राज्यातील

सागर

तटीय

जिल्हयाांकजरता

काांदळवनाचे सांरक्षण व सांवर्धन करण्यासाठी
“तक्रार

जनवारण

यांत्रणा”

स्थाजित

करण्याबाबत..
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन जवभाग
शासन जनणधय क्रमाांक :- एस-30/2018/प्र.क्र.592/फ-3
मादाम कामा मागध, हु तात्मा रािगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई 400 032,
जदनाांक : 19 जिसेंबर, 2018.
सांदभध :१) मा.उच्च न्यायालयातील िनजहत याजचका क्र. 87/2006 मर्ील जदनाांक 17 सप्टें बर, 2018
रोिीचा न्यायजनणधय.
२) महसूल व वन जवभागाचा शासन जनणधय क्रमाांक :- एस-10/2015/अनौ.30/प्र.क्र. 462/फ-3,
जदनाांक १६/१०/२०१८.
३) समक्रमाांकीत शासन जनणधय जदनाांक १५/१२/२०१८.
प्रस्तावना :राज्याला 720 जक.मी. लाांबीच्या सागरी जकनाऱ्याचे वरदान लाभले असून या सागरी
जकनाऱ्यालगत व खािीक्षेत्रात ियावरणीय

िजरसांस्थेला लाभकारक अशा सुमारे 20 काांदळवन प्रिाती

आढळतात. काांदळवनामुळे त्सुनामी, वादळे इ. नैसर्गगक आित्तींिासून सागरी जकनाऱ्याांचे सांरक्षण होते ,
काांदळवन हे अनेक प्राणी व वनस्िती प्रिातींची आश्रयस्थान आहे . तसेच मत्स्य व्यवसाय व काबधन
स्स्थरीकरणाांमध्ये काांदळवनाांचे मोठे योगदान आहे . भारतीय सवेक्षण सांस्थेच्या 2017 चे अहवालाप्रमाणे
राज्यातील काांदळवनाांचे एकूण क्षेत्र 304 चौ.जक.मी. असून ते राज्यातील 7 जकनारी जिल्यात जवखुरलेले आहे .
अजलकिच्या काळात काांदळवन आच्छादनामध्ये िरी वाढ होत असली तरी मानवी हस्तक्षेिामुळे या महत्वाच्या
नैसर्गगक स्त्रोतावरील ताण कायम आहे. त्यामुळे काांदळवन प्रिातींचे सांरक्षण व सांवर्धन करण्यासाठी योग्य
उिाययोिना करणे आवश्यक आहे .
िनजहत याजचका क्र. 87/2006 मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने जदनाांक 17/09/2018 रोिीच्या
आदे शान्वये महाराष्ट्रातील काांदळवनाांचे सांरक्षण व सांवर्धनाच्या अनुषांगाने आदे श जदले आहेत. मा.उच्च
न्यायालयाच्या सदर आदेशाच्या अनुषांगाने सांदभध क्र.२ अन्वये राज्यातील मुांबई, मुांबई उिनगर, ठाणे, िालघर,
रायगि, रत्नाजगरी व ससर्ुदूगध या सागरतटीय जिल्हयाांकजरता काांदळवनाांचे सांरक्षण व सांवर्धन करण्यासाठी
जवभागीय आयुक्त याांच्या अध्यक्षतेखाली सजनयांत्रण सजमती गठीत करण्यात आली आहे . त्याचप्रमाणे सदर
सजनयांत्रण सजमतीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी सांदभध क्र.३ अन्वये अिर मुख्य सजचव (महसूल) याांच्या
अध्यक्षतेखाली सजमती गठीत करण्यात आली आहे.
मा. उच्च न्यायालयाच्या न्यायजनणधयातील िजरच्छे द 85 (इ) व (एफ) मध्ये काांदळवनाांचा ऱ्हास सकवा
तोि करणाऱ्या घटनाांबाबत नागजरकाांना तक्रारी दाखल करण्यासाठी व सदर तक्रारींचे जनवारण करण्यासाठी
“तक्रार जनवारण यांत्रणा” स्थाजित करण्याचे आदे जशत केले आहे. त्या अनुषांगाने “तक्रार जनवारण यांत्रणा”
स्थाजित करण्याची बाब शासनाच्या जवचारार्ीन होती.
