कोंकण विभागातील िेटलँडसंदभात पाणथळ
तक्रार वििारण सविती गठीत करण्याबाबत..
िहाराष्ट्र शासि
िहसूल ि िि विभाग
शासि विणणय क्रिांक :- एस-30/2013/प्र.क्र.479/फ-3,
िंत्रालय, िंबई - 400 032,
वदिांक : 17.10.2016
पहा :1) िा.उच्च न्यायालयातील जिवहत यावचका क्र.87/2013 ििशक्ती पब्लीक रस्ट ि इतर िध्ये
वदिांक 25 जलै, 2016 चे अंतवरि आदे श.
2) शासि विणणय सिक्रिांक वदिांक 2.09.2016.
3) विभागीय आयक्त, कोंकण यांचे अ.शा.पत्र क्र. 13783/16, वदिांक 9.09.2016.
प्रस्ताििा :राज्यातील पाणथळ क्षेत्राच्या संरक्षणाची गरज लक्षात घेता, तसेच िा.न्यायालयािे िेटलँड
क्षेत्राबाबत सदर जिवहत यावचकेिध्ये पावरत केलेल्या सिण अंतवरि आदे शाचे पालि सविवित करण्यासाठी
शासिाच्या उपरोक्त संदभण क्र. 2 िरील वदिांक 2.09.2016 च्या शासि विणणयान्िये विभागीय आयक्त,
कोंकण यांच्या अध्यक्षतेखाली कोंकण विभागातील िेटलँडसंदभात पाणथळ तक्रार वििारण सविती गठीत
करण्यात आली आहे. सदर सवितीत अपर आयक्त, कोंकण विभाग, िंबई यांची सदस्य सवचि म्हणूि वियक्ती
करण्यात आली होती.
प्रकरणी अपर आयक्त, कोंकण विभाग, िंबई यांच्या कािाचा ओघ पाहता, तयांिा सदस्य सवचि ऐिजी
सदस्य ठे िण्यात यािे. तसेच सवितीत सदर विषयासंबंधीत िावहतीगार, अिभिी, िि विभागाची िावहती ि
तयासंबंधी ज्ञाि असलेल्या अवधकाऱ्याची म्हणजेच िख्य ििसंरक्षक (कांदळिि कक्ष), िंबई यांची सदस्य
सवचि म्हणूि वियक्ती करण्यात यािी, अशी विभागीय आयक्त, कोंकण विभाग यांिी संदभण क्र. 3 िरील
वदिांक 9.09.2016 च्या अ.शा. पत्रान्िये शासिास वििंती केली आहे.
शासि विणणय :विभागीय आयक्त यांच्या पत्रातील वििंतीच्या अिषंगािे वदिांक 2.09.2016 च्या शासि विणणयान्िये
स्थापि करण्यात आलेल्या Wetland Grievance Redressal Committee (पाणथळ तक्रार वििारण सविती)
िध्ये आिश्यक बदल करुि सवितीची पढील प्रिाणे पि:रचिा करण्यात येत आहे अ.क्र.

अवधकाऱ्याचे पदिाि

सवितीतील स्थाि

1

विभागीय आयक्त कोंकण विभाग, ििी िंबई.

अध्यक्ष

2

िख्य ििसंरक्षक (कांदळिि कक्ष), िंबई.

सदस्य

3

संबवं धत वजल्हावधकारी, (िंबई /िंबई उपिगर/ ठाणे/ पालघर /

सदस्य

रायगड/ रतिावगरी/ ससधदू गण)
4

संबवं धत पोलीस आयक्त, िंबई / ठाणे यांचे प्रवतविधी
संबवं धत वजल्हा पोलीस अवधक्षक, [ठाणे (ग्रािीण)/पालघर/ रायगड/
रतिावगरी/ससधदू गण ]

सदस्य
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5

संचालक, पयािरण विभाग.

सदस्य

6

संबवं धत िहािगर पावलका आयक्त / सह आयक्त ( िंबई, ििी िंबई, ठाणे,

सदस्य

विरा-भाईंदर,

िसई-विरार,

कल्याण-डोंवबिली,

वभिंडी-विझािपर,

उल्हासिगर)
7

श्री.दयािंद स्टॅ वलि, संचालक, ििशक्ती अशासकीय संस्था.

