
राज्यातील सागर तटीय जिल्हयाांकजरता 
काांदळवनाचे सांरक्षण व सांवर्धन करण्यासाठी 
सजनयांत्रण सजिती गठीत करण्याबाबत..  

 

िहाराष्ट्र शासन 
िहसूल व वन जवभाग 

शासन जनणधय क्रिाांक :- एस-10/2015/अनौ.30/प्र.क्र. 462/फ-3 
िादाि कािा िागध, हुतात्िा रािगुरु चौक, 

 िांत्रालय, िुांबई 400 032, 
  जदनाांक :  16 ऑक्टोबर, 2018. 

पहा :-  
1) िा.उच्च न्यायालयातील िनजहत याजचका क्र. 218/2013 िर्ील जदनाांक 3 व 4 ऑगस्ट, 2015 चे 

अांतजरि आदेश.  
2) शासन जनणधय सिक्रिाांक जदनाांक 3.10.2015. 
3) िा.उच्च न्यायालयातील िनजहत याजचका क्र. 46/2013 िर्ील जदनाांक 3 ऑगस्ट, 2016 रोिीच े 

आदेश.  
4) शासन जनणधय सिक्रिाांक जदनाांक 13.10.2016. 
5) िा.उच्च न्यायालयातील िनजहत याजचका क्र. 87/2006 िर्ील जदनाांक 17 सप्टेंबर, 2018 रोिीचा  

न्यायजनणधय.  
 

प्रस्तावना :- 
 िा. उच्च न्यायालय, िुांबई येथे दाखल िनजहत याजचका क्र. 218/2013 िध्ये याजचकाकते नवी िुांबई 
एन् ्हायरिेंट जप्रझववेशेन सोसायटी िध्ये जदनाांक 3 व 4 ऑगस्ट, 2015 रोिी सनुावणी घेऊन पाजरत केलले्या 
जनणधयानुसार नवी िुांबई क्षेत्रातील काांदळवनाचे सांरक्षण व सांवर्धनासाठी शासन जनणधय जदनाांक 3.10.2015 अन्वये 
जवभागीय आयकु्त, कोंकण याांच्या अध्यक्षतेखाली सजनयांत्रण सजिती गठीत करण्यात आली होती.  तसेच िनजहत 
याजचका क्र. 46/2013 व िनजहत याजचका क्र. 218/2013 िध्ये िा.न्यायालयाने जदनाांक 3 ऑगस्ट, 2016 रोिी 
एकजत्रतजरत्या पाजरत केलेल्या अांतरीि आदेशानुसार िुांबई व िुांबई उपनगर जिल्हातील काांदळवनाचे सांरक्षण व 
सांवर्धन करण्यासाठी शासन जनणधय जदनाांक 3.10.2015 अन्वये जवभागीय आयकु्त, कोंकण याांच्या अध्यक्षतेखाली 
सजनयांत्रण सजिती गठीत करण्यात आली होती.  

आता िनजहत याजचका क्र. 87/2006 िध्ये जदनाांक 17 सप्टेंबर, 2018 रोिी िा.न्यायालयाने न्यायजनणधय 
जदलेला आहे. सदर न्यायजनणधयातील पजरच्छेद 85 (डी) खालील प्रिाणे आहे -  
 

“We direct the State Government to constitute a Committee headed by the Divisional 

Commissioner, as agreed by the State Government.  The Committee and sub-committees shall be 

formed in accordance with the observations made in paragraph 68 above. The committee shall be 

responsible for the preservation and conservation of mangroves, for restoration of reclaimed 

mangroves areas set out in paragraph 73 above and for implementation of the directions in this 

Judgment.  The Committee shall be constituted within a period of one month from today. The sub-

committees as observed in paragraph 68 shall be constituted within two months from today. The 

