.06.2022 

कांदळ वन तोडी बाबत गंभीर गु�हा 

मोजे तारकल� गावातील रांजनाला येथे 

झाला असून �याबाबत ता�काळ 

काय�वाही करावी सोबत फोटो आिण 

त�ार अज� सादर करत आहे.    

 मा.अ�य�ांनी पुढील बैठकीपूव� या त�ारीबाबत केले�या काय�वाहीचा 

अहवाल सादर कर�याचे िनद�श िज�हािधकारी �सधदुगु� यांना िदले होते.    

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मुंबई यांचे माफ� त 

िद.०७.११.२०२२ रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल 

मागिव�यात आला आहे.  तथापी अहवाल अ�ापही अ�ा�त आहे.    

1. िज�हािधकारी, �सधुदगु�   

2. उपवनसंर�क, 

सावंतवाडी 

 

अहवाल 

अ�ा�त    

अ.

� 
त�ारदार व त�ारीचा िवषय सिव�तर तपशील काय�वाही करणारी यं�णा 

1 त�ार �. 191 Pradeep Patole – िद.11.07.2022  

Destruction of Mangroves in Kharghar near 

Toll Naka 

 िज�हािधकारी, रायगड यांचे िद.09.09.2022 रोजी�या अहवालानूसार मंडळ 

अिधकारी, तळोजे यांनी िद.27.07.2022 रोजी मौजे खारघर येथील 

टोलना�याजवळ पाहणी केली असता, टोल ना�या�या आसपास कोठेही 

कांदळवन वन�पतीचा �हास �कवा तोड झा�याचे िदसून आले नस�याचे 

नमूद केले आहे.   

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यांचे िद.27.10.2022 रोजी�या 

अहवालानूसार सदरचे �े� हे िसडको िवभागा�या अख�यािरत येत अस�याने 

वन�े�पाल नवी मंुबई यांनी िद.24.08.2022 रोजी�या प�ा�वये िसडको 

िवभाग यांना कारवाई करणेबाबत कळिवले अस�याचे नमूद केले आहे.  

 �याअनुषंगाने सिमती�या िनद�शानुसार िसडको काय�लयाकडून काय�वाही होणे 

अपेि�त आहे.  

1. िज�हािधकारी, रायगड 

2. �यव�थापकीय संचालक, 

िसडको 

 

2 त�ार �. 193 �ी. योगेश केणी –िद.15.07.2022  

CTS No. 1583 मालवणी गाव साई दय� ढाबा�या मागे 

माव� रोड मालवणी चच�, मालाड प��चम, मंुबई येथे 

कॉ��ॅ�टर यां�या�ारे सरकारी जागेवर अित�मण 

करीत, सदर जागेवर असले�या मॅ�ोज�या झाडाची 

मोठया �माणात क�ल क�न तेथे बेकायदेशीर भराव 

क�न �यावर बनिवलेले अंदाजे 3000 चौ. फुटाचे िसम�ट 

 िवभागीय वन अिधकारी यां�या िद.09.02.2023 रोजी�या अहवालानूसार 

त�ारीमधील नमूद �े� अिधसूिचत कांदळवन �े� नाही. �यामुळे वन�े�पाल 

प��चम मंुबई यांनी �यां�या काय�लयामाफ� त अ�य� तालुका�तरीय कांदळवन 

संर�ण व संवध�न सिमती तथा उपिवभागीय अिधकारी, मंुबई उपनगर यांना 

िद.01.11.2022 रोजी�या प�ा�वये पुढील काय�वाही कर�याबाबत 

कळिव�यात आले आहे. 

 �याअनुषंगाने िज�हािधकारी मंुबई उपनगर यां�या काय�लयाकडून केले�या 

1. आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका, मंुबई  

2. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर  

3. िवभागीय वन अिधकारी,  

मंु.कां.सं.घ. 

(अहवाल �ा�त) 



िवटाचे ड�बल माळयाचे प�के अनिधकृत बांधकाम 

िन�कासन कर�याबाबत. 

