कोंकण विभागातील िेटलँडसंदभात पाणथळ तक्रार
वििारण सविती गठीत करण्याबाबत..
िहाराष्ट्र शासि
िहसूल ि िि विभाग
शासि विणणय क्रिांक :- एस-30/2013/प्र.क्र.479/भाग-1/फ-3
िंत्रालय, िंबई - 400 032,
वदिांक : 2 सप्टें बर, 2016.
पहा :िा.उच्च न्यायालयातील जिवहत यावचका क्र.87/2013 ििशक्ती पब्लीक रस्ट ि इतर िधील
वदिांक 25 जलै, 2016 रोजीचे अंतवरि आदे श.
प्रस्ताििा :-

राज्यात िेटलँडचे संरक्षण करण्यासंदभात िद्दे उपस्स्थत करुि ििशक्ती या संस्थेिे िा.उच्च
न्यायालय, िंबई येथे जिवहत यावचका क्र.87/2013 दाखल केली आहे. प्रस्तत जिवहत यावचकेची
वदिांक 25.07.2016 रोजी सिािणी होऊि िा.न्यायालयािे अंतवरि आदेश वदलेले असूि त्यातील
पवरच्छे द (5) खालील प्रिाणे आहे “ Considering the need to protect the Wetlands in the State and for ensuring compliance with the
interim orders passed by this Court, a Grievance Redressal Mechanism will have be created. We,
accordingly, direct to State Government to constitute a committee headed by the Divisional Commissioner
of Konkan Division to monitor the implementation of the interim orders passed by this Court in the Konkan
area of the State. We direct that a representative of the first petitioner shall be a member of the committee.
The State Government shall appoint Senior Revenue Officers working under the Divisional Commissioner
Konkan Division as well as Senior Police Officers having jurisdiction over various areas of districts in the
Konkan Region to be part of the committee. It will be open for the State Government to include any expert
as a member of the committee. Even a representative of the Maharashtra Pollution Control Board shall be
a part of the committee. Needless to add that all Planning Authorities within the meaning of the
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 in the said districts of Konkan Region be given a
representation of the committee. ”

प्रस्तत प्रकरणी विशेषत: िंबई उपिगर ि ठाणे वजल्ह्यात िेटलँड / पाणथळ क्षेत्राचा िाश झाल्ह्याचे
िा.न्यायालयाच्या विदशणिास आले आहे. राज्यातील पाणथळ क्षेत्राच्या संरक्षणाची गरज लक्षात तेता, तसेच
िा. उच्च न्यायालयािे िेटलँड क्षेत्राबाबत सदर जिवहत यावचकेिध्ये पावरत केलेल्ह्या सिण अंतवरि आदे शांची
अंिलबजािणी करण्यासाठी राज्य शासिािे विभागीय आयक्त, कोंकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक
पाणथळ तक्रार वििारण सविती गठीत करािी, अशा सूचिा उपरोक्त आदेशान्िये िा.न्यायालयािे वदल्ह्या
आहेत. त्यािषंगािे कोंकण विभागातील िेटलँडसंदभात पाणथळ तक्रार वििारण सविती गठीत
करण्याबाबतची बाब शासिाच्या विचाराधीि होती.
शासि विणणय :िा.उच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त अंतवरि आदे शाच्या अिषंगािे कोंकण विभागातील िेटलँडसंदभात
पढीलप्रिाणे Wetland Grievance Redressel Committee (पाणथळ तक्रार वििारण सविती) गठीत
करण्यात येत आहे -
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अ.क्र.

अवधकाऱ्याचे पदिाि

सवितीतील स्थाि

1

विभागीय आयक्त कोंकण विभाग, ििी िंबई.

अध्यक्ष

2

संबवं धत वजल्ह्हावधकारी, (िंबई /िंबई उपिगर/ ठाणे/ पालतर / रायगड/

सदस्य

रत्िावगरी/ ससधदू गण)
3

संबवं धत पोलीस आयक्त, िंबई / ठाणे यांचे प्रवतविधी

सदस्य

संबवं धत वजल्ह्हा पोलीस अवधक्षक, [ठाणे (ग्रािीण)/पालतर/ रायगड/
रत्िावगरी/ससधदू गण ]
4

पयािरण विभागाचे प्रवतविधी

सदस्य

5

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

सदस्य

विरा-भाईंदर,

िसई-विरार,

कल्ह्याण-डोंवबिली,

वभिंडी-विझािपर,

उल्ह्हासिगर)
6

श्री.दयािंद स्टॅ वलि, संचालक, ििशक्ती अशासकीय संस्था

सदस्य

7

प्रादे वशक अवधकारी, िहाराष्ट्र प्रदू षण वियंत्रण िंडळ.

