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र ािगरीर ािगरीर ािगरीर ािगरी, , , , आिण आिण आिण आिण सधदुगुसधदुगुसधदुगुसधदुगु    िज हािज हािज हािज हा: : : : महारामहारामहारामहारा     शासनाबरोबर याशासनाबरोबर याशासनाबरोबर याशासनाबरोबर या    दददद. 30 . 30 . 30 . 30 

स टबरस टबरस टबरस टबर    2010 2010 2010 2010 रोजी यारोजी यारोजी यारोजी या    िवचारिविनमयाचािवचारिविनमयाचािवचारिविनमयाचािवचारिविनमयाचा    आिणआिणआिणआिण    4 4 4 4 ऑ टोबरऑ टोबरऑ टोबरऑ टोबर    तेततेेते    12 12 12 12 ऑ टोबरऑ टोबरऑ टोबरऑ टोबर    

2010 2010 2010 2010 अ यासअ यासअ यासअ यास    दौ याचादौ याचादौ याचादौ याचा    अहवालअहवालअहवालअहवाल    

माधव गाडगीळमाधव गाडगीळमाधव गाडगीळमाधव गाडगीळ    

अ यअ यअ यअ य , , , , पि म घाट प रसर त  सिमतीपि म घाट प रसर त  सिमतीपि म घाट प रसर त  सिमतीपि म घाट प रसर त  सिमती  

िहरव ेतळकोकणिहरव ेतळकोकणिहरव ेतळकोकणिहरव ेतळकोकण    

र ािगरी आिण सधुदगु िज ह ेहा सारा िनसगर य दशे आह.े माधव केशव काटद यांनी हटल े

आह ेना: “स ा ी या तळी शोभते िहरवे तळकोकण। रा दिेवचे िनसगिन मत केवळ नंदनवन।”. सृ ीच े

वरदान लाभले या ा प रसराची मोहक समु कनारे, आकषक ड गररांगा आिण जोडीस रसाळ आंबे, 

काज,ू फणस, मसाले, नारळ, सुपारी, कोकम ही खािसयत आह.े ा दशेा या पूवला स ा ी या रांगा 

आिण पि मेला अरबी समु  आह.े समु ावरचे खारे वारे स ा ीला अडून ितथे दरसाल 3000 - 5000 

िममी पाऊस पडतो. ा पि म घाटा या रांगा सव दि ण भारताचा जल ोतच आहते. महारा ा या 

स ा ीतून कृ णा, गोदावरी ा मोठया न ांचा आिण वािश ी, सािव ी, शा ी अशा अनेक 

पि मवािहनी न ांचा उगम होतो. िजथे कोकणात या न ा समु ाला िमळतात ितथ या खाडया 

जीवसृ ीन े समृ द आहते. यां या तीरावर कांदळवन फोफावते. इथ या समु ा या िनतळ पा यात 

वाळही वाढतात. ही कांदळवने, ड गरांवरची सदाह रत जंगले आिण ड गरमा यांवरच े “रानफुलांनी 

मंिडत’’ सड ेही ा दशेाची वैिश ये आहते. इथ या सुपीक खो यात भातशेती आिण नारळ-सुपारी या 

बागा आहते, तर ड गर उतारांवर आंबा आिण काजूंची लागवड आह.े खा ांत आिण समु कना यावरती 

भरपूर म यो पादन होत.े सागरी व ड गरी क ल,े अनेक तीथ े े ांमुळे हा प रसर ऐितहािसक व 

सां कृितक दृ याही समृ द आह.े येथील अथ व था शेती, फलो पादन, मासेमारी आिण पयटन ा चार 

खांबांवर ठाम उभी आह.े अलीकड ेयेथे लोटे प रसरातील रासायिनक उ ोग, औि णक व वायु आधा रत 
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ऊजा उ पादन, खाणकाम व आता तािवत अणुऊजा क प अशा नवन ा िवकासयोजना कायाि वत 

आहते. कोकणात िश णाचा सार मोठया माणावर आह.े ाच कोकणान े दशेाला अनेक मा यवर नेत े

पुरिवले आहते. 

पि म घाट त  गट पि म घाट त  गट पि म घाट त  गट पि म घाट त  गट काय ा ीकाय ा ीकाय ा ीकाय ा ी    

पि म घाट दशेाची पयावरणीय संवेदनाशीलता व प रसर संपतीचे मह व, तसेच अनेक रा यांत 

िवभागलेली भौगोिलक रचना व हवामानातील बदलांचे संभािवत प रणाम ल ात घऊेन भारत 

सरकार या पयावरण व वन मं ालयाने एक पि म घाट प रसर त  गट ग ठत केला आह.े 

ा गटापुढे खालील उ  ेठेव यात आली आहते: 

1.पि म घाटा या प रसरा या स ःि थतीचे प रशीलन करणे 

2.पि म घाटातील कोणकोण या टापंूना संवेदनाशील प रसर े े (Ecologically Sensitive Areas) 

हणून घोिषत करणे आव यक आह ेह ेठरवून अशा टापंूना १९८६ या पयावरण संर ण काय ानुसार 

संवेदनाशील प रसर े े हणून घोिषत कर याची िशफारस करणे. असे करताना त  गट मोहन राम 

सिमतीचा अहवाल, मा यवर सव  यायालयाचे िनवाड,े रा ीय व य जीव मंडळा या िशफारसी 

ल ात घेईल व रा य शासनांचा स ला िवचारात घेईल. 

3. सव संबंिधत रा यांतील जनता व शासनांशी सवकष िवचार िविनमय क न पि म घाट दशेाचे 

संर ण, संवधन आिण पुन ीवन कर याबाबत िशफारसी दणेे. 

4. भारत शासना या पयावरण व वन मं ालयाने १९८६ या पयावरण संर ण काय ानुसार जाहीर 

केले या पि म घाट दशेातील िववि त संवेदनाशील प रसर े ांची प रणामकारक अंमलबजावणी 

कर यासाठी उपाययोजना सचुवणे. 

5. १९८६ या पयावरण सरं ण काय ाअंतगत पि म घाट दशेा या प रसराचे सयुि क व थापन 

कर यासाठी व सव संबंिधत रा यां या सहकायाने शा त िवकासासाठी य  कर यासाठी एक 

जाणकार लोकाचंे पि म घाट प रसर ािधकरण थापन कर यासाठी काय पावले उचलावी ाब ल 

िशफारस करणे. 
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6. पि म घाटा या संदभातील इतर काहीही सयुि क पयावरणीय अथवा जीवप रसर संबंिधत 

िवषयांबाबत, तसचे के ीय पयावरण व वन मं ालयाने वेळोवेळी िवचारणा के या माणे स ला 

पुरवणे. 

       थापनेनंतर ा मं ालयाने त  गटाला संपूण र ािगरी व सधुदगु िज ांचा िवचार 

कर यास सांिगतले आह.े  

त  गटा या काय ा ीत सचुव या माणे लोकांबरोबर आिण शासक य यं णेबरोबर सिव तर 

िवचार िविनमय क न पि म घाट दशेाचे संर ण, संगोपन व पुन ीवनासाठी िशफारसी करणे 

अपेि त आह.े ा उ ां माणे 30 स टबर 2010 रोजी मंुबई येथ ेमहारा  शासना या अिधका यांबरोबर 

िवचार िविनमय क न माधव गाडगीळ व यां या सहका यांनी 4 ते 12 ऑ टोबर दर यान र ािगरी, 

सधुदगु व को हापूर िज ांचा अ यास दौरा केला. ा दौ यादर यान ेिविवध सं थांना भेटी द या, 

तसेच अनेक उ ोजक, शा , तं  व थािनक समाजातील लोकांशी चचा केली. ा सर्व 

दौ यादर यान रा य दषूण मंडळाचे अिधकारी सोबत होत.े तसेच र ािगरी या िज हा अिधका यां या 

कायालयात िज हा पातळीवर अनेक अिधका यांबरोबर बैठक झाली. अत एव, ा अहवालातील िनरी णे 

ही संबंिधत शसक य अिधका यांबरोबर पडताळून पाह यात आली आहते.  

पयावरणाचे संर ण, व लोकक याण ही आप या जास ाक रा ाची मह वाची उ  ेआहते. 

ासाठी घटनेतील मूलभतू ह , ७३ व ७४ ा घटना दु या, पयावरण संर ण कायदा १९८६, 

जैविविवधता कायदा २००२, मािहती ह  कायदा २००६ अशा अनेक  तरतुद ारे एक सु वि थत चौकट 

रचली गेली आह.े  परंत ु य ात ा सा याची अंमलबजावणी कतपत होत आह ेह ेतपासून पाहणे 

अ याव यक आह.े हणून ा अहवालात खालील िवषयांवर ल  क त केले आह.े  

1. पयावरणाचे र ण भावीपणे केले जात आह ेका? 

2. पयावरणाची होत असलेली हानी वीकाराह आह ेकाय? 

3. पयावरणा या हानीची होत असलेली िवभागणी (वेगवेगळया भागांत, वेगवेगळया दशेांत, 

वेगवेगळया वगात, आज या व पुढील िप ांत) वीकाराह आह ेकाय? 
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4. पयावरणा या व थापनात थािनक लोकांना नीट सहभागी क न घेतले जात आह ेकाय? 

5. सुयो य िवकास माग ठरिव यात थािनक लोकांना नीट सहभागी क न घेतल ेआह ेकाय? 

6. आज या िवकास नीतीतनू शा त िवकासाकड ेवाटचाल होत आह ेकाय? 

7. स ाधा यांना जिमनीवर काय चाल ूआह े ाची जाणीव आह ेकाय? 

