
नवी म ुंबईतील काुंदळवन सुंरक्षणासाठी 
सननयुंत्रण सनमती प न:गठीत करण्याबाबत.. 

 

महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन नवभाग 

शासन ननणणय क्रमाुंक :- एस-30/2015/अनौ.30/प्र.क्र.462/फ-3, 
मुंत्रालय, म ुंबई - 400 032, 

                                                           नदनाुंक : 27 ज लै, 2017.   
पहा :-  

1) मा.उच्च न्यायालयातील जननहत यानचका क्र. 218/2013 मधील नदनाुंक 3 व 4 ऑगस्ट, 
2015 च ेअुंतनरम आदेश.  

2) शासन ननणणय समक्रमाुंक नदनाुंक 3.10.2015, नदनाुंक  23.02.2017 व नदनाुंक 18.03.2017 
3)  अपर प्रम ख म ख्य वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), म ुंबई याुंच ेक्र.जमीन-701/2017-18, 
     नदनाुंक 13.06.2017 च ेपत्र. 
 

प्रस्तावना :- 
 मा. उच्च न्यायालय, म ुंबई येथे दाखल जननहत यानचका क्र. 218/2013 यानचकाकते नवी म ुंबई 
एन्वारमेंट नप्रझरवशेन सोसायटी याुंनी सदर जननहत यानचका नवी म ुंबईतील काुंदळवनाच्या 
सुंरक्षणाबाबत दाखल केली आहे. प्रस्त त प्रकरणी नदनाुंक 3 व 4 ऑगस्ट, 2015 रोजीच्या 
मा.न्यायालयाच्या आदेशान्वये नवभागीय आय क्त, कोंकण याुंच्या अध्यक्षतेखाली शासन ननणणय नदनाुंक 
3.10.2015 अन्वये नवी म ुंबईतील काुंदळवन सुंरक्षणासाठी सुंननयुंत्रण सनमती गठीत करण्यात आली 
आहे. तसेच मा.न्यायालयाने नदनाुंक 27.1.2017 रोजी पानरत केलेल्या आदेशान्वये म ख्य वनसुंरक्षक 
(काुंदळवन कक्ष), म ुंबई याुंची सदर सनमतीत सदस्य सनचव म्हणनू ननय क्ती करुन नदनाुंक 23.02.2017 
रोजीच्या शासन ननणणयान्वये सनमती प न:गठीत करण्यात आलेली आहे. 
 तद्नुंतर मा.न्यायालयाने नदनाुंक 2 माचण, 2017 रोजी पानरत केलेल्या आदेशान्वये सदर 
सनमतीमध्ये महाराष्ट्र प्रद षण ननयुंत्रण मुंडळाच्या प्रनतननधीची अनतनरक्त सदस्य म्हणनू नदनाुंक 
18.03.2017 रोजीच्या शासन ननणणयान्वये ननय क्ती करण्यात आली आहे. 
 प्रस्त त प्रकरणी अपर प्रम ख म ख्य वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), म ुंबई याुंनी तयाुंच्या नदनाुंक 
13.06.2017 रोजीच्या पत्रान्वये शासनास प ढील वस्त स्स्थती सादर केली आहे -  

शासनाच्या नदनाुंक 6.04.2017 रोजीच्या आदेशान्वये म ख्य वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), म ुंबई हे 
पद Abeyance मध्ये ठेवून अपर प्रधान म ख्य वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), म ुंबई हे पद सुंवगात तातप रते 
जोडण्यात आल ेआहे. तयाम ळे म ख्य वनसुंरक्षक हे पद अपर प्रधान म ख्य वनसुंरक्षक या पदाच्या क्षणेीत 
उन्नत (upgrade) करण्यात आलेले आहे. अपर प्रधान म ख्य वनसुंरक्षक हे पद “प्रधान सनचव” या दजाचे 
असून सदर सनमतीच ेअध्यक्ष नवभागीय आय क्त या पदाच्या श्रेणीपेक्षा वनरष्ट्ठ दजाच्या श्रेणीच ेआहे. 

साधारणत: सनमतीच ेअध्यक्ष हे सवात वनरष्ट्ठ श्रेणीतील पदावरील अनधकारी आनण तयापेक्षा कननष्ट्ठ 
दजाच ेअनधकारी हे सदस्य सनचव म्हणनू कायणरत असणे हे अनभप्रेत आहे. परुंतू सध्या सदर सनमतीच े
सदस्य सनचव म्हणनू कायणरत असणारे हे अपर प्रधान म ख्य वनसुंरक्षक, काुंदळवन, म ुंबई हे सनमतीच े
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अध्यक्ष तथा नवभागीय आय क्त याुंच े पेक्षा वनरष्ट्ठ दजाच ेश्रेणीतील अनधकारी आहेत. ही बाब प्रशासकीय 
दृष्ट्टया स सुंगत वाटत नाही. सबब, सदर सनमतीच ेसदस्य सनचव म्हणनू उप वनसुंरक्षक, काुंदळवन कक्ष, 
म ुंबई याुंची ननय क्ती करण्याबाबत शासनास नवनुंती केली आहे. 