सदस्य

8

संबवं धत वजल्ह्हयातील िगर रचिा विभागाचे अवधकारी / CIDCO / MMRDA

सदस्य

यांचे प्रवतविधी.
9

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

सदस्य

Pune, Wellesy Road, Shivaji nagar, Pune (Wetland Expert)
10

िख्य ििसंरक्षक (कांदळिि कक्ष), िंबई यांचे प्रवतविधी.

11

अवत. आयक्त, विभागीय आयक्त कायालय, कोंकण विभाग

सदस्य
सदस्य सवचि

सवितीचे कायण-

1. सदर सविती िा.उच्च न्यायालयािे िेळोिेळी पावरत केलेल्ह्या आदे शाची अंिलबजािणीचे
सवियंत्रण करील.
2. िेटलँड / पाणथळ क्षेत्राचा िाश होत असल्ह्याबाबत जितेिाफणत प्राप्त तक्रारींच्या अिषंगािे
कायणिाही करण्यास सविती जबाबदार असेल.
3. सवितीिे िेटलँड संदभात आिश्यक तक्रार वििारण यंत्रणा 6 सप्टें बर, 2016 पूिी उभारािी.
सवितीकडे िागरीकांिा आपल्ह्या लेखी तक्रारी िोंदविता येतील म्हणूि ई-िेल अथिा व्हॉट्स एप
तसेच दू रध्ििीद्वारे तक्रार िोंदविण्यासाठी टोल फ्री िंबर उपलब्ध करुि द्यािा. तसेच विभागीय
आयक्त यांिी सदर उद्देशासाठी स्ितंत्र संकेत स्थळ तयार करािे. अथिा विभागीय आयक्त यांच्या
कायालयातील संकेत स्थळाचा िापर करािा. सदर संकेत स्थळािर छायावचत्र upload करण्याची
सविधा असािी.
4. सवितीकडे तक्रार करणाऱ्या िागवरकांचे िािाची गप्तता ठे िण्यात येईल तसेच वििािी तक्राराची
दे खील सदर सविती दखल तेईल.
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5. सविती गठीत झाल्ह्यािंतर विभागीय आयक्त, कोंकण यांिी सदर सवितीची परेशी प्रवसध्दी
करािी. तसेच तक्रार वििारण यंत्रणेबाबत स्थाविक िृत्तपत्र, एफ.एि., आकाशिाणी (Redio),
दू रदशणि (T.V.) यांच्याद्वारे जावहरात करािी.
6. तक्रार वििारण यंत्रणेबाबत कोंकण विभागातील प्रत्येक तहवसल कायालयात आिश्यक जावहरात
करणे आिश्यक आहे.
7. उपलब्ध िाध्यिांपैकी कोणत्याही िाध्यिांद्वारे तक्रार प्राप्त होताच, 2 आठिडयांच्या आंत सदर
तक्रारीिर आिश्यक कायणिाही करणे आिश्यक राहील. तसेच केलेल्ह्या कायणिाहीचा अहिाल
िव्यािे तयार केलेल्ह्या संकेत स्थळािर अथिा विभागीय आयक्त यांच्या कायालयाच्या संकेत
स्थळािर upload करण्यात येईल.
8. िेटलँड संदभात कायद्याचे उल्लंति झाले असल्ह्यास त्याविरुध्द तहवसलदार अथिा इतर िहसूल
अवधकारी कारिाई करत असतािा तेथील तालका स्तरीय पोलीस अवधकारी यांिी सदर
कायणिाहीस सहाय्य करणे बंधिकारक असेल.
9. उपलब्ध िाध्यिांपैंकी कोणत्याही िाध्यिांिाफणत तक्रार प्राप्त होताच, सवितीिे तात्काळ
स्थळपहाणी करण्यासाठी अवधकाऱ्यांचा गट प्रावधकृत करािा. जर तक्रारदाराचे िाि, पत्ता ि
संपकण िावहती उपलब्ध असल्ह्यास, शासकीय अवधकारी स्थळपहाणी करणार असल्ह्याबाबत
तक्रारदारास कळिािे.
10. सद्य:स्स्थतीत अस्स्तत्िात असलेल्ह्या विकास योजिा / प्रकल्ह्पािळे होणाऱ्या Wetland ऱ्हासाबाबत
उपाययोजिा शासिास सचविणे ि शासिाच्या विदे शािसार त्यािर अंिलबजािणी करणे, ही
सवितीची जबाबदारी असेल.
11. िा.उच्च न्यायालयाच्या अंतवरि आदे शाची अंिलबजािणी करतािा काही अडचणी उदभिल्ह्यास
विभागीय आयक्त, कोंकण यांिी त्याबाबत शासकीय अवभयोक्ता यांच्यािाफणत िा.न्यायालयास
विदशणिास आणूि द्यािे.
12. विभागीय आयक्त यांिी सवितीची िवहन्यातूि वकिाि एक िेळा बैठक तेऊि कािाचा आढािा
घ्यािा.
13. सदर सविती कोंकण पवरसरातील Wetland चे संरक्षण ि संिधणि करण्याकवरता असणाऱ्या
कायणक्रिािध्ये संपूणण सहकायण करेल आवण राज्य स्तरािरील िेटलॅड संवियत्रण सवितीला
सवितीिे केलेल्ह्या कायणिाहीचा अहिाल िेळोिेळी सादर करील. सदर सविती िा.उच्च
न्यायालयािे वदलेल्ह्या आदे शाच्या अंिलबजािणी व्यवतवरक्त िष्ट्ट झालेल्ह्या िेटलँड /
पािथळाच्या पि:स्थापिा (restoration) बाबतही कायणिाही करेल.
14. सवितीिे केलेल्ह्या कायणिाहीबाबतचा अिपालि अहिाल िेळोिेळी िा.उच्च न्यायालयास सादर
करािा.
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सदर शासि विणणय िहाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळािर उपलब्ध
करण्यात आला असूि त्याचा संकेतांक 201609021729460519 असा आहे . हा शासि विणणय वडजीटल
स्िाक्षरीिे साक्षांवकत करुि काढण्यात येत आहे.
िहाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािसार ि िािािे.