8. लोकांच ेनागरी ह  जपले जात आहते काय? 

 

पयावरपयावरपयावरपयावरणाचेणाचेणाचेणाचे    र णर णर णर ण    भावीपणेभावीपणेभावीपणेभावीपणे    केलेकेलेकेलेकेले    जातजातजातजात    आहेआहेआहेआहे    काकाकाकायययय????    

ाचे उ र प पणे पयावरणाचे नीट र ण होत नाही हचे आह.े दषूण िनयं ण आिण इतर 

काय ांची अंमलबजावणी असमाधानकारक आह.े य ात काय चालले आह े ावरची दखेरेख फारच 

तुटपंुजी आह ेआिण लोकां या त ारी िनवार याची यं णा कुचकामी आह.े     

आपण या संदभात लोटया या िचपळूण जवळील महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळामधील 

(एम.आय.डी.सी.) रासायिनक उ ोगांचे उदाहरण घेऊ या. आ ही ितथ या थािनक अ यासगटाशी चचा 

केली. इथली सांडपा यावर या कर याची सामुदाियक यं णाही (Common Effluent Treatment 

Plant) पािहली. िशवाय दाभोळ खाडी या भेटीदर यान अनेक लोकांशी बोलणी झाली. ते हा अस ेल ात 

आले क  शासक य अिधका यांनी मंुबईत झाले या बैठक त अनके चकु या गो ी सांिगत या हो या.  एक 

तर, लोटेचा अ यासगट आज पूणपणे िनि य आह.े गे या दोन वषात ा अ यासगटाची एकही बैठक 

झालेली नाही. कोतवली गाव भरपूर दषूणाला सामोरे जात आह.े तेथील ाम थांनी वेळोवेळी मागणी 

क नही यां या सभासदाला अ यासगटात थान दे यात आलेले नाही.  

लोटयाम ये ह ेन  क  कारखा यांतून िनमाण होणा या हवे या व पा या या भयंकर दषूणावर 

वि थत व पुरेशी कारवाई होत नाही आह,े आिण जी उपाययोजना राबवली जात े ती दोषपूण आह.े 

आ ही वतः ितथ ेमोठया माणावर दिूषत पा याचा िवसग ओढयात जात असलेला पािहला आह.े आता 
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याच ओढयाचे पाणी कोतवली गाव िप यासाठी वापरत.े गावचे सरपंच ह े सारे भोगून व आता ही 

प रि थती आटो यात आणता येणार नाही ह ेजाणून हचे पाणी िपऊन आ मह ये या य ापयत पोचले. 

मग धावपळ क न यांना मंुबई या इि पतळात ने यात आले. यांचा जीव वाचवला एवढेच, परंतु अजूनही 

ितथ ेकोतवली या पा या या दषूणावर कोणतीही प रणामकारक उपाययोजना कर यात आलेली नाही. 

तसेच 2000 साली ाच लोटे - एम.आय.डी.सी. या प रसरात राहणारे सुमारे 30 शालेय िव ाथ  

दिूषत वायूमुळे बेशु द पडले होत.े कंपनीन ेयासंबंधी कोणतीही दखल घेतली नाही, िशवाय ा मुलांना 

इि पतळात ने याची साधी व था कर याच ेभानही दाखवले नाही. आजूबाजू या लोकांनी सांिगतल ेक , 

ा प रसरातनू बाहरे सोडला जाणारा िवषारी घन कचरा (Solid toxic sludge) मातीत िमसळून 

टाकला जातो कवा घाटा या प रसरात नेऊन फेकला जातो. अशा क येक अपराधांची न द आह,े पण 

कोणालाही पकड यात आललेे नाही. 

आता हहेी प े  कळले आह े क  लोटे येथील अनेक रासायिनक उ ोग यांचे िवषारी सांडपाणी 

भूजलात सोडताहते. यासाठी बोअरवेलचा वापरही केला जातो आह.े अशा तीन घटना काशात आ या, 

पण यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. काही नी तर असे िवषारी सांडपाणी टँकरम ये भ न 

घेऊन बोरज धरणाम ये टाकले. आता याच बोरज धरणातून सा या खेड शहराला पाणी पुरवठा होतो. ा 

अघोरी कारामुळे खेडला होणारा पाणीपुरवठा काही काळ बंद ठेवावा लागला. लोटेमधील रासायिनक 

दषूणामुळे दाभोळ खाडीतील मा यांची सं या घटते आह ेआिण म य उ ोगातील रोजगारही घटत आह.े 

अशी ददुशा आह,े तर याला ितसाद हणून महारा  दषूण िनयं ण मंडळाने नेमके काय केल,े 

तर वतःचे ऑ फस लोटयातून हलवून िचपळूणला नेल!े एका बाजूला इथे अस  दषूण आजच आह ेह े

सवमा य आह,े तरीही आ हाला तेथील एम.आय.डी.सी. अिधका यान ेसांिगतले क  आता इथेच 550 हे टर 

जिमनीवर एक नवा पे ोकेिमकलचा कारखानदारी क प हो याचा ताव आह.े  

खाणकामा या संदभात असेच वाईट अनुभव आहते. आशापुरा खाणकाम कंपनीने उंबरशेतला 

कोण याही परवानगीिशवाय तथाकिथत चाचणी ख  ेघेतले आहते. खरे तर इथे मो ा माणावर खुदाईच 
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चालू आह.े या संदभात शासक य अिधका यांना कस या चाचणीला परवानगी असत ेह ेसांगा अशी िवनतंी 

केली, पण नीट मािहती िमळू शकलेली नाही. आशापुराचीच आणखी एक खाण साखरी वेळासला आह.े 

खिनज अिधकारी ी. भोगे यां याशी ािवषयी र ािगरी िज हािधकारी कायालयाम ये चचा केली असता 

यांनी सांिगतल ेक  साखरी वेळास खाणीची पयावरणीय परवानगी नो हबर 2009 म ये संपली आह.े तर 

जानेवारी 2010 ला वाहतूक परवानगीही थांबवलेली आह.े तरीही ाम थां या सांग यानुसार 

कंपनीमाफत खाणकाम चालूच ठेवले आह.े तसेच परवानगी या काळातही मंजुरीपे ा कतीतरी पटीने 

खोदकाम क न खिनज ेकाढली आहते. शेजार या को हापूर िज ाम ये राखीव वनां या प रसरात, वन 

खा या या मंजुरीिशवाय खाणकाम चालू अस याच ेपुरावेही आम यासमोर मंड यात आले.  

म यंतरी बंद पडलेला ए ॉनचा ऊजा क प आता र ािगरी गॅस व पॉवर (RGPPL) ने नैस गक 

वायू या आधारे सु  केला आह.े कंपनी या हण यानुसार हा पूणपणे दषूणिवरिहत क प असणार आह.े 

पण ा कारखा याच े पाणी थंड कर याच े मनोरे दोषपूण आहते; व यामुळे काही िवषारी रसायनांचा 

िनचरा होऊन कातळवाडी ामपंचायतीतील नसै गक झ यांत व िवहीर त ही दषूके पसरत चालली 

आहते. तसेच र ािगरीतील कोळशावर आधा रत ऊजा क पांत जळले या कोळशाची भुकटी (Fly Ash) 

अितशय असमाधानकारक प दतीन ेिनकालात काढली जाते आह.े ा भुकटीचा वापर िसमट, िवटा बनवणे 

इ. साठी करावा असे बंधन आह.े परंतु कोकणात बांधकामाला उपयु  असा जांभा दगड भरपूर आह,े आिण 

िवटांना काहीच मागणी नाही. ा िज ातील एकमेव िसमट कारखा यात तयार होणा या भुकटी या 

अितशय नग य  िह सा माल हणून  वापरला जाऊ शकतो. िशवाय िसमटसाठी वापर करताना भुकटी या 

िविश  दजाची आव यकता असत.े तशी भुकटी नसेल तर ितचा काही उपयोग होऊ शकत नाही. मग अशी 

भुकटी खाण त (mines) टाक यास परवानगी आह ेअस ेसमथन दऊेन ती जां या या िच यां या खाणीत 

(stone quarry) आणून टाकली जात आह.े पण िचरा हा इतका सि छ  असतो क  भुकटीतील ार 

व दषूके पा यात िवरघळून ओहळ, नाल ेयामाफत ाणी व मानवापयत पोचले क  याचे गंभीर प रणाम 
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दृ ीस येतील अशी भीती आह.े भुकटीची अशी िव हवेाट लावणे आज ता पुरते थांबले असले तरी मूळ  

सुटलेला नाही. तरी ा बाबतच ेयो य ते शासक य आदशे तातडीन ेदणेे आव यक आह.े     

पयावरणाचीपयावरणाचीपयावरणाचीपयावरणाची    हानीहानीहानीहानी    वीकाराहवीकाराहवीकाराहवीकाराह    आहेआहेआहेआहे    कायकायकायकाय????    

पयावरणीय भावा या परी णाची (Environmental Impact Assessment: EIA) तरतूद 

ही पयावरणा या संर णा या दृ ीने फार मह वाची आह.े ा परी णाअंतगत पयावरणीय, सामािजक व 

आ थक फ़ायद-ेतो ांचा ताळमेळ पारखला जाईल, व फाय ाच े पारड े पुरेस े जड असलेले क पच 

वीकारले जातील अशी अपे ा आह.े परंतु जवळजवळ सव ठकाणी ह ेपरी ण अितशय सदोष अस याच े

नजरेस यतेे. अशा ब तांश परी णांत अितशय मह वा या गो कड े सोई कर री या दलु  केले जाते. 

