मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा स्तरावर
काुंदळवनाचे सुंरक्षण व सुंवर्धन करण्यासाठी
सजनयुंत्रण सजमती गठीत करण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन जवभाग
शासन जनणधय क्रमाुंक :- एस-30/2015/अनौ.30/प्र.क्र.462/फ-3
मुंत्रालय, मुंबई - 400 032,
जदनाुंक : 13 ऑक्टोबर, 2016.
पहा :1)

मा.उच्च न्यायालयातील िनजहत याजचका क्र. 218/2013 मर्ील जदनाुंक 3 व 4 ऑगस्ट,
2015 चे अुंतजरम आदे श.

2)

शासन जनणधय समक्रमाुंक जदनाुंक 3.10.2015.

3)

मा.उच्च न्यायालयातील िनजहत याजचका क्र. 46/2013 मर्ील जदनाुंक 3 ऑगस्ट, 2016
रोिीचे आदे श.

4)

मख्य वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), मुंबई याुंचे क्र. सवे-1206/सन 2016-17,
जदनाुंक 30.08.2016 चे पत्र.

प्रस्तावना :मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल िनजहत याजचका क्र. 218/2013 मध्ये याजचकाकते नवी मुंबई
एनव्हायमेंट जप्रझरवेशन सोसायटी मध्ये जदनाुंक 3 व 4 ऑगस्ट, 2015 रोिी सनावणी घेऊन पाजरत केलेल्या
जनणधयानसार नवी मुंबई जिल्हातील काुंदळवनाचे सुंरक्षण व सुंवर्धन करण्यासाठी शासन जनणधय जदनाुंक
3.10.2015 अन्वये जवभागीय आयक्त, कोंकण याुंच्या अध्यक्षतेखाली सजनयुंत्रण सजमती गठीत करण्यात आली
आहे.
उपरोक्त न्यायालयीन प्रकरणाच्या सुंबुंजर्त िनजहत याजचका क्र. 46/2013 व िनजहत याजचका
क्र. 218/2013 मध्ये जदनाुंक 3 ऑगस्ट, 2016 रोिी मा.न्यायालयाने अुंतरीम आदे श जदलेले असून त्यातील
पजरच्छे द 5 खालील प्रमाणे आहे “We direct the State Government to Constitute a Committee for Mumbai and Mumbai
Suburban Districts in terms of various orders passed by this Court in PIL No. 218 of 2013. Needless to
add that the Senior Officers of the Planning Authorities in both the Districts, Senior Officers of the
Police, responsible Officers from the Collectorate of Mumbai and Mumbai Suburban District apart
from experts in the field will be part of the Committee. The State Government shall ensure that
similar grievance redressal mechanism for the city of Mumbai is set up as directed under the order
dated 3/4th August, 2015 in PIL 218 of 2013 for Navi Mumbai.”
मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हयात जवस्तीणध सागरी जकनारा असून एवढया मोठया क्षेत्रावर असलेल्या
काुंदळवनाचे सुंरक्षण करण्याची व्याप्ती मोठी आहे. म्हणून न्यायालयाने जवभागीय आयक्त, कोंकण जवभाग याुंचे
अध्यक्षतेखाली एक सुंजनयुंत्रण सजमती गठीत करण्याचे आदे श जदलेले आहेत. सदर आदे शाच्या अनषुंगाने
मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हयातील काुंदळवन सुंरक्षणासाठी सजनयुंत्रण सजमती गठीत करण्याबाबतची बाब
शासनाच्या जवचारार्ीन होती.
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शासन जनणधय :मा.उच्च न्यायालयाने िनजहत याजचका क्र. 46/2013 व िनजहत याजचका क्र. 218/2013 मध्ये
जदनाुंक 3 ऑगस्ट, 2016 रोिी जदलेल्या अुंतजरम आदे शाचे अनषुंगाने मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा स्तरावर
काुंदळवनाचे सुंरक्षण व सुंवर्धन करण्यासाठी सजनयुंत्रण सजमती पढील प्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे अ.क्र.

अजर्काऱ्याचे पदनाम

सजमतीतील स्थान

1

जवभागीय आयक्त कोंकण जवभाग, नवी मुंबई.

अध्यक्ष

2

पोलीस आयक्त, मुंबई याुंचे प्रजतजनर्ी.

सदस्य

3

आयक्त, बृहन्मुंबई महानगर पाजलका याुंचे प्रजतजनर्ी.

सदस्य

4

मुंबई महानगर प्रदे श जवकास प्राजर्करण (MMRDA) चे प्रजतजनर्ी

सदस्य

5

मख्य वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), मुंबई

सदस्य

6

जिल्हाजर्कारी, मुंबई / मुंबई उपनगर

सदस्य

7

महाराष्ट्र प्रदषण जनयुंत्रक मुंडळाचे प्रजतजनर्ी

सदस्य

8

जवभागीय वन अजर्कारी (काुंदळवन सुंर्ारण घटक), मुंबई

9

श्री.रेिी अब्राहम

सदस्य

10

जवभागीय आयक्त, कोंकण याुंनी नामजनदे जशत केलेले पयावरण क्षेत्रात

सदस्य

सदस्य सजचव

काम करणारी अशासकीय सुंस्था (NGO) / तज्ञ याुंचे प्रजतजनर्ी.