Committee shall hold regular meetings and the minutes of the meeting shall be made available on 

public domain as observed in paragraph 68 above.  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;” 
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राज्यात िुांबई व िुांबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाजगरी व ससरु्दूगध जिल्हयाांत जवस्तीणध सागरी 
जकनारा असून एवढया िोठया क्षेत्रावर असलेल्या काांदळवनाचे सांरक्षण व सांवर्धन करणे आवश्यक आहे. यापवूी 
िा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवी िुांबई व िुांबई - िुांबई उपनगर क्षते्रासाठी अनुक्रिे जदनाांक 3.10.2015 व 
जदनाांक 13.10.2016 रोिीच्या शासन जनणधयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या सजनयांत्रण सजित्या बरखास्त करुन 
िा.उच्च न्यायालयाच्या जदनाांक 17.09.2018 रोिीच्या न्यायजनणधयानुसार राज्यातील काांदळवन असलेल्या 7 
सागरी जिल्हयासाठी जवभागीय आयकु्त याांच्या अध्यक्षतेखाली एकच सजनयांत्रण सजिती गठीत करण्याबाबतची बाब 
शासनाच्या जवचारार्ीन होती.  

 

शासन जनणधय :- 
िा.उच्च न्यायालयाने िनजहत याजचका क्र. 87/2006 िध्ये जदनाांक 17 सप्टेंबर, 2018 रोिी जदलेल्या 

न्यायजनणधयाच्या अनुषांगाने राज्यातील िुांबई, िुांबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नाजगरी व ससरु्दूगध या 
सागरतटीय जिल्हयाांकजरता काांदळवनाांचे सांरक्षण व सांवर्धन करण्यासाठी सजनयांत्रण सजिती पढुील प्रिाणे गठीत 
करण्यात येत आहे -   

 
 

अ .क्र.  अजर्काऱ्याचे पदनाि सजितीतील स्थान 
1 जवभागीय आयकु्त कोंकण जवभाग, नवी िुांबई. अध्यक्ष 
2 अपर प्रर्ान िखु्य वनसांरक्षक (काांदळवन कक्ष), िुांबई सह अध्यक्ष 
3 पोलीस आयकु्त, िुांबई / ठाणे/ नवी िुांबई याांच ेप्रजतजनर्ी. सदस्य 
4 पोलीस अजर्क्षक,  ठाणे (ग्रािीण) / रायगड / पालघर / रत्नाजगरी / 

ससरु्दूगध याांच े प्रजतजनर्ी (पोलीस उप अजर्क्षक व त्यावरील दिेच े
पोलीस अजर्कारी)   

सदस्य 

5 आयकु्त, िहानगर पाजलका बहृन्िुांबई / ठाणे / कल्याण-डोंजबवली / 
जिरा-भाईदांर/ वसई-जवरार / नवी िुांबई / पनवले/ जभवांडी-जनिािपरू / 
उल्हासनगर याांच े प्रजतजनर्ी. (उप आयकु्त व त्यावरील दिेचे 
अजर्कारी)   

सदस्य 

6 िुख्य वनसांरक्षक (प्रादेजशक), ठाणे   सदस्य 
7 िुख्य वनसांरक्षक (प्रादेजशक), कोल्हापरू सकवा त्याांच े प्रजतजनर्ी  

(जवभागीय वन अजर्कारी व त्यावरील दिेच ेअजर्कारी)   
सदस्य 

8 िुांबई िहानगर प्रदेश जवकास प्राजर्करण (MMRDA) च ेप्रजतजनर्ी सदस्य 
9 शहर आजण औद्योजगक जवकास िहािांडळ (CIDCO) च ेप्रजतजनर्ी सदस्य 

10 िहाराष्ट्र गृहजनिेण व क्षेत्र जवकास प्राजर्करण (MHADA) चे प्रजतजनर्ी सदस्य 
11 झोपडपट्टी पनुर्ववकास प्राजर्करण याांचे प्रजतजनर्ी. सदस्य 
12 िहाराष्ट्र औद्योजगक जवकास िहािांडळ (MIDC) याांचे प्रजतजनर्ी. सदस्य 
13 सदस्य सजचव, िहाराष्ट्र सागर तटीय क्षेत्र ्यवस्थापन प्राजर्करण 

(MCZMA)  
सदस्य 

14 जिल्हाजर्कारी, िुांबई/ िुांबई उपनगर/ ठाणे/ रायगड/ पालघर/ 
रत्नाजगरी/ ससरु्दूगध. 