उदाहरणाथ, वीजवाहक तारां या जंजाळाचा पयावरणावर होणारा प रणाम. ऊजाउ प ी वाढू लागली क  

ऊजावहनाकरता वीजवाहक तारा या ा लागतात. यांचे मनोरे उभे करताना खालची जमीन ापली 

जाते; िशवाय ितथ या बागायतीवर िवपरीत प रणाम होऊ शकतो. अशा हानीकड ेकानाडोळा क न कसे 

चालेल? पावसा यात रानफुलांनी सजणा या कोकण या ड गरमा यावरील स ाकंडहेी असेच दलु  केल े

जाते. ह ेसड ेव यां या आजूबाजू या द या यातूनच खाल या खो यांचा जीवनाधार असले या झ यांचा 

उगम होतो. यांवर वैिश यपूण वन पती संपदा असते. भारतीय वन पित सव णाचे संचालक डॉ. 

संजा पा यां या मत ेदशेात दसुरीकड ेकोठेही एव ा मया दत भू दशेांत इत या मो ा माणात केवळ 

आप या दशेात आढळणा या आिण दमु ळ वन पित जाती सापडत नाहीत. पूण दलुि त अशी दसुरी 

जैिवक संपदा हणज े शपले. ा शप यांची उ म पैदास कोकण या खा ां या िचखलाट मो ांवर होत.े 

अशाच एका कारवार िज ामधील अघनािशनी नदी या अजून सुि थतीत असले या खाडीचा अ यास 

के यावर मो ावर या शप यां या वा षक उ पादनाचे मोल साडपेाच कोटी पये आह े अस े आढळून 

आले. पयावरणीय भावाची अ यंत दोषपूण परी णे सादर केली जाणे, व ती पयावरणीय मू यांकन 

सिम यांकडून(Environmental Appraisal Committee) मा य केली जाणे, ांमुळे आपण 

पयावरणाची अ वीकाय पातळीवरची हानी होऊ दते आहोत.  
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जर पयावरणाची हानी मयादते ठेवायची असेल तर जिमनीचा सुयो य वापर कर याची िनतांत 

गरज आह.े यासाठी जिमनीची मता, ितची सहनश  व ितचा वापर ाचा वि थत ताळमेळ राखला 

पािहजे. चांग या सुपीक, अथवा पयावरणा या दृ ीने मौिलक जिमनीवर गदा आणून यावर क प उभ े

कर यापे ा टाकाऊ जिमनीवर कारखानदारी उभारली गेली पािहज.े असे करताना क  िजथे कारखाने उभ े

राहणार आहते, ितथ ेिनमाण होणारे दषूण आटो यात राहणार आह ेक  नाही, हहेी पाहणे ज रीचे आह.े 

या सव गो चा मु सेूद िवचार क न रा य व क  सरकारन ेब याच क ाने, तांि क मािहती या आधारे 

िविवध िनकष िवचारात घऊेन, दोन मह वाच ेद तावेज बनवले आहते. 

1) र ािगरी ादिेशक िवकास आराखडा (Ratnagiri Regional Development Plan-RRDP) 

2)  र ािगरी िज ासाठी उ ोगांची सुयो य थलिनि ित दशिवणारे मानिच  (Ratnagiri Zonal 

Atlas for Siting of Industries-RZASI) 

पण आज काळजीपूवक तयार केले या ा दोनही अहवालांतील िशफारसी झुगा न द या जात 

आहते; व ातून खा ीने पयावरणाची मोठी हानी होत आह.े  

र ािगरी िज ासाठी उ ोगांची सुयो य थलिनि ित दशिवणारे मानिच  रचताना वेगवेग या 

क पांचे पयावरणावर होणारे प रणाम साठत जाऊन यातून कसे ापक प रणाम (Cumulative 

Impact) होऊ शकतील याचा साक याने िवचार केला गेला आह.े अथात ् ा मानिच ातही काही 

मह वा या ुटी आहते. उदाहरणाथ, जीवजात या अिधवासांत सलगता टकवणे मह वाचे आह;े 

अिधवासांचे तकुड ेतकुड ेझा यास मोठी हानी होऊ शकते ह ेल ात घेतल े गेलेले नाही. परंतु िज ा या 

धारणाश चा (Carrying Capacity) असा सवागीण िवचार अ याव यक आह,े व या दृ ीने ह े

मह वाचे पाऊल आह.े ा अ यासाकड ेपूण दलु  करणे फार चुक चे आह.े  

मानवी ह त ेपांचा पयावरणावर काय प रणाम होईल ह ेनीट समज यात अजूनही खूप अडचणी 

आहते. उदाहरणाथ, कोळसा जाळताना िनघणा या SO2 व NoX ा वायूंचा आंबा व काजू उ पादनावर 

न  कसा व काय प रणाम होतो ाचा समज अगदी अपुरा आह.े ा संदभात स या उपल ध असलेले सव 

शा ीय अ यास केवळ थंड दशेातील हगंामी िपकांपुरतेच मया दत आहते, यांतनू फार काही अंदाज 
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बांधणे अवघड आह.े िशवाय झंजावाती वा यां या व मुसळधार पावसा या ा दशेात काही वेगळेच 

भाव अवतरणे अश य नाही. कोकण कृषी िव ापीठाने ा दशेने काही योग हाती घेतल ेआहते. पण त े

पुरेशी व नेटक  मािहती दणेार नाहीत. रा न रा न आ य ा गो ीचे वाटते क  कोकण कृषी 

िव ापीठा या अख यारीत येणा या डहाणू प रसरात कोळशावर आधा रत ऊजा क पाची सम या अनके 

वष भेडसावत असनू, तेथील िचकू बागायतदारांची याबाबत त ार असनू, तेथे िव ापीठाचे संशोधन के  

असून, यांनी ा िवषयाचा काहीही अ यास आजतागायत केला कसा नाही? ते असो, आज जदाल 

कंपनी या िव माने सु  केलेला अ यास हा अितशय सदोष आह:े उदाहरणाथ, अ यासासाठी घेतलेला 

तुटपंुजा नमुना, व अ यासासाठी िनवडलेला मया दत काळ. िशवाय पावसाळयात ह ेसंशोधन पूणपणे बंद 

ठेवले जाते. हणजे पा यात िवषारी वायू िवरघळून यांचा काही प रणाम होत अस यास- आिण असा 

िनि तच होत असेल- याब ल काहीही उकल होत नाही. एकूण आपले आज असलेले अ ान आिण फार 

मया दत असे नवे संशोधन पाहता ा संदभात अितशय काळजीपूवक पावले उचल याची ज री आह.े 

एकूण स ःि थतीत ा बागायत आिण वनसमृ दीन े संप  िज ात हवेच े दषूण टाळणे हचे ेय कर 

वाटते. 

पयावरणा यापयावरणा यापयावरणा यापयावरणा या    हानीहानीहानीहानीचीचीचीची    आज होत असलेआज होत असलेआज होत असलेआज होत असलेलीलीलीली    िवभागणीिवभागणीिवभागणीिवभागणी    ((((अथ व थे या अथ व थे या अथ व थे या अथ व थे या वगेवेगळयावगेवेगळयावगेवेगळयावगेवेगळया    े ातंे ातंे ातंे ातं, , , , 

वगेवेगळयावगेवेगळयावगेवेगळयावगेवेगळया    भौगोिलक भौगोिलक भौगोिलक भौगोिलक देददेेदेशांशांशांशांतततत, , , , वगेवेवगेवेवगेवेवगेवेगळयागळयागळयागळया    ववववगागागागातततत, , , , आज याआज याआज याआज या    वववव    पढुीलपढुीलपढुीलपढुील    िपिपिपिप ांाांंांतततत) ) ) ) ाााा     आहेआहेआहेआहे    

कायकायकायकाय????    

ामीणामीणामीणामीण    ----    नागरीनागरीनागरीनागरी    समाजातीलसमाजातीलसमाजातीलसमाजातील    दरीदरीदरीदरी        

भारतातील िव मान िवकास या ही नेहमीच नागरी गरजानंा, नगरवािसयं या ांना झुकत ं

माप दते आली आह,े आिण मग याचाच प रपाक हणून अिवकिसत भाग मागासलेलेच रहात गेले आहते. 

कायमच शेतीचा िवकास दर हा संघ टत उ ोग व सेवा े ां न खूप कमी आह.े िशवाय संघ टत े ांत 

काही खास मो ा माणात रोजगार िन मती होत नाही आह,े ती रोजगार िन मती लोकसं यावाढीला 

त ड दऊे शकत नाही आह,े व ामीण बेरोजगारीची सम या भेडसावत आह.े ददुवान े ा प रि थती या 
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अितरेक  ताणामुळे आज महारा ातील शेतकरी आ मह येचा अखेरी मागसु ा वीकारत आहते. या 

प रि थतीत याच शेतकरी वगावर, बागायतदारांवर, मि छमारांवर आिण पयटनावर अवलंबून असणा या 

ामीण जनतेवर पयावरणा या नासाडीचा भार लादणे ह े िनि तच या य न ह.े र ािगरी- सधुदगु 

िज ांचा ा िवचारधारणेतून वेगळा िवचार करणे अ याव यक आह.े  

पण आज हचे, अनुिचत तेच, होत आह.े गे या काही दशकांत मो ा माणात आबंा व काजूं या 

लागवडीला उ ेजन दे यात आले आह,े आिण यातून एक समथ अथ व था उभारली गेली आह.े महा मा 

गांधी रा ीय ामीण रोजगार हमी योजेने या मा यमातून आ थकदृ या कमजोर वगा या जिमन वरही 

मुबलक माणात काजूची लागवड केली गेली आह.े ाच आंबा - काजू बागा कदािचत या पुढे हवे या 

दषूणाला फार मोठया माणात बळी पडतील असा मोठा धोका आह.े स या चालू असलेले तुटपंुजे 

संशोधन ह े असे होणार नाही अस े आ ासन दे यास असमथ आह.े िशवाय ही दो ही िपके परक य 

चलन ा ीसाठी अतीमह वाची आहते. नुकतीच जगभरची बाजारपेठ आप या रसाळ हापूस आं यासाठी 

खुली केली गेली आह.े यासाठी गरजेच े असणारे Global GAP Certification माणप  तेथील 80 

शेतक यांनी िमळवले आह;े इतर अनेक शेतक यांच ेह े माणप  येऊ घातल ेआह.े महारा  रा य कॄषी पणन 

मंडळाने ही माणप े िमळव यासाठी सबिसडीही दऊे केली आह.े परंतु, जर अशा फळबागांजवळ हवा 

दषूण करणारे कारखान ेउभारले जातील, तर याचंी िनयात पा ता ताबडतोब र  होईल.  