उपरोक्त वस्त स्स्थतीच ेअवलोकन करुन तसेच अपर प्रम ख म ख्य वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), 
म ुंबई याुंच्या नवनुंतीच्या अन षुंगाने शासन ननणणय नदनाुंक 3.10.2015 अन्वये नवभागीय आय क्त, कोंकण 
याुंच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या नवी म ुंबईतील काुंदळवन सुंननयुंत्रण सनमतीच्या सुंरचनेत बदल 
करुन उप वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), म ुंबई याुंना सनमतीच्या सदस्य सनचव म्हणनू नेमण्याची बाब 
शासनाच्या नवचाराधीन आहे. 

 

शासन ननणणय :- 
नवी म ुंबईतील काुंदळवन सुंरक्षणासाठी शासन ननणणय नदनाुंक 3.10.2015 अन्वये नवभागीय 

आय क्त, कोंकण याुंच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या सुंननयुंत्रण सनमतीच्या सुंरचनेत बदल करण्यात 
येत असून सदर सननयुंत्रण सनमती सुंरचना प ढील प्रमाणे असेल -       
 

अ .क्र.  अनधकाऱ्याचे पदनाम सनमतीतील स्थान 
1 नवभागीय आय क्त कोंकण नवभाग, नवी म ुंबई. अध्यक्ष 
2 अपर प्रधान म ख्य वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), म ुंबई सदस्य 
3 पोलीस उप आय क्त, नवशेष शाखा नवी म ुंबई सदस्य 
4 अपर आय क्त, नवी म ुंबई महानगर पानलका सदस्य 
5 महाव्यवस्थापक, पयावरण व वने, नसडको सदस्य 
6 उप वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), म ुंबई सदस्य सनचव 
7 नवभागीय वन अनधकारी, म ुंबई काुंदळवन सुंधारण घटक सदस्य 
8 नवी म ुंबई एन्वारमेंट नप्रझरवशेन सोसायटी याुंचे प्रनतननधी सदस्य 
9 महाराष्ट्र प्रद षण ननयुंत्रण मुंडळ, म ुंबई याुंचे प्रनतननधी सदस्य 
10 नवभागीय आय क्त, कोंकण याुंनी नामननदेनशत केलेले पयावरण 

क्षते्रात काम करणारी अशासकीय सुंस्था (NGO) याुंचे प्रनतननधी 
सदस्य 

 

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सुंकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून तयाचा सुंकेताुंक  201707271630432019 असा आहे. हा शासन ननणणय नडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाुंनकत करुन काढण्यात येत आहे.   

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याुंच्या आदेशान सार व नाुंवाने.  
             
 

 
(वीरेंद्र नतवारी) 

म ख्य वनसुंरक्षक (मुंत्रालय) 
प्रनत, 

1. अपर म ख्य सनचव, गृह नवभाग, मुंत्रायल, म ुंबई-32.  
2. अपर म ख्य सनचव, पयावरण नवभाग, मुंत्रायल, म ुंबई-32. 
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3. प्रधान सनचव (महसूल), महसूल व वन नवभाग, मुंत्रायल, म ुंबई-32. 
4. प्रधान सनचव, नगर नवकास नवभाग, मुंत्रालय, म ुंबई- 32. 
5. प्रधान म ख्य वनसुंरक्षक (वन बल प्रम ख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
6. प्रधान म ख्य वनसुंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
7. अपर प्रधान म ख्य वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), म ुंबई 
8. नवभागीय आय क्त, कोंकण, नवी म ुंबई. 
9. आय क्त, नवी म ुंबई, महानगर पानलका.  
10. पोलीस आय क्त, नवी म ुंबई. 
11. व्यवस्थापकीय सुंचालयक, नसडको, नवी म ुंबई. 
12. सुंचालक, महाराष्ट्र प्रद षण ननयुंत्रण मुंडळ, म ुंबई. 
13. अपर म ख्य वनसुंरक्षक (वन्यजीव), पनिम म ुंबई. 
14. म ख्य वनसुंरक्षक (प्रादेनशक), ठाणे / कोल्हापूर. 
15. उप वनसुंरक्षक (काुंदळवन कक्ष), म ुंबई. 
16. सवण सुंबुंनधत उप वनसुंरक्षक. 
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