Virendra R
Tiwari
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st=Maharashtra,
2.5.4.20=f3a3acfdb19b03628a399a9a8c3aed13feb739d7b
8bfdb181d6ec461d4505a7e, cn=Virendra R Tiwari
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(िीरेंद्र वतिारी)
िख्य ििसंरक्षक (िंत्रालय)
प्रवत,
1) अपर िख्य सवचि, गृह विभाग, िंत्रालय, िंबई-32.
2) प्रधाि 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/सह आयक्त, िंबई, ििी िंबई, ठाणे, विरा-भाईंदर, िसई-विरार,
कल्ह्याण-डोंवबिली, वभिंडी-विझािपर, उल्ह्हासिगर िहािगर पावलका.
9) पोलीस आयक्त, िंबई / ठाणे.
10) अवत. आयक्त, विभागीय आयक्त कायालय, कोंकण विभाग
11) वजल्ह्हा पोलीस अवधक्षक, ठाणे (ग्रािीण) /पालतर/रायगड/रत्िावगरी/ससधदू गण.
12) व्यिस्थापकीय संचालक, वसडको / एिएिआरडीए.
13) अपर िख्य ििसंरक्षक (िन्यजीि), पविि िंबई.
14) िख्य ििसंरक्षक, कांदळिि कक्ष, िंबई.
15) िख्य ििसंरक्षक (प्रादे वशक), ठाणे, कोल्ह्हापूर.
16) वजल्ह्हावधकारी, िंबई/िंबई उपिगर/ठाणे/पालतर/रायगड/ रत्िावगरी/ससधदू गण.
17) िवरष्ट्ठ पोलीस विवरक्षक, ठाणे / िंबई उपिगर.
18) संचालक, िहाराष्ट्र प्रदू षण वियंत्रण िंडळ.
19) सिण संबंवधत उप ििसंरक्षक.
20) श्री.दयािंद स्टॅ वलि, संचालक, ििशक्ती अशासकीय संस्था.
21) डॉ.िहेश सशधीकर, Applied dept. of Science, College of Engineering Pune,
Wellesy Road, Shivaji nagar, Pune (Wetland Expert)
22) विभागीय िि अवधकारी, िंबई कांदळिि संधारण तटक
23) अशासकीय संस्था (NGO) / तज्ञ व्यक्ती.
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