मि छमारी हा असाच, लोकां या उदरिनवाहा या आिण पोषणा या दृ ीने अितशय मह वाचा 

वसाय आज दवसागिणक ीण होत आह.े ामागे [१] अिनयंि त दषूण, [२] मासेमारीसाठी ह ा या 

ठकाणांना पोच यास येणारे अडथळे, व [३] मासेमारीसाठी हवे तेवढे ध े  उपल ध नसणे, ही मह वाची 

कारणे आहते. पण याबाबत काहीही उपाययोजना कर यात येत नाही आह.े उदाहरणाथ, महारा  शासनान े

नेमले या सावंत सिमतीन े मासेमारी या बंदरां या िवकासाचा आराखडा मांडला आह,े पण तो बाजूला 

सा न कारखा यांना मा  कोळसा उतरवायला लगेच ध े  बांधायची परवानगी िमळतेय. अशा ध यां या 

आसपास मि छमारांना वेश दला जात नाही. ाचेच एक डो यात भर याजोगे उदाहरण हणज े
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फनोले स ा कंपनीन े यायालयाकडून िमळवलेला मि छमारांसाठी या गोळप-रनपार या 

ध यािव चा थिगतीचा आदशे. 

कोकणचा िनसग मनमोहक आह.े यामुळे पयटन इथे आता खरोखर फुलत े आह.े उदाहरणाथ, 

गणपतीपुळया या िस द ाचीन गणपतीला भेट दणेा या भािवकांची सं या २००८-०९ म ये १६ ल  

७० हजारांवर गेली आह.े पण हचे पयटक आता न ाने ितथ ेडोकावणा या, कोळशाचा धूर ओकणा या 

वीज क पा या िचम यांमुळे दरू लोटले जा याची भीती िनमाण झाली आह.े  

 

ादिेशक असंतलुनादिेशक असंतलुनादिेशक असंतलुनादिेशक असंतलुन    

    दशेा या काही मया दत दशेांत िवकासाची घोडदौड होत असताना इतर अनके टापू अिवकिसत 

राहणे ह े आप या िवकास येतील एक मह वाचे वैगु य आह.े हणून कोण याही दशेाचा िवकास 

थािनक शि थलांवर ल  केि त क न हावा; केवळ पुढारले या दशेां या िवकासाला आणखीच 

हातभार लाव याकड े मागासले या दशेांची िवकास या झुकू दऊे नये, हचे सयुि क ठरेल. ते हा  

र ािगरी- सधुदगुा या ऊजा ोतांचा, खिनजांचा िवकास हा अ माने थािनक गरजा िवचारात घेऊन 

केला जावा. ा िज ाचंी आजची ऊजची वा षक गरज १८० मेगावॉट आह,े तर उ पादन आह े४८४३  

मेगावॉट (कोयना 2000 MW, RGPPL 2200 MW, Finolex 43 MW, JSW 600 MW, आिण इतर 

600 MW उ पादन पुढील २-३ मिह यात सु  होईल). ते हा ह े िज ह े वतःची गरज भागवून, वर 

दशेासाठी भरपूर ऊजा उ पादन करत आहते. मग जर मंुबईची ऊजची भूक भागत नसेल, तर मंुबईकरानंी 

आज र ािगरीत या जदाल या कारखा या या जागेसारखीच रचना असले या मलबार िहलवर एक 

रा सी कोळसा जाळणारा िव ु क प बांधावा, आिण या या भसूंपादनाची आिण दषूणाची कळ 

सोसावी असे सुचवले तर यात गैर काय आह?े आिण ातून एक दसुरा मोठा फायदा हा होईल क  लांबून 

वीज आण यात तारां या जा यावर जो अफाट खच होतो, जी भरमसाठ वीजगळती होत,े ती टाळता 

येईल.  

 िवकास यतेून रोजगाराची िन मती होत े हा मोठा िज हा याचा िवषय आह.े पण य ात 

काय होते आह?े लोटे या रासायिनक उ ोगांत १०-१२ हजार लोकांना रोजगार िमळाला आह.े पण 

जोडीला दषूणाने दाभोळ या खाडीत या अनेक म य ावसाियकांचा रोजगार बुडाला आह.े  ाचा 
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काळजीपूवक अ यास हायला पािहजे; पण सुमारे १० ते २० हजार लोकाचंा रोजगार न  झाला आह े

असा अंदाज आह.े  

आ थक िवषमतचेी सम याआ थक िवषमतचेी सम याआ थक िवषमतचेी सम याआ थक िवषमतचेी सम या    

    भारता या गितमान ् आ थक िवकासाबरोबरच आ थक िवषमतेची सम या बळावत आह.े एका 

पार ात आह े अ जाधीशांचा वाढती सं या, आिण दसु या पार ात दा र  रेषेखालील  ेचाळीस 

कोट नही जा त जनता. ते हा कोण याही िवकास येत तळा-गाळात या लोकांना अिधकच कळ 

सोसावी लागणे ह ेसवथैव अनुिचत आह.े पण र ािगरी- सधुदगुात हचे होते आह ेअसे अनेक पुरावे आहते. 

उदाहरणाथ, अनकेदा खाणीतील राडा रोडा शेतक यां या सुपीक जिमनीत घुसतो. कळ या या स.नं. 

५७१५ व ६० या मान सह दसेाई, आ माराम दसेाई,सदािशव दसेाई व सुनीत साळगावकर ां या शेत 

जिमनीवर असा उप व अस याची त ार आह.े तसेच उंबरशेत या आशापुरा खाणीने एका शेतक या या 

जिमनीवर बळजोरीने खुदाई सु  के याची बातमी आह.े ा खाणी इतरही अनेक बेकायदशेीर गो ी करत 

आहते: मो ा माणात फोटकांचा वापर, परवानगीिशवाय र ते बांधणे, खुदाई झा यावर जमीन 

पुन ीिवत न करणे. मासेमारी वसायातील समाजाला पोचत असले या झळीचे वणन वर केलेच आह.े  

    

िप ािप ािप ािप ा----    िप ांतील िप ांतील िप ांतील िप ांतील दरीदरीदरीदरी        

 असे हणतात क  आपण पुढ या िपढीसाठी िनसग संप ीचे िव त आहोत. ती न घटवता यां या 

ता यात दणेे ह ेआपले कत  आह.े ते हा कोणताही ह त ेप करताना तेथील पयावरणाला कमीत कमी 

धोका पोहोचेल हचे पाहणे रा त ठरेल. यासाठी पडसे - क केर सिमती अहवाल तपासणे उपयु  ठरेल. 

यांनी सू म आिण अितसू म जल िव ुत क पांचा र ािगरीसाठी अ यास केला व कोकणातल े30% पाणी 

वाप न 2000 मेगावॅट पयत वीजिन मती होऊ शकते असे दाखवून दले आह.े अशा िवक त 

ऊजािन मतीचे अनके फायद ेआहते. यातून पयटन, मासेमारी व इतर छोटे उ ोग पोसले जाऊ शकतील. 

अत एव वीजिन मतीत वाढ करताना पयावरणाचे संवधन करणेही श य आह ेअसे दसते. असेच दसुरे एक 

उदाहरण ग  े फुड, र ािगरी ा उ ोगात पहायला िमळते. इथे माशां या टाकाऊ अवशेषांपासून मीथेन 



३ जानेवार� २०११ 

 

13 
 

गॅस या व पात ऊजा व जोडीने खत बनवले जाते. या धत वर र ािगरीतील अनेक आंबा, कोकम, काज,ू 

मासे, ितस य, कोळंबी व इतर अ या उ ोग ऊजािन मतीला हातभार लावू शकतील.  

आज तं ानाची घोडदौड सु  आह.े पण सगळीच तं ाने सार याच वेगाने गत होत आहते अस े

िबलकुल नाही. उदाहरणाथ, सौर ऊजची गती अणुऊज न खूपच वेगाने होत आह,े आिण काही वषातच 

सौर ऊजा अणु ऊज न सव दृ ा अिधक ा  ठरेल अशी दाट श यता आह.े असे असताना, आिण 

िवशेषतः थािनक लोकांचा अनेक कारे िवरोध असताना अणु ऊजला पुढे ढकल याऐवजी जरा धीर धरणे 

िववेकाचे ठरेल असे वाटते.   