काय�वाहीचा अहवाल अपेि�त आहे.    

3 त�ार �. 194 �ी. चंदन�सह ठाकूर –िद. 

14.09.2022 �ी. चंदन�सह ठाकूर, समाजसेवक कुछ 

��ट अिधकारीयो के संर�ण म� भाईंदर (प) मे मोरवा 

गांव मे सरकारी जमीन पर क�जा करके कांदलवन वृ� 

का क�ल करके अवैध भरनी करके 20*50 का अवैध 

चौल �म का िनम�ण करने वाले पर कारवाई करने 

बाबत. 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचेमाफ� त         

िद. 22.09.2022 तसेच िद.16.12.2022 रोजी�या प�ा�वये केले�या 

काय�वाहीचा अहवाल सादर कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1.आयु�त, िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका, ठाणे 

4 त�ार �. 195 �ी.�टॅिलन डी –  

िद.08.08.2022 ILLEGAL SAND MINING 

KILLING MANGROVES IN TALOJA 

CREEK/BUNDS KILLING MANGROVES 

AT KAMOTE 

 िवभागीय वन अिधकारी, कुल� यां�या िद.21.12.2022 रोजी�या 

अहवालानूसार सदरचे िठकाण हे मौजे कामोठे स.नं. 56 व 368 येथील असून 

अिधसुिचत कांदळवन �े� नाही. नमुद �े� हे सरकारी �े� आहे.  सन 2005 

साली नमूद जागेवर कांदळवन िदसून येत आहे. तसेच स���थतीतही 

कांदळवन िदसून येत नाही. नमूद �े� अिधसूिचत कांदळवन �े�ा�यितिर�त 

अस�याने वन�े�पाल नवी मंुबई यांचे िद.02.11.2022 रोजी�या प�ा�वये 

वनपिर�े� अिधकारी, पनवेल व महा�यव�थापक, िसडको यांना कळिव�यात 

आले अस�याचे नमूद केले आहे. 

 तरी, सिमतीने सदरची जागा गुगल अथ��ारे तपासली असता, सदर िठकाणी 

होणारे वाळू उ�खनन थांबवून जागा Restore कर�याचे िनद�श िदले. 

1. िज�हािधकारी, रायगड 

2. िज�हािधकारी, ठाणे       

3. �यव�थापकीय संचालक, 

िसडको 

 

5 त�ार �. 196 �ीमती �वेता वाघ – िद. 22.09.2022 

Dumping of debris, and destruction of 

mangrove habitat in versova near KPS 

memorial school. 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.22.09.2022 तसेच िद.16.12.2022 रोजी�या प�ा�वये केले�या 

काय�वाहीचा अहवाल सादर कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर  

6 त�ार �. 197 �ी आिरफ नवाझ एम.एम.इराकी –

िद.20.09.2022  

Non-Complaince of the order for Regeneration 

of Mangroves on S.No. 39, 43, 

44,45,47,8,49,50,102,115,121,123,124 and 

125 in Mumbra and on S.No. 

150,149,148,147,146,145,273,144,161,85,80,

79,152,158,134,135,136,137,138,139 and 236 

 ठाणे महानगरपािलका यां�या िद.30.12.2022 रोजी�या अहवालानूसार 

सदरची त�ार िद.02.07.2018 व िद.18.01.2019 रोजी �िस�द सागरी 

िकनारा �यव�थापन अिधसुचनेनुसार Hazard Line चे �े� हे आप�ी 

�यव�थापना�या ��टीने उपाय योजना सुरळीत व अनुकूल होणेसाठीचे साधन 

�हणून िवचारात घेणेबाबत नमूद केले आहे. तसेच Hazard Line �या 

�े�ामधील दाखल ��तावा�या बांधकामास परवानगी/सी.सी. अदा करणेस 

मनाई कर�यात आलेली नाही. �यामुळे सदर जनिहत यािचकेतील भुखंडा 

�यितरी�त दाखल झाले�या तसेच CRZ ने बािधत नसले�या भुखंडावरील 

1. िज�हािधकारी, िज�हा 

ठाणे                 

 2. आयु�त, ठाणे 

महानगरपािलका  

 

 

 

 



in Diva of District Thane by The Collector and 

Thane Commissioner, Thane Municipal 

Corporation in the Hon. High Court dated 

27/08/2019 in PIL 54/2016. 