सदस्य

8

प्रादे वशक अवधकारी, िहाराष्ट्र प्रदषण वियंत्रण िंडळ.

सदस्य

9

िगर रचिा विभागाचे अवधकारी / CIDCO यांचे प्रवतविधी.

सदस्य

10

डॉ.िहे श सशधीकर, Applied dept. of Science, College of Engineering

सदस्य

Pune, Wellesy Road, Shivaji nagar, Pune
(Wetland Expert)
11

अपर आयक्त, विभागीय आयक्त कायालय, कोंकण विभाग.

12

उप ििसंरक्षक (कांदळिि), िंबई.

सदस्य
सदस्य सवचि

सदर सवितीचे कायण संदभण क्र. 2 येथील शासि विणणयाप्रिाणेच राहतील.
सदर शासि विणणय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असूि तयाचा संकेतांक 201610171812441419 असा आहे. हा शासि विणणय वडजीटल
स्िाक्षरीिे साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािसार ि िािािे.

Virendra R
Tiwari
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( िीरेंद्र वतिारी )
िख्य ििसंरक्षक (िंत्रालय)
प्रवत,
1)

अपर िख्य सवचि, गृह विभाग, िंत्रालय, िंबई-32.

2)

अपर िख्य सवचि, पयािरण विभाग, िंत्रालय, िंबई-32.

3)

प्रधाि सवचि (िहसूल), िहसूल ि िि विभाग, िंत्रालय, िंबई-32.

4)

प्रधाि सवचि, िगर विकास विभाग, िंत्रालय, िंबई- 32.

5)

प्रधाि िख्य ििसंरक्षक (िि बल प्रिख), िहाराष्ट्र राज्य, िागपूर.

6)

प्रधाि िख्य ििसंरक्षक (िन्यजीि), िहाराष्ट्र राज्य, िागपूर.

7)

विभागीय आयक्त, कोंकण, ििी िंबई.

8)

आयक्त, ििी िंबई, िहािगर पावलका.

9)

आयक्त/सह आयक्त, िंबई, ििी िंबई, ठाणे, विरा-भाईंदर, िसई-विरार,
कल्याण-डोंवबिली, वभिंडी-विझािपर, उल्हासिगर िहािगर पावलका.

10) पोलीस आयक्त, िंबई / ठाणे.
11) अवत. आयक्त, विभागीय आयक्त कायालय, कोंकण विभाग.
12) वजल्हा पोलीस अवधक्षक, ठाणे (ग्रािीण) /पालघर/रायगड/रतिावगरी/ससधदू गण.
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13) व्यिस्थापकीय संचालयक, वसडको, ििी िंबई.
14) अपर िख्य ििसंरक्षक (िन्यजीि), पविि िंबई.
15) िख्य ििसंरक्षक (कांदळिि कक्ष), िंबई.
16) िख्य ििसंरक्षक (प्रादे वशक), ठाणे, कोल्हापूर.
17) वजल्हावधकारी, िंबई/िंबई उपिगर/ठाणे/पालघर/रायगड/ रतिावगरी/ससधदू गण.
18) िवरष्ट्ठ पोलीस विवरक्षक, ठाणे / िंबई उपिगर.
19) संचालक, िहाराष्ट्र प्रदषि वियंत्रण िंडळ.
20) संचालक, पयािरण विभाग.
21) िगर रचिा विभागाचे अवधकारी.
22) सिण संबंवधत उप ििसंरक्षक.
23) उप ििसंरक्षक (कांदळिि), िंबई
23) श्री.दयािंद स्टॅ वलि, संचालक, ििशक्ती अशासकीय संस्था.
24) डॉ.िहेश सशधीकर, Applied dept. of Science, College of Engineering Pune,
Wellesy Road, Shivaji nagar, Pune (Wetland Expert).
25) विभागीय िि अवधकारी, िंबई कांदळिि संधारण घटक.
26) अशासकीय संस्था (NGO) / तज्ञ व्यक्ती.
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