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शासन जनणधय :राज्यातील काांदळवनाांचा ऱ्हास /तोि करणाऱ्या/ हानी िोहचवणाऱ्या घटनाांबाबत नागजरकाांना तक्रारी
दाखल करण्यासाठी व सदर तक्रारींचे जनवारण करण्याच्या अनुषांगाने “तक्रार जनवारण यांत्रणा” स्थाजित
करण्यात येत आहे.
तक्रार जनवारण यांत्रणा व जतची कायधिध्दती खालीलप्रमाणे राहील :1. नागजरकाांना राज्यातील काांदळवनाांचा ऱ्हास /तोि करणाऱ्या/ हानी िोहचजवणाऱ्या घटनाांबाबत
त्याांच्या तक्रारी www.konkanmangroves.com या स्वतांत्र वेबसाईटवर सकवा 1926 या टोल फ्री
क्रमाांकावर सकवा konkanmangroves@gmail.com या ई-मेल द्वारे दाखल / नोंदजवता येतील.
2. उिरोक्त स्वतांत्र वेबसाईट/टोल फ्री क्रमाांक/ ई-मेलवर प्राप्त तक्रारी, काांदळवन व सांवर्धन सांजनयांत्रण
सजमती तात्काळ जिल्हास्तरीय उिसजमतीकिे वगध करील. तक्रारदाराांच्या जवनांतीनुसार त्याांची ओळख
गोिजनय ठे वली िाईल.
3. जवभागीय आयुक्त, कोकण याांनी स्थाजित केलेल्या जिल्हा व तालुकास्तरावरील अनुक्रमे
जिल्हाजर्कारी व उिजवभागीय अजर्कारी याांच्या अध्यक्षतेखालील सजमत्याांनी दर मजहन्यातून जकमान
एकदा बैठक घेवून काांदळवन ऱ्हासाबाबतच्या तक्रारींचे जनवारण करावे व काांदळवनाांचे िुनधजनमाण
करण्याच्या दृष्ट्टीने कायधवाही करावी.
4. जिल्हास्तरीय उि सजमत्या त्याांच्या कायधकक्षेतील प्राप्त तक्रारींचे त्याांच्या स्तरावरच जनवारण करतील
व त्याचा अहवाल सांजनयांत्रण सजमतीकिे सादर करतील. तक्रारदाराचे उिसजमतीच्या जनणधयाने
समार्ान न झाल्यास तक्रारदार सांजनयांत्रण सजमतीकिे दाद मागू शकतील.
5. सागरतटीय सात जिल्यामध्ये तक्रारीच्या जनवारणासाठी प्रत्येकी 3 नोिल अजर्कारी नेमले िातील.
त्यामध्ये महसूल प्रशासनातील १ अजर्कारी (जनवासी उिजिल्हाजर्कारी/उिजिल्हाजर्कारी दिाचा),
िोजलस प्रशासनातील १ अजर्कारी (िोजलस उि अजर्क्षक दिाचा) व वन जवभागाचा १ अजर्कारी
(सहाय्यक वनसांरक्षक दिाचा) असावा. सांबांजर्त जिल्हाजर्कारी, िोजलस अर्ीक्षक व उिवनसांक्षक
याांनी सदर नोिल अजर्काऱ्याांचे नामजनदे शन करावे.
6. सांबांजर्त नोिल अजर्कारी (महसूल/िोजलस/वनजवभाग) याांनी जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय
सजमत्याांच्या सांिकात राहू न त्याांच्याकिू न तक्रारीच्या अनुषांगाने 48 तासाांमध्ये स्थळ िहाणी केली
िाईल व तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास गुन्हा नोंदजवण्याची कायधवाही केली िाईल, याची दक्षता
घ्यावी. स्थळिहाणी करणाऱ्या अजर्काऱ्याांना सांरक्षण िुरजवणे ही िोजलस प्रशासनाच्या नोिल अजर्कारी
(िोजलस उिअजर्क्षक) याांची िबाबदारी राहील. तक्रारदार त्याांची ओळख गोिजनय ठे ऊन इस्च्छत
नसेल तर शक्यतो स्थळिहाणी तक्रारदाराच्या उिस्स्थतीत करण्यात यावी..
अ) राखीव वन / सांरजक्षत वन म्हणून अजर्सूजचत नसलेल्या (खािगी / शासकीय-जनमशासकीय /
स्थाजनक स्वराज्य सांस्था याांच्या ताब्यात असलेल्या ) काांदळवन क्षेत्राच्या तक्रारींबाबत:I.