सजमतीचे कायध 1) सदर सजमती मा.उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी पाजरत केलेल्या आदे शाची अुंमलबिावणीचे सजनयुंत्रण
करण्यास िबाबदार असेल.
2) मा.उच्च न्यायालयाच्या आदे शाची अुंमलबिावणी बाबत बृहन्मुंबई महानगर पाजलका आजण मुंबई
महानगर प्रदे श जवकास प्राजर्करण (MMRDA) याुंच्या मध्ये कायधक्षत्र
े ाबाबत (Jurisdiction) काही वाद
जनमाण झाल्यास सजमतीने वादाचे जनरसन करावे. सजमतीचे जनणधय बृहन्मुंबई महानगर पाजलका आजण
MMRDA वर बुंर्नकारक राहतील.
3) सदर सजमतीने मजहन्यातून जकमान एक वेळा बैठक घेऊन मा.उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी जदलेल्या
आदे शाुंच्या अुंमलबिावणी बाबतच्या कामाचा आढावा घ्यावा.
4) सवध युंत्रणा उदा. MMRDA, बृहन्मुंबई महानगर पाजलका, वन, महसूल व पोलीस जवभाग याुंच्या मध्ये
योग्य समन्वय राहील, याची िबाबदारी सजमतीची राहील.
5) सजमतीच्या बैठकीत सवध सुंबुंजर्त जवभागाचे केंद्रस्थ अजर्कारी (Nodal Officers) हे जवशेष जनमुंजत्रत
म्हणून आमुंजत्रत केले िातील.
6) मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हयात ज्या जठकाणी काुंदळवन नष्ट्ट केलेले आहे . तेथे पन्हा काुंदळवनाची
लागवड केली िाईल, याबाबत सजमती सजनजिती करेल.
7) सजमती गठीत झाल्यानुंतर जवभागीय आयक्त, कोंकण याुंनी सदर सजमतीची परेशी प्रजसध्दी करावी.
सजमतीकडे नागरीकाुंना आपल्या लेखी तक्रारी नोंदजवता येतील. सजमतीकडे तक्रारी नोंदजवण्याचे
जवजवर् मागध नागजरकाुंना प्रजसध्दीद्वारे कळवावे.
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8) मा.उच्च न्यायालयाच्या अुंतजरम आदे शाची अुंमलबिावणी करताना काही अडचणी उदभवल्यास
जवभागीय आयक्त, कोंकण याुंनी त्याबाबत शासकीय अजभयोक्ता याुंच्यामाफधत मा.न्यायालयास
जनदशधनास आणून द्यावे.
9) सजमतीने केलेल्या कायधवाहीबाबतचा अनपालन अहवाल प्रत्येक वषाच्या िानेवारी व िून च्या पजहल्या
आठवडयात मा.उच्च न्यायालयास सादर करावा.
सदर शासन जनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपलब्र्
करण्यात आला असून त्याचा सुंकेताुंक 201610131827091619 असा आहे . हा शासन जनणधय जडिीटल
स्वाक्षरीने साक्षाुंजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदे शानसार व नाुंवाने.

Virendra R
Tiwari

Digitally signed by Virendra R Tiwari
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Revenue And Forest Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=f3a3acfdb19b03628a399a9a8c3aed13f
eb739d7b8bfdb181d6ec461d4505a7e,
cn=Virendra R Tiwari
Date: 2016.10.13 18:32:20 +05'30'

( वीरेंद्र जतवारी )
मख्य वनसुंरक्षक (मुंत्रालय)
प्रजत,
1) अपर मख्य सजचव, गृह जवभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32.
2) प्रर्ान सजचव, पयावरण जवभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32.
3) प्रर्ान सजचव (महसूल), महसूल व वन जवभाग, मुंत्रालय, मुंबई-32.
4) प्रर्ान सजचव, नगर जवकास जवभाग, मुंत्रालय, मुंबई- 32.
5) प्रर्ान मख्य वनसुंरक्षक (वन बल प्रमख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
6) प्रर्ान मख्य वनसुंरक्षक (वन्यिीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
7) जवभागीय आयक्त, कोंकण, नवी मुंबई.
8) आयक्त, बृहन्मुंबई महानगर पाजलका.
9) पोलीस आयक्त, मुंबई.
10) महाराष्ट्र प्रदषण जनयुंत्रक मुंडळ.
11) मुंबई महानगर प्रदे श जवकास प्राजर्करण (MMRDA)
12) अपर मख्य वनसुंरक्षक (वन्यिीव), पजिम मुंबई.
13) मख्य वनसुंरक्षक, काुंदळवन कक्ष, मुंबई.
14) मख्य वनसुंरक्षक (प्रादे जशक), ठाणे.
15) जिल्हाजर्कारी, मुंबई / मुंबई उपनगर.
16) जवभागीय वन अजर्कारी, काुंदळवन सुंर्ारण घटक, मुंबई.
17) श्री.रेिी अब्राहम.
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