पयावरणा यापयावरणा यापयावरणा यापयावरणा या    व थापनातव थापनातव थापनातव थापनात    थािनकथािनकथािनकथािनक    लोकानंालोकानंालोकानंालोकानंा    नीटनीटनीटनीट    सहभागीसहभागीसहभागीसहभागी    क नक नक नक न    घतेलेघतेलेघतेलेघतेले    जातजातजातजात    आहेआहेआहेआहे    कायकायकायकाय????    

जगभरातील अनुभव असा आह ेक  पयावरण र णासाठी झाले या चळवळी लोकांमुळेच झा या 

आहते, शासनान ेअथवा उ ोगपत नी यात कोण याही दशेात, कधीच पुढाकार घेत याचे उदाहरण नाही. 

िनसग संवधना या परंपरा तर भारतीय सं कृतीचे एक मह वाचे अंग आहते; उदाहरणाथ, पि म घाटावर 

िजकड ेितकड ेदवेरायां या पात वनराजीचे जतन केले गेले आह.े र ािगरी- सधुदगु –को हापुरांतही अनेक 

ल णीय दवेराया आहते; उदाहरणाथ दापोलीत या पंढरी-गुडघे या 40 हे टर या आ दम अर यातील 9 

हे टरचा भाग दवेराईचा आह.े तसेच, दापोली तालु यातील खाजगी मालक या टेकडयांवर चांगली जंगलं 

टकून आहते; पण कोठेही सरकारी द तरात अथवा अिधकृत काशनांत यांचा उ लेख केला जात नाही.  

एकूण पयावरण संर ण, व थापन आिण दखेरेख यांम ये लोकांचा सहभाग असणे अितशय 

मह वाचे आह.े ह ेल ात घेऊन १९९० या दशकात पयावरण आिण वन मं ालयाने “पयावरण वािहनी” ही 

िज हा तरीय योजना अंमलात आणली होती. या योजने या अंतगत िनवडक जाग क नाग रकांना दषूण, 

वृ तोड अशा पयावरणीय सम यांची तपासणी कर याचे अिधकार बहाल कर यात आले होते. 

िज हािधकारी यां या िनरी णां या आधारे पुढील चौकशी व कारवाई करत असत. ही योजना 

कनाटका या दि ण क डसार या िज ांम य ेखूप भावी ठरली होती. पयावरण आिण वन खा या या 
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11 ा पंचवा षक योजनवेरील सुकाणू सिमतीन े ही योजना पु हा सु  करावी आिण सव कारे 

नाग रकानंा सहभागी क न यावे अशी िशफारसही केली होती.  

ा अनुषंगान े मी 30 स टबर 2010 रोजी महारा  शासना या अिधका यांबरोबर मंुबई येथ े

झाले या बैठक म ये र ािगरी - सधुदगु िज ांम य े पयावरणावरील दखेरेखीम ये लोकांचा सहभाग 

कती आह ेयाबाबत िवचारणा केली. मला असे सांग यात आले क , र ािगरी िज हा पयावरणीय सिमती 

र ािगरी िज हािधका यां या अ य तेखाली अशा व पाचे काम करत आह.े यािशवाय लोटे येथील 

महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळा या अंतगत असणारा लोटे अ यास गट दखेील स य आह.े  

मी महारा  दषूण िनयं ण मंडळा या मदतीने लोटे अ यास गट तसेच र ािगरी िज हािधकारी 

यां याशी संपक साधला. 5 ऑ टोबर रोजी लोटे अ यास गटाबरोबर माझी बैठक झाली. या बैठक त अस े

नजरेस आले क , लोटे अ यास गट 2006 म ये थापन होऊन सु दा आ ापयत या गटा या फ  दोन 

बैठका झा या आहते, यातील शेवटची बैठक 2 वषापूव  हणजेच 2008 म ये झाली आह.े ा अ यास 

गटाने सांडपाणी सोड याबाबत काही िनयम केले होत,े परंत ु यांचे पालन झालेले नाही. काही 

कारखा यांतून िवषारी पदाथ बोअरवेल मधून भूगभ य पाणी साठयात सोडले जात अस याचे या गटान े

िनदशनास आणले होत,े परंत ु यावर कोणतीही कृती झाली नाही. यामुळे सगळयात जासत् नुकसान 

झाले या कोतवली गावा या लोकांना यांनी िवनंती क न सु दा लोटे अ यास गटाम ये समािव  केले गेले 

नाही. ी. सिचन आं े, उपसभापती, खेड पंचायत सिमती आिण लोटे अ यास गटाचे सभासद यांनी लोटे 

अ यास गटाचे काम पूणपणे असमाधानकारक आह ेअसे नमूद केल.े यानंतर 7 ऑ टोबर रोजी र ािगरी 

िज हािधकारी कायालयात एक बैठक झाली. या बैठक त मला सांिगतले गेले क , र ािगरी िज हा 

पयावरणीय सिमती थापन कर याबाबत ताव िवचाराधीन आह,े परंतु य ात अशी सिमती 

अि त वात नाही.  

एकूण, मंुबई येथे 30 स टबर 2010 ला महारा  शासना या अिधका यांसोबत झाले या बैठक त ज े

सांग यात आले, यात आिण जिमनीवर काय चालले आह ेयात मोठी तफावत होती. यानंतर असेही समजल े
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क , ब याच या क पांब ल जरी जनसुनाव या झा या, तरी लोकां या भावनांकड ेपूणपणे दलु  केले गेले 

आह.े लोक रनपार, र ािगरी येथील फनोले स (1000 मेगावॅट) या औि णक वीज क पा या तसेच 

जैतापूर, राजापूर तालुका येथील अणुिव ुत क ा या (1600 मेगावॅट x 6) पूण िवरोधात होत.े पण 

यां याशी काहीही िवचार िविनमय न करता हा िवरोध डावल यात आला आह.े तसेच, कळणे गावातील 

खाणीसंबंधी पिहली सुनावणी 20 स टबर 2008 रोजी आयोिजत केली होती. यावेळी EIA मराठीतून 

उपल ध नस यान ेसुनावणी पुढे ढकलली गेली. मराठी EIA उपल ध झा यावर 11 ऑ टोबर 2008 रोजी 

ही सुनावणी झाली. या सुनावणी या वेळी 6 ऑग ट 2006 चा ामपंचायतीचा एकमतान ेसंमत केलेला 

खाणकाम िवरोधी ठराव मांडला गेला आिण अनेक  उपि थत केल ेगेले: 

1) कळणे नदीचे दषूण आिण याचे चांडले, गोवा येथील पाणी पुरवठया या योजनेवर होणारे 

दु प रणाम 

2) कळणे नदीवरील पा यावर अवलंबून असणा या फलो पादनावरील दु प रणाम 

ा सुनावणीनंतर गावक यानंा सुनावणीच ेसंि  इितवृ  अपेि त कालावधीत िमळाले नाही. ह े

इितवृ  त बल 57 दवसांनतंर उपल ध केले गेले. खाणकामाला एकमतान ेिवरोध होऊन सु दा महारा  

सरकारन े 17 माच 2009 रोजी खाणकामास पयावरणीय परवानगी दली. िशवाय, र ािगरी तालुका 

पंचायत सिमतीबरोबरच अनेक ामपंचायती आिण पंचायत सिमती यां या पयावरणीय ठरावांकड ेरा य 

सरकारन े पूणपणे दलु  केले आह.े याव न प च दसत े क , थािनक लोकांना पयावरण संर ण, 

व थापन आिण दखेरेख याम ये काहीही भूिमका दे यात आलेली नाही.  

सवंदेनसवंदेनसवंदेनसवंदेनशीलशीलशीलशील    प रसरप रसरप रसरप रसर    ेे ेे     

    संवेदनशील प रसर े  (Ecologically Sensitive Areas) ही एक नवी, मह वाची संक पना 

आह.े पि म घाटावर अशी संवेदनशील प रसर े े    सचुवणे ह ेपि म घाट प रसर त  गटाचे एक उ  

आह.े संवेदनशील प रसर    े  ही संक पना रा ीय उ ानासार या संरि त दशेा न वेगळी आह.े 
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साधारणतः अशा संरि त दशेात कोण याही कारचा मानवी ह त ेप अपेि त नसतो. अथात्   य ात 

तळी बांधणे, पयटन यांसार या गो ी रा ीय उ ानातही सु  असतातच. पण संवेदनशील प रसर े ात 

मानवी ह त ेप मो ा माणात असू शकतो.  उदाहरणाथ, संपूण डहाणू तालुका हा संवेदनशील प रसर 

ecofragile    े     हणून जाहीर कर यात आला आह.े तथेे एक औि णक वीजिन मती क , आिण िच कूची 

बागायत आह.े ते हा संवेदनशील प रसर    े  ह े असे े  आह े क  जेथे १९८६ या पयावरण संर ण 

काय ानसुार जे जे सयिु क असतील त ेते िनबध लागू करता येतात. पि म घाट प रसर त  गटाचा ही 

संक पना लोकािभमुख प दतीन े - पायाकडून कळसाकड े जात - राबव याचा मानस आह.े आमचा गट 

सुचवतो आह ेक , कोण या टापूस संवेदनशील ठरवावे, तेथ ेकाय प दतीने िनबध लागू करावेत ह ेसगळे 

ठरव यात थािनक समाजानंी मह वाची भूिमका बजवावी. जोडीला शा , इतर त  हहेी आप या 

सूचना दतेीलच. पण अ मान े थािनक लोकां या इ छा - आकां ानसुार ह ेकाय म राबवावेत. 