सांबांजर्त काांदळवन क्षेत्र ज्या सांस्थेच्या / यांत्रणेच्या ताब्यात आहे त्या यांत्रणेने तक्रारीच्या
अनुषांगाने चौकशी करुन गुन्हा नोंद करण्याची कायधवाही करावी. खािगी काांदळवन
क्षेत्राबाबत तक्रारीच्या अनुषांगाने ियावरण सांरक्षण अजर्जनयम, 1986 अांतगधत सक्षम
प्राजर्काऱ्याने (महसूल यांत्रणेने) गुन्हा नोंद करण्याची कायधवाही करावी.
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II.

गुन्हयाची नोंद झाल्यानांतर िोजलस यांत्रणेने एक मजहन्याच्या आांत तिास िूणध करून
तिासादरम्यान प्राप्् झालेले िूरावे व दस्तऐविासह दोषारोि ित्र / तक्रार, ियावरण
सांरक्षण अजर्जनयम, 1986 अांतगधत दखल घेण्यास सक्षम असलेल्या अजर्काऱ्याांकिे सुिद
ू ध
करावी. (महाराष्ट्र प्रदु षण जनयांत्रण मांिळाचे जवभागीय अजर्कारी अथवा सांबांजर्त जिल्याचे
उिजवभागीय न्यायदां िाजर्कारी)

III.

सक्षम अजर्काऱ्याने (महाराष्ट्र प्रदु षण जनयांत्रण मांिळाचे जवभागीय अजर्कारी अथवा सांबांजर्त
जिल्याचे उिजवभागीय न्यायदां िाजर्कारी) 2 मजहन्याचे कालावर्ीत ियावरण सांरक्षण
अजर्जनयम, 1986 अांतगधत कारवाई साठी मा. न्यायालयात दोषारोिित्र दाखल करावे.

ब)

राखीव / सांरजक्षत वन म्हणून घोजषत झालेल्या काांदळवन क्षेत्राबाबतच्या तक्रारींबाबत:सांबांजर्त वन अजर्काऱ्याने तिास िूणध करुन वन अजर्जनयमाांतगधत कारवाईसाठी 3 मजहन्याांच्या
आांत मा.न्यायालयात दोषारोिित्र दाखल करावे.

7. सजनयांत्रण सजमती, जिल्हा व तालुकास्तरीय सजमत्या, नोिल अजर्कारी व तिास अजर्कारी याांनी प्राप्त
झालेल्या तक्रारी व त्याबाबत केलेंल्या कायधवाहीच्या आवश्यक नोंदी नोंदवही मध्ये ठे वाव्यात.
8. तक्रार प्राप्त होताच सांबांजर्त अजर्काऱ्याने तक्रारदारास िोहोच द्यावी. तक्रारीबाबत करणेत येत
असलेल्या कारवाईच्या प्रगतीबाबत तक्रारदारास माजहती दे णेत यावी. सांजनयांत्रण

सजमती/ उि

सजमतीकिे तिास अजर्काऱ्याकिू न अहवाल प्राप्त होताच त्याबाबत तक्रारदारास कळजवणेची
िबाबरदारी सांबांजर्त उिसजमती/ सांजनयांत्रण सजमतीची राहील. तक्रारीचे अनुषांगाने िुढील
कायधवाहीबाबत म्हणिे दोषारोिित्र दाखल करणे, अजतक्रमण जनष्ट्कासन, आरोिींची अटक इत्यादी
बाबत तक्रारदारास वेळोवेळी कळजवण्यात यावे तसेच तक्रारदारास प्रगतीची माजहती जमळण्याचे दृष्ट्टीने
प्रगतीचा तिजशल वबसाईटवर दे ण्यात यावा.
9. “तक्रार जनवारण यांत्रणा” स्थािनेबाबतची माजहती जकनारी जिल्यातील जिल्हाजर्कारी, उिजवभागीय
अजर्कारी, तहजसलदार, काांदळवन कक्ष, सांबांजर्त उि वनसांरक्षक व वन िजरक्षेत्र अजर्कारी याांचे
कायालयात तसेच महाराष्ट्र प्रदू षण जनयांत्रण मांिळ, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोिध , महानगरिाजलका,
नगरिाजलका याांचे कायालयात ठळकिणे प्रजसध्द करणेत यावी, जकनारी जिल्यामध्ये चाांगले जवतरण
असलेल्या वतधमान ित्राांमध्ये तक्रार जनवारण यांत्रणेबाबतची तिजशलवार माजहती ठराजवक कालावर्ीने
व जकमान सहा मजहन्यातून एकदा प्रजसध्द करणेत यावी.
शासन जनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उिलब्र् करण्यात
आला असून त्याचा सांकेताांक 201812191540058219 असा आहे . हा शासन जनणधय जििीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यिाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