��तावास मंजुर िवकास िनयं�ण िनयमावली व शासनाचे एकि�कृत िवकास 

िनयं�ण व �ो�साहन िनयमावलीतील तरतुदीनुसार मा�यता दे�यात आलेली 

अस�याचे नमूद केले आहे.  

 तरी, सदर त�ार �याय�िव�ट अस�याने िद.10.01.2023 रोजी�या प�ा�वये 

पुढील काय�वाही कर�याकरीता िज�हािधकारी ठाणे यांचे काय�लयास वग� 

क�न बंद कर�याची िशफारस कर�यात येत आहे. 

3. िवभागीय वन अिधकारी, 

मंु.कां.सं.घ  

(अहवाल �ा�त) 

7 त�ार �. 198 (100 त�ारी)  

�ी. अमजद खान, �यव�थापकीय संचालक, वसुंधरा 

संवध�न ��ट, मंुबई यांचेकडून �ा�त १०० त�ार�बाबत.  

िद.27.05.2022  

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त    िद. 

07.11.2022 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत.  

1. िज�हािधकारी, ठाणे         

2. आयु�त, िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका              

3. िवभागीय वन अिधकारी, 

कुल�. 

8 त�ार �. 199 �ी. �टॅिलन डी.  

Destruction of Mangroves and land filling on 

Mangroves at Dhutum / Creation of parking 

lots.  Date : 22.09.2022 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त िद. 

30.09.2022 तसेच िद.16.12.2022 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा 

अहवाल सादर कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. िज�हािधकारी, िज�हा 

रायगड.  

2. उपवनसंर�क, अिलबाग  

िज. रायगड      

9 त�ार �. 200 �ी. इमरान शेख  

Illegal construction within 50m buffer Zone of 

Mangroves.  

Date : 27.09.2022 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.04.10.2022 तसेच िद.16.12.2022 रोजी�या प�ा�वये केले�या 

काय�वाहीचा अहवाल सादर कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. िज�हािधकारी, ठाणे 

2. आयु�त,  िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका 

3. िवभागीय वन अिधकारी  

10 त�ार �. 202 �ी.रेजी अ�ाहम, मंुबई 

Destruction of Mangroves on 40 plus acres of 

govt land at prime location in borivali dahisar 

belt off Link Road. Date:29.11.2022 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.08.12.2022 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1.आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका, मंुबई      

2. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर 3. िवभागीय वन 

अिधकारी, मंु.कां.सं.घ.  

11 त�ार �. 203  �ी.अशोक पांडे, वसई 

गाव-िचमणे (कांडोलपाडा) मौजे खािनवडे, तालुका 

वसई ह�ीत ितवरांची क�ल क�न रेती उ�खनन 

करणा�यावर कारवाई करणेबाबत. 

Date : 07.11.2022 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.08.12.2022 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1.िज�हािधकारी, पालघर                           

2. उपवनसंर�क, डहाणू 

वन िवभाग 

12 त�ार �. 204   �ी.अली असगर मोहमद तहिसलदार,  

मालाड 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.08.12.2022 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

1. पोलीस आयु�त, िज�हा 

मंुबई शहर                        



मालवणी पिरसरातील कांदळवन न�ट करणारे 

भुमािफया व महानगरपािलकेचे खाजगी ठेकेदार यां�या 

िव��द कायदेशीर कारवाई होणेबाबत. Date : 

07.11.2022 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 2.आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका, मंुबई      

3. िज�हािधकारी, िज.मंुबई 

उपनगर. 

13 त�ार �. 205 �ी.�टॅिलन डी.                               