सदस्य 

15 िहाराष्ट्र प्रदूषण जनयांत्रक िांडळाचे क्षेजत्रय अजर्कारी. सदस्य 
16 उप वनसांरक्षक (काांदळवन कक्ष), िुांबई. सदस्य सजचव 
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17 जवभागीय वन अजर्कारी, िुांबई काांदळवन सांर्ारण घटक सदस्य 
18 नवी िुांबई एन् ्हारिेंट जप्रझवशेन सोसायटी याांचे प्रजतजनर्ी. सदस्य 
19 बॉम्ब ेएन््हारिेंट ऍक्शन ग्रूप याांचे प्रजतजनर्ी. सदस्य 
20 वनशक्ती (NGO) याांचे प्रजतजनर्ी. सदस्य 
21 िहाराष्ट्र िच्छीिार कृती सांघ याांचे प्रजतजनर्ी. सदस्य 
22 सांचालक, बॉम्ब ेनॅचरल जहस्री सोसायटी. सदस्य 

 
 

उपरोक्त सजनयांत्रण सजितीची बठैक िजहन्यातून जकिान एक वळेा घेण्यात यावी. सदर बठैक व््हडीओ 
कॉन्फरन्स द्वारे देखील घेण्याची िुभा राहील.   
 

सजितीचे कायध-  
 

1) काांदळवन सांरक्षण व सांवर्धनाच्या अनुषांगाने सवध शासकीय यांत्रणा / सांस्था / अजर्कारी याांच्या अजर्कार व 
िबाबदाऱ्याांचा तत्पर व पजरणािकारक वापर करुन घेणे व सवध शासकीय यांत्रणाांिध्ये योग्य सिन्वय ठेवणे. 

2)   काांदळवनाचे सांरक्षण व सांवर्धन तसेच बार्ीत क्षते्रावर तज्ञाच्या सल्ल्याने काांदळवनाांची पनु:स्थापना    
       (Restoration) करणे. 
3) काांदळवनासांदभेत तक्रारी व तक्रारींचे जनराकरण यासाठी िध्यवती जनयांत्रण कक्षासह एक स्वतांत्र  

सेके्रजरएट तयार करणे. 
4)  काांदळवन क्षेत्रात भारतीय वन अजर्जनयि, 1927, वन सांवर्धन अजर्जनयि, 1980 व पयेवरण सांरक्षण 

अजर्जनयि, 1986 चा भांग होणार नाही, याची दक्षता घेणे.  
5)   सजितीच्या िासीक िा.उच्च न्यायालयाने वळेोवळेी जदलेल्या आदेशाांच्या अांिलबिावणी बाबतच्या कािाचा 

आढावा घेणे. तसचे सदर बठैकींच े इजतवृत्त जवभागीय आयकु्त, कोंकण याांच्या सांकेतस्थळावर सकवा 
सिर्वपत सांकेतस्थळावर (dedicated website) प्रजसध्द करणे.  

6) राज्यातील सांवदेनजशल काांदळवन क्षेत्र जनजित करणे व सदर क्षते्रावर पोलीस यांत्रणा/ वनरक्षक/ िहाराष्ट्र 
सुरक्षा िांडळाचे सरुक्षा रक्षक याांच्यािाफध त जनगरानी (surveillance) ठेवणे.   

7) सांवदेनजशल काांदळवन क्षते्रात वाहनाांना प्रवशेबांदी करण्यासाठी अडथळे जनिेण करण्याच्या ृषष्ट्टीने 
उपाययोिना करणे. 

