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िहाराष्ट्र शासन
िहसूल व वन जवभाग
शासन जनणधय क्रिाांक :- एस-30/2018/प्र.क्र.592/फ-3
िादाि कािा िागध, हु तात्िा रािगुरु चौक,
िांत्रालय, िुांबई 400 032,
जदनाांक : 15 जिसेंबर, 2018.
पहा :1) िा.उच्च न्यायालयातील िनजहत याजचका क्र. 87/2006 िर्ील जदनाांक 17 सप्टें बर, 2018
रोिीचा न्यायजनणधय.
2) जवभागाचा शासन जनणधय क्रिाांक :- एस-10/2015/अनौ.30/प्र.क्र. 462/फ-3, जद.१६/१०/२०१८
प्रस्तावना :िा.उच्च न्यायालयाने िनजहत याजचका क्र. 87/2006 िध्ये जदनाांक 17 सप्टें बर, 2018 रोिी जदलेल्या
न्यायजनणधयाच्या अनुषांगाने, जवभागाचा शासन जनणधय क्रिाांक :- एस-10/2015/अनौ.30/प्र.क्र. 462/फ-3,
जद. १६/१०/२०१८ अन्वये राज्यातील िुांबई, िुांबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगि, रत्नाजगरी व ससर्ुदूगध या
सागरतटीय जिल्हयाांकजरता काांदळवनाांचे सांरक्षण व सांवर्धन करण्यासाठी जवभागीय आयुक्त याांच्या
अध्यक्षतेखाली सजनयांत्रण सजिती गठीत करण्यात आली आहे .
िनजहत याजचका क्र. 87/2006 िध्ये जदनाांक 17 सप्टें बर, 2018 रोिी िा.न्यायालयाने जदलेल्या
न्यायजनणधयातील पजरच्छे द 85 (िी) खालील प्रिाणे आहे -

“As directed under the order dated 6th October, 2005 the Principal Secretaries of (1)
Environment, (2) Revenue and (3) Forest Department of the Government of Maharashtra shall be
overall in-charge for ensuring total compliance with the directions issued under this Judgment and
Order. They will monitor the working of the Committee headed by the Divisional Commissioner;”
िा.उच्च न्यायालयाच्या न्याय जनणधयाच्या अनुषांगाने जद. १७/११/२०१८ रोिी िा. िुख्य सजचव याांच्या
अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत िा.उच्च न्यायालयाच्या न्याय जनणधयानुसार, सजनयांत्रण सजितीच्या कािाचा
आढावा घेण्यासाठी अपर िुख्य सजचव (िहसूल) याांच्या अध्यक्षतेखाली सजिती गठीत करण्याचा जनणधय झाला.
त्याअनुषांगाने सजिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या जवचारार्ीन होती.
शासन जनणधय :िा.उच्च न्यायालयाने िनजहत याजचका क्र. 87/2006 िध्ये जदनाांक 17 सप्टें बर, 2018 रोिी जदलेल्या
न्यायजनणधयाच्या अनुषांगाने राज्यातील िुांबई, िुांबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगि, रत्नाजगरी व ससर्ुदूगध या
सागरतटीय जिल्हयाांकजरता काांदळवनाांचे सांरक्षण व सांवर्धन करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या जवभागीय
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आयुक्त, कोंकण जवभाग, कोंकण याांच्या अध्यक्षतेखालील सजनयांत्रण सजितीच्या कािाचा आढावा घेण्यासाठी
अपर िुख्य सजचव (िहसूल) याांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रिाणे सजिती गठीत करण्यात येत आहे:अ.क्र.

अजर्काऱ्याचे पदनाि

सजितीतील स्थान

1

अपर िुख्य सजचव (िहसूल)

अध्यक्ष

2

प्रर्ान सजचव (पयावरण)

सदस्य
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सजचव (वने)

सदस्य
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अपर प्रर्ान िुख्य वनसांरक्षक (काांदळवन कक्ष), िुांबई