Illegal dumping on Mangroves, Wetland and 

construction of road. 

Date : 13.12.2022 

 जवाहरलाल नेह� प�न �ािधकरण यां�या िद.03.01.2023 रोजी�या 

अहवालानूसार करळ येथील कामास पय�वरण वन आिण हवामान बदल 

मं�ालय, भारत सरकार यांची िकनारप�ी िनयमन �े� मा�यता आहे. �ेड 

सेपरेटर / पुलाचे भारतीय रा��ीय महामाग� �ािधकरणा�ारे (NHAI) काम पूण� 

केले आहे. करळ जं�शन ते चांदणी चौक हा जुना पारंपािरक र�ता असून �ेड 

सेपरेटरनुसार �याची संरेखनामुळे (Alignment) सदरचा र�ता बंद कर�यात 

आला होता. करळ-सोनारी सावरखार �ा गावातील वाहने िव��द िदशेने येत 

असून चांदणी चौक येथे वाहतुक क�डी होत आहे आिण अपघात हो�याची 

श�यता आहे. तसेच �ामपंचायत सोनारी व �हावाशेवा वाहतूक शाखा, नवी 

मंुबई यां�या मागणीनूसार िव��द िदशेने येणा�या लहान वाहनामुळे (LMV) 

भिव�यात होणारे अपघात टाळता यावे यासाठी JNPA �शासनाने जु�या 

पारंपािरक र��याचे नूतनीकरणाचे काम सु� केले आहे. सदर िठकाणी 

कुठ�याही कांदळवनाचे नुकसान केले नस�याचे नमूद आहे. 

 �याअनषंुगाने सदरची त�ार बंद कर�याची िशफारस कर�यात येत 

आहे. 

1.अ�य�, जवाहरलाल 

नेह� पोट� ��ट, उरण, 

रायगड                           

2. उप वनसंर�क, 

अिलबाग, िज�हा रायगड. 

14 त�ार �. 206  �ीमती. �वेता भट 

Destruction of Mangroves by way of 
construction of walls at creeks along the Malad 
Marve road area, Malad West. 
Date : 21.12.2022 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.23.12.2022 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका          

2. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर                          

3. िवभागीय वन अिधकारी, 

मंु.कां.सं.घ. 

15 त�ार �.207  �ी. झो� भातेना, मंुबई                     

िद. 06.01.2022 

जुहू कोळीवाडा बीच या िठकाणी कांदळवनाचा �हास व 

अित�मण झाले अस�याबाबत. 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.13.01.2023 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. आयु�त, बृह�मंुबई 

महानगरपािलका                 

2. पोिलस आयु�त, मंुबई शहर                                 

3. िज�हािधकारी, मंुबई 

उपनगर                             

4. संचालक, महारा�� सागरी 

�यव�थापन �ािधकरण 



16. त�ार �.208 �ी.िनलेश वत�क व �ी.अमर �हा�े यां�या 

वसईतील रानगावात शासकीय जागेवर कांदळवनाची 

तोड होत अस�या�यात�ारीबाबत. िद.18.01.2023 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.24.01.2023 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. िज�हािधकारी पालघर, 

2. उप वनसंर�क डहाणू, 

िज.पालघर 

17. त�ार �.209 �ी. शिरफ बोडलाजी, रायगड 

िद.22.01.2023 Mangrove Destruction In 

Diveagar Village of Raigad District. 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.07.02.2023 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. िज�हािधकारी रायगड 

2. उप वनसंर�क, 

अिलबाग 

18. त�ार �.210 सौ.शकंुतला राज�� �हा�े, रायगड 

िद.03.02.2023 

�ी.महेश नारायण �हा�े, रा.कोढरीगाव ता.उरण या 

इसमाने खाडीतील कांदळवन, झुडपे बेकायदेशीरिर�या 

तोडून �याचा नायनाट के�याबाबत त�ार अज�.  