स या र ािगरी - सधुदगुात संवेदनशील प रसर े  हा िवषय गाजतो आह.े इथ या अनके  

ामसभांनी- असिनये, कंु ख, मांतुल , तलकट, झ बळे, कोळझर, िशरवळ, उगड े कळणे, िभकेकोनळ, 

कंुभवड,े खाडपडे, भेकुल , पाडवेमाजगाव, भालाव, तांबोली सारमळे, िनवाळी, दािभळ, ओतवणे, कोणशी, 

फुकेरी, धारपी, उडलेी, केसरी-फांसवड े (तालुका - सावंतवाडी/दोडामाग) आमचे े  ह े संवेदनशील 

प रसर े  हणून घोिषत करावेत, असे ठराव एकमतान ेमंजूर केल ेआहते. मला 9 ऑ टोबर 2010 रोजी 

यांपैक  ब याच या गावांना भेट ायचा योग आला आिण पि म घाट अ यास सिमती या मते संवेदनशील 

प रसर े  हणज े काय याची चचा कर याची संधी िमळाली.  कनाटकातील कोडगू िज ातील 

पयावरणवादी सं थांनी आपला सव िज हा संवेदनशील प रसर े  हणून जािहर करावा अशी मागणी 

केली आह.े उलट शेजार या को हापूर िज ात िज हा प रषदनेे मोठया ब मताने आम या िज ात 

कोणतेही संवेदनशील प रसर े  नको आह ेअसा ठराव मंजूर केला आह.े 
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संवेदनशील प रसर े  ही संक पना आह े तरी काय? 1986 साली मंजूर झाले या भारतीय 

पयावरण संर ण काय ानसुार कोण याही संवेदनशील े ात भारत सरकारला तेथील पयावरणाच े

संर ण कर यास सयुि क असे िनबध लागू करता येतात. या काय ाचा वापर क न आतापयत 

महारा ात मु ड-जंजीरा, डहाणू तालुका, माथेरान व महाबळे र - पाचगणी ह े चार टापू संवेदनशील 

प रसर े  हणून जाहीर केले गेले आहते. इथ या पयावरणाचे र ण हावे ाब ल कोणाचे दमुत 

अस याचे कारण नाही, पण ह े टापू असे संवेदनशील हणून घोिषत करावे ह ेकोणी ठरवावे, तेथ ेकोण-

कोण या मानवी ह त ेपांच े िनयमन हावे, इतर पयावरण, पोषक उप म काय असावेत ाब ल अनेक 

मत वाह आहते.  

आतापयत आपण ामसभा व इतर पंचायती रा य सं थांना व नगरपािलका - महानगरपािलकांना 

73 व 74 ा घटनादु तीनुसार नैस गक संसाधनांच े िनयोजन, िनयमन, पुनज वन कर याच ेअिधकार 

दले आहते. 2002 या जैव िविवधता काय ानुसारही लोकांना, थािनक सं थांना अनेक अिधकार दले 

गेले आहते. परंतु ाची अंमलबजावणी होत नाही. अजूनही सारे '' चचे या पानावर उभिवले दऊेळ, आिध 

कळस मग पाया रे'' ा भा डात या ओळ माणे सारे कळसाकडून पायाकड ेचालले आह.े ा व थेत 

झालेली सारी उभारणी डगमगते आह.े संवेदनशील प रसर े ाची उभारणी करताना माथेरानात थािनक 

जनतेला िव ासात न घेता लादले या िनबधामुळे ाबाबत असमाधान आह.े नुकतेच को हापूरातही 

वनिवभागान े अभयार यां या आसमंतात बनणा या संवेदनशील प रसर े ा या बाबत असेच अयो य 

िनबध सुचवल े आहते (चौकट १). उदाहरणाथ, संवेदनशील दशेात कोणतेही कृि म लाईट् स वापरले 

जाणार नाहीत. याचा अथ काय? र यावर दवे लावले जाणार नाहीत का संपूण दशे रा ी अंधारात 

राहील? आिण संवेदनशील े ात कोणतेही उ ोगधंद ेउभारल ेजाणार नाहीत याचा अथ काय? याचा अथ 

िपठा या िगर यांना सु दा बंदी का? असे वनिवभागाचे िनबध पा नच को हापूर िज हा प रषदनेे 

आ हाला ही भानगड नकोच असे ठराव केला आह.े 
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चौकट १: रा ीयीयीयीय    उ ानउ ानउ ानउ ान    / / / / अभयार यअभयार यअभयार यअभयार य    े ापासनूे ापासनूे ापासनूे ापासनू    10 10 10 10 कककक....मीमीमीमी. . . . अतंरावरीलअतंरावरीलअतंरावरीलअतंरावरील    इकोइकोइकोइको    से सीटी हसे सीटी हसे सीटी हसे सीटी ह    ेे ेे     हणनूहणनूहणनूहणनू    
जाहीरजाहीरजाहीरजाहीर    कर याबाबतकर याबाबतकर याबाबतकर याबाबत....    

    
� क  शासनान ेभारतीय व यजीव मंडळाने 2002 म ये ठरिव यानुसार तावाची मागणी केली.  
� याबाबतची कायवाही 2004 पयत पूण करणे अपेि त होते. 

 
इको से सीटी ह झोनची ा या कर यात आली नाही. तरी पयावरण संर ण कायदा 1986 या 

कलम 3 उपकलम 2 (5) अंतगत जाहीर करणे आह.े  या अंतगत ामु याने पयावरणाचे संर ण करणे 
अिभ ेत आह.े याम ये ामु याने खालील मु यांचा समावेश आह.े  

 
1. अिधवासास धोका 
2. पयावरणाचे दषूण 
3. मनु य आिण व य ा यां या िजवीतास धोका 
4. प रि थती संवेदनशील 
5. कारखा यांमधून पयावरण दषूण होणारे पदाथ सदर े ात टाकत अस यास  
6. अशा अ य या कवा या यामुळे व य ाणी कवा वन पत या आ य थळास दषूणा ारे 

अथवा अवनत कर याचा कवा अि त व न  कर याचा धोका िनमाण होईल. 
 
इको से सीटी ह झोन या एकूण 10 क.मी. पैक  अभयार यालगतच े1 क.मी. े  ह ेबफर झोन 

असेल. याम ये कोण याही कारची बांधकामे करावयाची नाहीत. बफर झोन हा मोकळा व हरीत राहील.  
� इको से सीटी ह झोन या े ात वनी दषूण करावयाच ेनाही. 
� इको से सीटी ह झोन या े ात कृि म लाईट योजना करावयाची नाही.  
� इको से सीटी ह झोन या े ात औ ोिगक कारखान ेअसू नयेत. 
� इको से सीटी ह झोन या े ात दगडखाण व खिनज उ खनन करता येणार नाही. तसेच नवीन 

तावना मा यता िमळणार नाही.  
� इको से सीटी ह झोन या े ात खाजगी कवा महसूल िवभागातून वृ तोड िल हािधकारी यांच े

परवानगीिशवाय करता येणार नाही.  
� नैस गक वारसा जपणे आव यक राहील. तसेच धबधबे, गुहा इ यादीम ये कोणताही बदल करावयाचा 

नाही. 
� नामशेष हो या या मागावर असले या वन पत च ेजतन करावे. 
� मानविन मत वारसा जपणा या वा तू- क ले इ यादी जतन करावे.  
� औ ोिगक वसाहती कवा रिहवासासाठी नैस गक पाणी साठयां या बेसुमार वापर करता येणार 

नाही. तसेच पा याचे दषूण होणार नाही याची द ता यावी. 
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� लॅि टक वापरावर बंदी राहील.  
� ड गर उतारावर बांधकाम करता येणार नाही.  
� सांडपा याचे यो य िनयोजन करणे आव यक राहील. 
� घनकचरा जाळून दषूण करता येणार नाही.  
� वाहनापासून होणा या दषूणावर िनयं ण राहील.  

  
णव सेन यां या सिमतीन ेकोण या िनकषावर संवेदनशील प रसर े  घोषीत करावे याबाबतचा 

अहवाल 2000 साली सादर केला. यात समृ द जैविविवधता, भरपूर पज यमान, उभे ड गर उतार, न ाचं े

उगम अशांवर आधा रत िविवध िनकष आहते. र ािगरी - सधुदगु सार या ''रा दवेीचे िनसग िन मत 

केवळ नंदन वनाला'' यातले अनेक िनकष लागू पडतात. यानुसार ह े दोनही िज ह े दहा वषापूव च 

संपूणतया संवेदनशील प रसर े  हणून ठरवले जायला हवे होत.े पण असे झाले नाही, यामागचे एक 

कारण असे क  णव सेन सिमतीन े अशा संवेदनशील े ांचे व थापन कसे करावे ाबाबत काहीही 

मांडणी केलेली नाही.  