सदस्य-सजचव

उपरोक्त सजितीची कायधकक्षा पुढीलप्रिाणे राहील:अ. िा.उच्च न्यायालयाने िनजहत याजचका क्र. 87/2006 प्रकरणी जदनाांक 17 सप्टें बर, 2018 रोिी
जदलेल्या अांिलबिावणीबाबत जवभागीय आयुक्त, कोंकण जवभाग, कोंकण याांच्या अध्यक्षतेखालील
सजनयांत्रण सजितीकिू न करण्यात आलेल्या कायधवाहीचा /कािाचा त्रैिाजसक आढावा घेणे.
आ. आवश्यकतेनुसार सजनयांत्रण सजितीस िागधदशधन करणे.
सदर शासन जनणधय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्र्
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 201812151740088219 असा आहे . हा शासन जनणधय जििीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल 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=a95e1a9759002ee190cd79464
daaba7dc840ec375cd62a646a6498663
1086810, cn=Virendra R Tiwari
Date: 2018.12.15 17:47:25 +05'30'

( वीरेंद्र जतवारी )
अपर प्रर्ान िुख्य वनसांरक्षक (िांत्रालय)
प्रजत,
1) अपर िुख्य सजचव, गृह जवभाग, िांत्रालय, िुांबई-32.
2) अपर िुख्य सजचव (िहसूल), िहसूल व वन जवभाग, िांत्रालय, िुांबई-32.
3) प्रर्ान सजचव, नगर जवकास जवभाग, िांत्रालय, िुांबई- 32.
4) सजचव, पयावरण जवभाग, िांत्रालय, िुांबई-32.
5) प्रर्ान िुख्य वनसांरक्षक (वनबल प्रिुख), िहाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
6) प्रर्ान िुख्य वनसांरक्षक (वन्यिीव), िहाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
7) अपर प्रर्ान िुख्य वनसांरक्षक (काांदळवन कक्ष), िुांबई.
8) अपर िुख्य वनसांरक्षक (वन्यिीव), पजिि िुांबई.
9) जवभागीय आयुक्त, कोंकण जवभाग, कोंकण.
10) आयुक्त, िहानगर पाजलका बृहन्िुांबई / ठाणे / कल्याण-िोंजबवली / जिरा-भाईदां र/ वसई-जवरार /
नवी िुांबई / पनवेल/ जभवांिी-जनिािपूर / उल्हासनगर.
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11) पोलीस आयुक्त, िुांबई / ठाणे/ नवी िुांबई.
12) जिल्हाजर्कारी, िुांबई / िुांबई उपनगर / ठाणे/ रायगि / पालघर / रत्नाजगरी / ससर्ुदूगध.
13) िुख्य कायधकारी अजर्कारी, िहाराष्ट्र प्रदु षण जनयांत्रक िांिळ, िुांबई.
14) िुख्य िहानगर आयुक्त, िुांबई िहानगर प्रदे श जवकास प्राजर्करण (MMRDA)
15) व्यवस्थापकीय सांचालक,शहर आजण औद्योजगक जवकास िहािांिळ (CIDCO).
16) व्यवस्थापकीय सांचालयक, िहाराष्ट्र गृहजनिाण व क्षेत्र जवकास प्राजर्करण (MHADA)
17) िहाराष्ट्र औद्योजगक जवकास िहािांिळ (MIDC) याांचे प्रजतजनर्ी.
18) सदस्य सजचव, िहाराष्ट्र सागर तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन प्राजर्करण (MCZMA)
19) िुख्य वनसांरक्षक (प्रादे जशक), ठाणे / कोल्हापूर.
20) जिल्हा पोलीस अजर्क्षक, ठाणे (ग्रािीण) / रायगि / पालघर / रत्नाजगरी / ससर्ुदूगध.
21) उप वनसांरक्षक (काांदळवन कक्ष), िुांबई.
22) उप वनसांरक्षक, ठाणे, िहाणू, िव्हार, रोहा, अजलबाग, शहापूर, सावांतवािी.
23) जवभागीय वन अजर्कारी, जचपळू न स्स्थत रत्नाजगरी.
24) जवभागीय वन अजर्कारी, िुांबई काांदळवन सांवर्धन घटक
24) िुख्य कायधकारी अजर्कारी, झोपिपट्टी पुनर्ववकास प्राजर्करण.
25) नवी िुांबई एन्व्हारिेंट जप्रझवेशन सोसायटी.
26) बॉम्बे एन्व्हारिेंट ऍक्शन ग्रूप.
27) वनशक्ती (NGO).
28) िहाराष्ट्र िच्छीिार कृती सांघ.
29) सांचालक, बॉम्बे नॅचरल जहस्री सोसायटी.
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