10) सांवदेनजशल काांदळवन क्षेत्रास बार्ा पोहचजवण्याऱ्या उपद्रवींवर जनगरानी ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार 
सीसीटी्ही बसजवण्याबाबत जनणधय घेणे.  

11)  राज्यातील काांदळवन क्षेत्राच ेदर सहा िजहन्याांनी उपग्रहाद्वारे उच्च पथृ्थकरण (Satellite high resolution   
       images) वापरुन नकाशे तयार करुन घेणे व त्यानुसार काही बदल आढळून आल्यास तो सजितीने  

जवचारात घेवून त्यावर प्रजतबांर्ात्िक उपाययोिना करणे.  
12)   सजितीने केलेल्या कायधवाहीबाबतचा प्रथि अनुपालन अहवाल िा.उच्च न्यायालयास जदनाांक 1 जडसेंबर, 

2018 पवूी सादर करणे व तद्नांतर प्रत्येक तीन िजहण्यानी सादर करणे.   
 

िा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काांदळवनाचे सांरक्षण व सांवर्धनासाठी जिल्हा / तालुका स्तरावर उप 
सजित्या गठीत करण्यासाठी जवभागीय आयकु्त, कोंकण याांना प्राजर्कृत करण्यात येत आहे. त्याांनाी आदेशाच्या 
तारखेपासून दोन िजहन्याांच्या आांत सदर सजित्या गठीत करा्यात व त्याांच्या कािाचे सजनयांत्रण करावते. सजित्या 
गठीत झाल्यानांतर जवभागीय आयकु्त, कोंकण याांनी सदर सजित्याांची परेुशी प्रजसध्दी करावी. सजितीकडे 
नागरीकाांना आपल्या लेखी तक्रारी नोंदजवता येतील याबाबत व त्यासाठी उपलब्र् जवजवर् िागध नागजरकाांना 
प्रजसध्दीद्वारे कळवाव.े   
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राज्यातील काांदळवन क्षेत्रातील अजतक्रिण, काांदळवनाची तोड, अनजर्कृत बाांर्कािे व इतर सवध 
तक्रारींच्या अनुषांगाने िा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तक्रार जनवारण यांत्रणा (Grievance Redress 
Mechanism) स्थापन करण्याबाबतची कायधवाही वगेळयाने करण्यात येईल. प्रस्ताजवत तक्रार जनवारण यांत्रणेकडून 
प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर सजनयांत्रण सजितीने तातडीने कायधवाही करुन काांदळवनावर अजतक्रिण / नुकसान 
होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी आवश्यकता असल्यास स्थाजनक पोलीस प्रशासनाची िदत घेण्यात 
यावी. 

िा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अांिलबिावणी करताना काही अडचणी उदभवल्यास जवभागीय  
आयकु्त, कोंकण याांनी त्याबाबत शासकीय अजभयोक्ता याांच्यािाफध त िा.न्यायालयास जनदशधनास आणनू द्याव.े  

 

   जवभागीय आयकु्त याांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या उपरोक्त सजनयांत्रण सजितीच्या 
कािावर पयेवरण जवभाग, िहसूल जवभाग व वन जवभाग याांच्या सजचवाांिाफध त सजनयांत्रण केले िाईल. त्यासाठी 
जवभागीय आयकु्त, कोंकण हे सजितीच्या िाजसक बठैकीचे इजतवृत्त तसेच िा.उच्च न्यायालयास सादर करण्यात 
येणाऱ्या त्रैिाजसक अहवालाची  प्रत सांबांजर्त सजचवाांना सादर करतील. 
 
 

 सदर सजितीवर जनयकु्त अशासकीय सदस्याांचा कालावर्ी 1 वषेसाठी ियेजदत राहील. सदर अशासकीय 
सदस्याांना रु. 8900/- व त्याहून अजर्क गे्रड वतेन असणाऱ्या शासकीय किधचाऱ्याांच्या दराने प्रवासभत्ता व दैजनक 
भत्ता अनुज्ञये असेल. िात्र त्याांना जविान प्रवास आजण रेल्वचे्या वातानुकुलीत प्रथि वगेचा प्रवास अनुज्ञये असणार 
नाही. 