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.07.02.2023 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. �यव�थापकीय संचालक, 

िसडको 

2. िज�हािधकारी रायगड 

3. उप वनसंर�क, 

अिलबाग  

19. त�ार �.211 �ी.गणेश �भाकर िमरजणकर, रायगड 

िद.03.02.2023  

मॅ�ोजची क�ल क�न चालु असलेले बेकायदेशीर 

भरावाचे काम �वरीत थांबवून सव� संबंिधतांवर फौजदारी 

�व�पाचे गु�हे दाखल क�न कायदेशीरिर�या स�त 

कारवाई करणेबाबत. 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.07.02.2023 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. िज�हािधकारी रायगड 

2. उप वनसंर�क, 

अिलबाग 

20. त�ार �.212 �ी.�िदप पाटोले, रायगड 

िद.07.02.2023 

1. Dumping of Debris in Sector 17, Sector 27, 

Sector 25 on Wetland and Mangroves. 

2. Mangrove and wetland near Yogadan Port 

are been killed.  

 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.10.02.2023 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. �यव�थापकीय संचालक, 

िसडको 

2. आयु�त, पनवेल 

महानगरपािलका 

3. िज�हािधकारी रायगड 

4. उप वनसंर�क, 

अिलबाग 

21 त�ार �.213 �ी. अमजद खान, �यव�थापकीय 

संचालक, वसुंधरा संवध�न ��ट, मंुबई यांचेकडून �ा�त 

35 त�ार�बाबत. िद.09.02.2023 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.14.02.2023 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. आयु�त, िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका                 

2. िज�हािधकारी ठाणे              

3. िवभागीय वन अिधकारी, 

मंु.कां.सं.घ. 

22 त�ार �.214  �ी.कृ�णा गु�ता  

To Register Immediate F.I.R. for the Mangrove 

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.15.02.2023 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

1. आयु�त, िमरा-भाईंदर 

महानगरपािलका                  



 

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

 

 

destruction in Bhayandar West bearing Survey 

Nos. 172, 201,202,203 & 204, 200 as per the 

joint visit conducted along with your office 

staff, forest officer, circle office & Talathi on 

dated 07.02.2023   

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 2. िज�हािधकारी ठाणे 

3. िवभागीय वन अिधकारी, 

मंु.कां.सं.घ. 

23 त�ार �.215  �ी.िजत�� रमेश उरणकर   

उरण बोरीपाखडी खाडी (कोटनाका �मशान भूमी) इथे 

कांदळवन क�ल होत आहे. �याबाबत CIDCO वर 

कारवाई करया�याबाबत. िद.09.02.2023   

 सद�य सिचव तथा उपवनसंर�क, कांदळवन क�, मंुबई यांचे माफ� त 

िद.17.02.2023 रोजी�या प�ा�वये केले�या काय�वाहीचा अहवाल सादर 

कर�या�या सूचना दे�यात आ�या आहेत. 

1. �यव�थापकीय संचालक, 

िसडको 

2. िज�हािधकारी रायगड 

3. उप वनसंर�क, 

अिलबाग 

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

1 त�ार �. ८ �ी.बी.एस. यादव - Mangrove Destruction. िज�हािधकारी मंुबई उपनगर  

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

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

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

5 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  

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

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

रोड पर नाला के िकनारे, आखरी छोर पर रामवृ� चौधरी चौधरी नामक भूमािफया �ारा अवैध तरीके से म��ोव के झाड़ का क�ल 

करके छ: �म बनाया गया है। जो िनयमन पूरी तरह से गलत है. 

िज�हािधकारी ठाणे  

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

9 त�ार �.67 �ी. वैभव – तलाठी सजा मौजे जूचं� तालुका - वसई िज. पालघर येथील स�ह� ८५ िह�सा नं. ५ बी   िज�हािधकारी पालघर  

10 त�ार �.85 �ी. िदनार कृ�णा �हा�े - कांदळवनाची तोड क�न र�ता तयार के�याबाबत. मौजे जूचं� ता- वसई िज. पालघर  िज�हािधकारी पालघर  