ही संक पना पुढे राबव यास संवेदनशील े ांचे व थापन कस े केल े जावे ाबाबत प ता 

यायला हवी. पि म घाट प रसर त  गटा या ितपादनानुसार अशा व थापनाबाबत ामसभांचा, 

मोह ला सभांचा, ामपंचायत चा, पंचायत सिम यांचा, िज हा प रषदांचा नगरपािलकांचा स ला घेणे 

आव यक आह.े कारण ह े व थापन सरसकट, काहीतरी ताठर िनबध लागू क न होणे अिन  आह.े येक 

ठकाणी थािनक प रि थतीला अनु प असेच िनबध, उप म ठरवले गेले पािहजेत. उदाहरणाथ, संपूण 

सधुदगु िज हा हा संवेदनशील े  घोिषत करावा असे ठरव यास, सव िज ात लाि टकचा उपयोग 

क  नय ेअसा िनबध अव य लागू करता येईल. जोडीला सवच थािनक ामपंचायती व नगरपािलकांना 

जैववैिव य काय ा माणे सं हण शु क आकार याचा अिधकार ताबडतोब िमळावा असाही आ ह धरता 

येईल. पण िज ात एकही हॉटेल चालवू नय े असा िनबध लावणे जमणार नाही. उलट समु  

कना यावर या एखा ा पंचायतीत, येथील े ात पयटकांसाठी घरगुती पा णचारा या िवशेष सुिवधा 

िनमाण कर यास उ ेजन ावे, व एकही ापारी हॉटेलला परवानगी दऊे नये असा िनबध लावणे 
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सयुि क ठ  शकेल. संपूण िज ात अतीव दषूक उ ोगधंद े नकोत असे ठरवता येईल. पण एखा ा 

ामापंचायतीत इथे केवळ शेती बागायती उ पादनांवर या करणारे उ ोगधंद ेहवेत, इतर कोणतेही 

नकोत असे ठरवता येईल. ाखेरीज अशा संवेदनशील प रसर े ातील शेतक यांना गावरान वाणांच े

जतन कर यासाठी रा ीय जनुक िनधीतनू खास अनुदान दतेा येईल; तसेच भारता या हवामान बदला या 

आ हानाला त ड दे यासाठी आखले या योजनेतून शेतजिमनीतील स ीय अंश वाढवून काबनची साठवणूक 

कर याब ल अनुदान दतेा येईल. 

असे सगळे िनयोजन ाधा याने थािनक पातळीवर हावे हणून आमचा त  गट लोकांना 

आवाहन करत आह ेक  आपण आपाप या े ाला अनु प असे पयावरणाला पोषक व लोकािभमुख अस े

काय काय िनबध - उप म हवेत ह ेसुचवावेत. ा सूचना कमी जा त तपशीलात असू शकतील उदाहरणाथ 

काही ामसभा काहीही खाणी नकोत एवढेच सुचवू शकतील, इतर जा त बारका ात जाऊन उ या 

चढावर 30 फूटां न ंद र ते नकोत कवा वहाळांना अपाय होणारे कोणतेही बांधकाम नको; काजूब डावर 

व वनौषध वर आधा रत उ ोग हवेत; खाजगी जंगलांची अिभवृि द करायला हवी; नारळ-पोफळी या 

झावळयांवर आधा रत सुधा रत चुली ह ात; थािनक दवेरहाटीला पूण संर ण हवे अशा अनेक सूचना 

दऊे शकतील. समु तीराजवळील ामपंचायती खाडीत व उथळ समु ात यांि क मासेमारीला बंदी 

असावी, थािनक युवकांसाठी ॉक लग व कूबा डाय ह ग या िश णासाठी खास सुिवधा िनमाण 

करावी, म यो पादनावर या करणा या उ ोगांना खास ो साहन ावे अशा धत या सूचना क  

शकतील.  

िवकािवकािवकािवकासाची वाटचाल यो य दशने ेहोत आह ेकाय ह ेसाची वाटचाल यो य दशने ेहोत आह ेकाय ह ेसाची वाटचाल यो य दशने ेहोत आह ेकाय ह ेसाची वाटचाल यो य दशने ेहोत आह ेकाय ह ेठरिव यातठरिव यातठरिव यातठरिव यात    थािनकथािनकथािनकथािनक    लोकानंालोकानंालोकानंालोकानंा    नीनीनीनीटटटट    

सहभागीसहभागीसहभागीसहभागी    क नक नक नक न    घतेलेघतेलेघतेलेघतेले    आहेआहेआहेआहे    कायकायकायकाय????    

अखेर सा या िवकासाचे उ  काय? लोकांच े जीवनमान उंचावणे, याचंे आयु य अिधक 

समाधानकारक घडवणे. अथात् च ा िवकासयोजना आख यात लोकांचा सहभाग अ याव यक आह.े परंतु, 

आज अशी प रि थती आह ेक , “आम आदमी”ला डावलून दसुरेच मुठभर लोक कोटयवधी पये कसे खच 
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करावे ह ेठरवत आहते. केवळ पैसे खच क न कुठलेच  सुटत नाहीत, ह ेतर अगदी उघड आह.े ते हा, 

या लोकां या िवकासासाठी पैसा ख चला जाणार आह,े या लोकांनीच तो कसा वापरावा ह ेठरवावे, हचे 

ेय कर आह.े ातूनच लोकांसाठी चांग या योजना आख या जातील आिण पैशाचा यो य वापर होईल. 

हणूनच आपण घटनेत ७३वी व ७४वी दु ती क न पैसा कधी, कुठे आिण कशावर खच करावा, ा 

िनणय येत मह वाची जबाबदारी ामसभा, शहरी भागातील मोह ला सभा, तसेच ामपंचायती, 

पंचायत सिम या, िज हा प रषदा आिण नगरपािलका यांनी वीकारावी असे ठरवले आह.े  

र ािगरी- सधुदगु िज ात याचे िनि तपणे पालन होत नाही. लोक सू म आिण अितसू म जल 

िव ुत क पांपासून होणा या ऊजािन मतीब ल, तसेच सावंत सिमती तािवत मासेमारी बंदरांब ल 

उ सुक आहते. परंतु याकड ेपूणपणे दलु  क न औि णक आिण अणु-िव ुतिन मती, तसेच अशा लोकांना 

नको असले या क पांसाठी बंदर उभारणी याच गो वर भर दला जात आह.े  

आज याआज याआज याआज या    िवकासिवकासिवकासिवकास    नीनीनीनीतीतीतीतीतनूतनूतनूतनू    शा तशा तशा तशा त    िवकासाकडेिवकासाकडेिवकासाकडेिवकासाकडे    वाटचालवाटचालवाटचालवाटचाल    होतहोतहोतहोत    आहेआहेआहेआहे    कायकायकायकाय????    

याचे उ रही नकाराथ  आह.े िवकासाची धोरणे आखताना कोण याही दशेा या नसै गक साधन 

संप ीचा सु वि थत वापर क न मग यावर इतर डोलारा उभारणे ह े शहाणपणाचे आह.े ा दृ ीने 

िवचार क न र ािगरी- सधुदगु िज ांत आमराया, रोहयो ारा केलेली काज ूलागवड, पयटन यांवर भर 

दणेारी िवकास या आखली जात होती; याला आधार हणून र ािगरी ादिेशक िवकास आराखडा, 

आिण र ािगरी िज ासाठी उ ोगांची सुयो य थलिनि ित दशिवणारे मानिच  तयार केले होते. परंत ु

आता िवकास धोरणांची दशा अचानकपणे बदलत आह.े आधीची िवचारपूवक आखलेली चौकट बाजूला 

ठेवून जमीन, पाणी, व इतर सा या ससंाधनाचंा वापर करणे सु  झाले आह.े ातनू शा त िवकास होणे 

अश य ाय आह.े  
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स ाधा यानंास ाधा यानंास ाधा यानंास ाधा यानंा    जिमनीवरजिमनीवरजिमनीवरजिमनीवर    कायकायकायकाय    चालूचालूचालूचालू    आहेआहेआहेआहे    ाचीाचीाचीाची    जाणीवजाणीवजाणीवजाणीव    आहेआहेआहेआहे    कायकायकायकाय????    

स ाधा यांना जिमनीवर काय चालू आह े ाची    अगदी अंधुकच क पना आह ेअसे दसते. यामुळेच 

मला र ािगरी िज हािधका यां या अ य तेखाली र ािगरी िज हा पयावरणीय सिमती अि त वात आह े

आिण लोटे येथील महारा  औ ोिगक िवकास महामंडळाचा लोटे अ यास गट याशील आह े असे 

सांिगतल ेगेले. परंतु य ात प रि थती अगदीच वेगळी होती. 

लोकाचंेलोकाचंेलोकाचंेलोकाचंे    नागरीनागरीनागरीनागरी    हहहह     जपलेजपलेजपलेजपले    जातजातजातजात    आहतेआहतेआहतेआहते    कायकायकायकाय????    

र ािगरी – सधुदगु या नाग रकांना केवळ पयावरणा या संवधनात, कवा िवकास येची दशा 

ठरवताना काहीही भूिमका दे यात आलेली नाही, एवढेच नाही, तर आज यां या मूलभूत ह ांची 

पायम ली होताना दसत आह.े ा अ यास दौ यादर यान मा या आयु यात थमच मला लोकांशी 

खुलेपणे बोलणे अश य आह े असा अनुभव आला. ८ ऑ टोबर २०१० या सकाळी मला र ािगरी या 

िज हािधका यांकडून एक ध ादायक बातमी िमळाली: यांनी मंुबई पोलीस कायदा 1951 [Sec. 

37(1)(3)] लागू केला होता; या काय ा वये 5 पे ा जा त लोक एक  जमव यावर िनबध होता, ते हा 

मला लोकांबरोबर खुली चचा करणे अश य होते. मा या मिहती माणे तोवर र ािगरी- सधुदगु िज ात 

कोण याही कारची क पिवरोधी हसक आंदोलने झाली न हती, तरीही अशा कारच े िनबध सतत 

लादले जाऊन, लोकांची गळेचेपी केली जात होती. तसचे, अशा अनेक क पां या जनसुनावणी या वेळी 

एकमतान ेकेलेला घ  िवरोधही बाजूला सारला जातो असे िच  होते. 