 

सदर शासन जनणधय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्र् करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेताांक 201810161708030019 असा आहे. हा शासन जनणधय जडिीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांजकत करुन काढण्यात येत आहे.   
  िहाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 

   

                 ( 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, पयेवरण जवभाग, िांत्रालय, िुांबई-32. 
5)  प्रर्ान िखु्य वनसांरक्षक (वनबल प्रिुख), िहाराष्ट्र राज्य, नागपरू. 
6)   प्रर्ान िुख्य वनसांरक्षक (वन्यिीव), िहाराष्ट्र राज्य, नागपरू. 
 7)  अपर प्रर्ान िखु्य वनसांरक्षक (काांदळवन कक्ष), िुांबई. 
8)   अपर िखु्य वनसांरक्षक (वन्यिीव), पजिि िुांबई. 
9)   जवभागीय आयकु्त, कोंकण जवभाग, कोंकण.  
10) आयकु्त, िहानगर पाजलका बहृन्िुांबई / ठाणे / कल्याण-डोंजबवली / जिरा-भाईदांर/ वसई-जवरार /  
      नवी िुांबई / पनवले/ जभवांडी-जनिािपरू / उल्हासनगर. 
11) पोलीस आयकु्त, िुांबई / ठाणे/ नवी िुांबई.  
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12) जिल्हाजर्कारी, िुांबई / िुांबई उपनगर / ठाणे/ रायगड / पालघर / रत्नाजगरी / ससरु्दूगध.  
13) िुख्य कायधकारी अजर्कारी, िहाराष्ट्र प्रदुषण जनयांत्रक िांडळ, िुांबई. 
14) िुख्य िहानगर आयकु्त, िुांबई िहानगर प्रदेश जवकास प्राजर्करण (MMRDA) 
15) ्यवस्थापकीय सांचालयक,शहर आजण औद्योजगक जवकास िहािांडळ (CIDCO). 
16) ्यवस्थापकीय सांचालयक, िहाराष्ट्र गहृजनिेण व क्षेत्र जवकास प्राजर्करण (MHADA) 
17)  िहाराष्ट्र औद्योजगक जवकास िहािांडळ (MIDC) याांचे प्रजतजनर्ी. 
18)  सदस्य सजचव, िहाराष्ट्र सागर तटीय क्षते्र ्यवस्थापन प्राजर्करण (MCZMA) 
19)  िखु्य वनसांरक्षक (प्रादेजशक), ठाणे / कोल्हापरू.  
20)  जिल्हा पोलीस अजर्क्षक, ठाणे (ग्रािीण) / रायगड / पालघर / रत्नाजगरी / ससरु्दूगध.  
21)  उप वनसांरक्षक (काांदळवन कक्ष), िुांबई.  
22)  उप वनसांरक्षक, ठाणे, डहाण,ू ि्हार, रोहा, अजलबाग, शहापरू, सावांतवाडी. 
23)  जवभागीय वन अजर्कारी, जचपळून व्स्थत रत्नाजगरी. 
24)  जवभागीय वन अजर्कारी, िुांबई काांदळवन सांर्ारण घटक 
24) िुख्य कायधकारी अजर्कारी, झोपडपट्टी पनुर्ववकास प्राजर्करण. 
25) नवी िुांबई एन् ्हारिेंट जप्रझवशेन सोसायटी.  
26) बॉम्ब ेएन््हारिेंट ऍक्शन ग्रूप.  
27) वनशक्ती (NGO).  
28) िहाराष्ट्र िच्छीिार कृती सांघ. 
29)  सांचालक, बॉम्ब ेनॅचरल जहस्री सोसायटी. 
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