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=a95e1a9759002ee190cd79464daaba7dc840ec375c
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( वीरेंद्र जतवारी )
अिर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक (मांत्रालय)
प्रजत,
1) अिर मुख्य सजचव, गृह जवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
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2) अिर मुख्य सजचव (महसूल), महसूल व वन जवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
3) प्रर्ान सजचव, नगर जवकास जवभाग, मांत्रालय, मुांबई- 32.
4) सजचव, ियावरण जवभाग, मांत्रालय, मुांबई-32.
5) प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागिूर.
6) प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक (वन्यिीव), महाराष्ट्र राज्य, नागिूर.
7) अिर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक (काांदळवन कक्ष), मुांबई.
8) अिर मुख्य वनसांरक्षक (वन्यिीव), िजिम मुांबई.
9) जवभागीय आयुक्त, कोंकण जवभाग, कोंकण.
10) आयुक्त, महानगर िाजलका बृहन्मुांबई / ठाणे / कल्याण-िोंजबवली / जमरा-भाईदां र/ वसई-जवरार /
नवी मुांबई / िनवेल/ जभवांिी-जनिामिूर / उल्हासनगर.
11) िोलीस आयुक्त, मुांबई / ठाणे/ नवी मुांबई.
12) जिल्हाजर्कारी, मुांबई / मुांबई उिनगर / ठाणे/ रायगि / िालघर / रत्नाजगरी / ससर्ुदूगध.
13) मुख्य कायधकारी अजर्कारी, महाराष्ट्र प्रदु षण जनयांत्रक मांिळ, मुांबई.
14) मुख्य महानगर आयुक्त, मुांबई महानगर प्रदे श जवकास प्राजर्करण (MMRDA)
15) व्यवस्थािकीय सांचालक,शहर आजण औद्योजगक जवकास महामांिळ (CIDCO).
16) व्यवस्थािकीय सांचालयक, महाराष्ट्र गृहजनमाण व क्षेत्र जवकास प्राजर्करण (MHADA)
17) महाराष्ट्र औद्योजगक जवकास महामांिळ (MIDC) याांचे प्रजतजनर्ी.
18) सदस्य सजचव, महाराष्ट्र सागर तटीय क्षेत्र व्यवस्थािन प्राजर्करण (MCZMA)
19) मुख्य वनसांरक्षक (प्रादे जशक), ठाणे / कोल्हािूर.
20) जिल्हा िोलीस अजर्क्षक, ठाणे (ग्रामीण) / रायगि / िालघर / रत्नाजगरी / ससर्ुदूगध.
21) उि वनसांरक्षक (काांदळवन कक्ष), मुांबई.
22) उि वनसांरक्षक, ठाणे, िहाणू, िव्हार, रोहा, अजलबाग, शहािूर, सावांतवािी.
23) जवभागीय वन अजर्कारी, जचिळू न स्स्थत रत्नाजगरी.
24) जवभागीय वन अजर्कारी, मुांबई काांदळवन सांवर्धन घटक
24) मुख्य कायधकारी अजर्कारी, झोिििट्टी िुनर्गवकास प्राजर्करण.
25) नवी मुांबई एन्व्हारमेंट जप्रझवेशन सोसायटी.
26) बॉम्बे एन्व्हारमेंट ऍक्शन ग्रूि.
27) वनशक्ती (NGO).
28) महाराष्ट्र मच्छीमार कृती सांघ.
29) सांचालक, बॉम्बे नॅचरल जहस्री सोसायटी.
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