तांबोळी गावा या लोकांनी मला सांिगतल ेक , साधारण चार वषापूव  यांना अचानक कळल ेक , 

यांना न कळवता खाणकाम ह े यां या जिमनीवरील इतर ह ांम य े समािव  केलेले आह.े व तुतः ह े

यां या संमतीनेच हायला पािहजे होत.े यामुळे चंड खळबळ माजली. 2007 म ये या या िवरोधात या 

लोकांनी आमरण उपोषण केले, ते हा ही चूक दु त केली गेली. िशवाय, लोकांची दशाभूल क न यां या 

इ छेिव द अनेक क पांसाठी जागा खरीदली, अथवा संपा दत केली गेली आह.े लोकांनी ’इकोटु रझम 
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रसॉट’ येईल हणून िवकले या जिमनीवर PTIANA ही कंपनी आता औि णक वीज क  उभारणार आह.े 

फनोले सन े यांची जाहीर केलेली उ पादन े पाईपपासून रेझीनपयत आिण आता कोळ यापासून 

वीजिन मती इथपयत बदलत नेली. वर फनोले स आता मासेमा यांचा समु ावरील परंपरागत ह  

अमा य करत आह.े ए ॉन बंद क न RGPPL सु  केले, आता त ेए ॉनन ेआधी थािनक लोकांना दलेली 

आ ासन ेपाळ यास तयार नाही.  

समालोचनसमालोचनसमालोचनसमालोचन    

 अनेक कोकणपु ांनी दशेाची ल णीय सेवा बजावली आह.े कोकण ह ेभारतीय असतंोषाचे जनक 

असे िब द िमळालेले लोकमा य टळक, भारतर  ा  झालेले ध डो केशव कव, िवनोबा भावे आिण 

पांडुरंग वामन काणे यांची ज मभूमी होय. डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरां या पूवजांचे गावही कोकणात आह े

आिण कोकण यांची कमभूमी आह.े महारा ा या ा सवािधक सुिशि त दशेातील लोक पयावरणाला 

जपत आपला िवकास कसा हावा ह े ठरव यास पूणतः समथ आहते. ानंीच ाचीन काळापासून 

दवेरायां या पात आप या पयावरणाला, आप या जैविविवधतेल जपले आह.े मला लोकांनी हजारो प े 

िल न इथली िनसग संप ी टकवलीच पािहजे असा आ ह केला आह.े आता ह े य ात उतरव यासाठी 

आपण यांचे हात बळकट केले पािहजेत.  

लोकमा य टळकांनी '' वरा य हा माझा ज मिस द ह  आह े आिण तो मी िमळवणारच'' अस े

ठणकाव याला शंभर वष होऊन गेली. आपण वातं य िमळिवले आिण गितपथावर वाटचाल क  

लागलो. आता गरज आह ेिवकास हणज ेकाय याचे चतन कर याची. “िवकास हणजे काय” या िवषयाचे 

मोठे मा मक िववेचन केले आह ेअथशा ाचे जग मा य अ यासक, अम य सेन यानंी आप या, ’डे हलेपमट 

एज डम’ ा पु तकात. अम य सेन हणतात क  िवकास हणजे नुसती आ थक उलाढाल त वाढ न ह,े 

अथवा दरडोई उ प ात वाढ होणे न ह.े जरी अमे रकेतील कृ णवण यांचे आ थक उ प  जा त असले तरी 

यांचे आयु यमान ीलंकावासी आिण केरळवासीयांपे ा कमीच आह.े ते हा सेन हणतात िवकास हणज े

वातं य, िवकास हणजे बंधमु . अनेक पाशांतून सोडवणूक. दषूणापासून िवमोचन, िनर रते या 

मगरिमठीतून मोकळीक, बेरोजगारी या जखडणूक तून सुटका, दसु यांनी केलेले िनणय मुका ाने मा य 
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कर या या स पासून मु .  ते चंड अ यासा या, काळजीपूवक संकिलत केले या मिहती या आधारे 

दाखवून दतेात क  ा वातं यांमुळे आ थक िवकासाचा वेग मंदावतो अस े मुळीच नाही. उलट अशा 

मोक या  वातावरणातच अथ व था भरभराटीला येते. अथात ् ते ह े ही ठासून मांडतात क  आ थक 

िवकास ह ेकेवळ साधन आह,े सा य नाही. आपले उ  लोकां या सवकष वातं याचा िवकास हचे असल े

पािहजे. 

 मला वाटते क , र ािगरी- सधुदगु िज ांचा िवकास अम य सेन यांनी सुचव या माणेच हावा. 

या िवकासाब लच ेिनणय फ  त ांनी घेऊ नयेत. अशाच त ां ारे शेकडो असमाधानकारक पयावरणीय 

भावाची परी णे केली गेली आहते, आिण नंतर या मू यांकनांत अशा सदोष परी णांना मा यता दली 

गेली आह.े अथात् च िवकासाब ल या िनणय येत त ांची भूिमका मह वाची राहील, पण ती 

सकारा मक असावी. यांनी लोकांना ज र ती मािहती पुरवावी, चांगला स ला ावा, पण लोकांवर 

काहीही लाद ूनये. तसेच िवकासाब ल या िनणय यते शासक य यं णेची भूिमकाही मह वाची राहील. 

पण आज हीच शासक य यं णा दषूणावर िनयं ण ठेव यात कुचकामी ठरली आह;े ाच शासक य 

यं णेने लोकांची मु कटदाबी केली आह.े ते हा ही प ती बदलून शासनाने पण एक सकारा मक भूिमका 

यावी. शासनाने लोकांना ज र ती मािहती पुरवावी, चांगला स ला ावा, लोकांना अंमलबजावणीत सव 

कारची मदत करावी, पण शासक य यं णेनेही लोकांवर काहीही लाद ूनये.  

लोकां या हाती सव सू े असले या, लोकांसाठी राबव या जाणा या लोकशाहीवर माझा गाढ 

िव ास आह.े हणून मला वाटते क  पयावरण ेिमकांचे सारे य  लोकानंा पयावरणाचे संगोपन कर यास 

स म कर यावर केि त असावे. पयावरण आिण वन मं ालयान े ाच उ ावर आपले ल  केि त करावे 

अशी माझी िशफारस आह.े आमचा पि म घाट प रसर त  गट यासाठी ज र ती मदत आनंदान ेमदत 

करेल.  
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प रिश  प रिश  प रिश  प रिश  ११११: : : : र ािगरी िज ात लोकां या दषूण अथवा क प िवरोधी िनदशनांर ािगरी िज ात लोकां या दषूण अथवा क प िवरोधी िनदशनांर ािगरी िज ात लोकां या दषूण अथवा क प िवरोधी िनदशनांर ािगरी िज ात लोकां या दषूण अथवा क प िवरोधी िनदशनां या या या या 

सदंभात सदंभात सदंभात सदंभात मुबंई पोलीस कायदामुबंई पोलीस कायदामुबंई पोलीस कायदामुबंई पोलीस कायदा, , , , १९५११९५११९५११९५१, , , , कलम कलम कलम कलम ३७३७३७३७((((११११) () () () (३३३३): ): ): ): जमावबदंी याचा वापर जमावबदंी याचा वापर जमावबदंी याचा वापर जमावबदंी याचा वापर 

के याची काही उदाहरण ेके याची काही उदाहरण ेके याची काही उदाहरण ेके याची काही उदाहरण े    

अनु म. तारीख कारण दवस 

1 28.8.07 to 
11.9.07 

फनोले स या रनपाल 
क पाचा िनषेध  

15 

2 9.12.07 to 
11.12.07 

जदाल या जयगड क पाचा 
िनषेध  

3 

3 22.3.08 to 
4.4.2008 

फनोले स कंपनीचा िनषधे  14 

4 5.4.08 to 
19.4.08 

फनोले स कंपनीचा िनषधे 15 

5 16.4.08 to 
30.4.08 

धोपावे क पाचा िनषधे  15 

6 28.4.08 to 
12.5.08 

फनोले स कंपनीचा िनषधे 15 

7 19.6.08 to 
30.6.08 

लोटे येथील रासायिनक 
दषूणाचा िनषधे  

12 

8 15.7.08 to 
30.7.08 

१७ गाव संघष सिमती ारे 
लोटे येथील रासायिनक 

दषूणाचा िनषधे  

16 

9 2.8.08 to  
2.8.08 

मनसे ारा लोटे येथील 
रासायिनक दषूणाचा िनषधे  

1 

10 6.8.08 to 
6.8.08 

िप टोक  कंपनीचा खेड 
िशवसेने ारा िनषेध  

1 

11 19.8.08 to  
31.8.08 

लोटे येथील रासायिनक 
दषूणाचा थािनक िनषधे 

13 

12 17.9.08 to 
30.9.08 

िप टोक  कंपनीचा िनषेध 14 

13 1.2.09 to 
10.2.09 

लोटे येथील रासायिनक 
दषूणाचा िशवसेना व 

इतरां ारे िनषेध 

10 

14 12.2.09 to 
26.2.09 

लोटे येथील रासायिनक 
दषूणाचा िशवसेना व 

इतरां ारे िनषेध 

15 

15 23.5.09 to १७ गाव संघष सिमती ारे 10 
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1.6.09 लोटे येथील रासायिनक 
दषूणाचा िनषधे 

16 06.06.09 to 
15.6.09 

१७ गाव संघष सिमती ारे 
लोटे येथील रासायिनक 

दषूणाचा िनषधे  

10 

17 18.6.09 to 
28.6.09 

१७ गाव संघष सिमती ारे 
लोटे येथील रासायिनक 

दषूणाचा िनषधे 

11 

18 27.10.09 to 
27.10.09 

जैतापूर-माडबन 
भूसंपादनासंबंिधत िनषेध 

1 

  एकूण दवस 191 

 

 

 

 


