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स�ा�ीला सांभाळू या, जोपासू या! 
माधव गाडगीळ, 9881153413,  madhav.gadgil@gmail.com  

पि� चपि� चपि� चपि� चम घाट प
रसर त� गटाम घाट प
रसर त� गटाम घाट प
रसर त� गटाम घाट प
रसर त� गटानेनेनेने    िवकासिवकासिवकासिवकास    काय��मावंरकाय��मावंरकाय��मावंरकाय��मावंर    काहीहीकाहीहीकाहीहीकाहीही    ताठरताठरताठरताठर    बंधनेबंधनेबंधनेबंधने    सुचवललेीसुचवललेीसुचवललेीसुचवललेी    नाहीतनाहीतनाहीतनाहीत. . . .     

पि� चपि� चपि� चपि� चम घाट प
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रसर त� गटाम घाट प
रसर त� गटा�या�या�या�या    िनरिनरा�यािनरिनरा�यािनरिनरा�यािनरिनरा�या    ��ेाबंाबत�या��ेाबंाबत�या��ेाबंाबत�या��ेाबंाबत�या    सचूनासचूनासचूनासचूना    �ा�ा�ा�ा    एकाएकाएकाएका    पाय�यापासनूपाय�यापासनूपाय�यापासनूपाय�यापासनू    मा�यापय तमा�यापय तमा�यापय तमा�यापय त    

नेटकेपणेनेटकेपणेनेटकेपणेनेटकेपणे    पावलेपावलेपावलेपावले    टाकटाकटाकटाकणा"याणा"याणा"याणा"या    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    #$�ये#$�ये#$�ये#$�येचीचीचीची    स&ुवातस&ुवातस&ुवातस&ुवात    करायलाकरायलाकरायलाकरायला    काहीकाहीकाहीकाही    तरीतरीतरीतरी    आधारआधारआधारआधार    हवाहवाहवाहवा    'हणून'हणून'हणून'हणून    केल*ेयाकेल*ेयाकेल*ेयाकेल*ेया    आहतेआहतेआहतेआहते. . . .     
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रसर त� गटा�या अहवालातून�या अहवालातून�या अहवालातून�या अहवालातून    उ�धतृ केललेी िवधानेउ�धतृ केललेी िवधानेउ�धतृ केललेी िवधानेउ�धतृ केललेी िवधाने    

आजआजआजआज    जोजोजोजो    ‘ ‘ ‘ ‘ िव+वंसकिव+वंसकिव+वंसकिव+वंसक    िवकासिवकासिवकासिवकास    वववव    अिववेअिववेअिववेअिववेक,क,क,क,    िनसग�िनसग�िनसग�िनसग�    सरं�णसरं�णसरं�णसरं�ण’ ’ ’ ’ अशाअशाअशाअशा    थाटातलाथाटातलाथाटातलाथाटातला    कारभारकारभारकारभारकारभार    चालूचालूचालूचालू    आहेआहेआहेआहे    -या-या-या-या    जागीजागीजागीजागी    पि� चपि� चपि� चपि� चम म म म 

घाट प
रसघाट प
रसघाट प
रसघाट प
रसरातरातरातरात    एकएकएकएक    पया�वरणपया�वरणपया�वरणपया�वरण    परूकपरूकपरूकपरूक    िवकासाचािवकासाचािवकासाचािवकासाचा    आदश�आदश�आदश�आदश�    िनमा�णिनमा�णिनमा�णिनमा�ण    कर1यासाठीकर1यासाठीकर1यासाठीकर1यासाठी    आपणआपणआपणआपण    झटलेझटलेझटलेझटले    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे    असाअसाअसाअसा    पि� चपि� चपि� चपि� चम घाट म घाट म घाट म घाट 
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रसर त� गटाप
रसर त� गटाप
रसर त� गटाप
रसर त� गटाचाचाचाचा    आ4हआ4हआ4हआ4ह    आहेआहेआहेआहे. . . . �ा�ा�ा�ा    साठीसाठीसाठीसाठी    िवकासिवकासिवकासिवकास    वववव    िनसग�िनसग�िनसग�िनसग�    सरं�णसरं�णसरं�णसरं�ण    �ा�ा�ा�ा    दो6ह7चाहीदो6ह7चाहीदो6ह7चाहीदो6ह7चाही    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील        
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ठ
ठक
ठ
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ठकाकाकाकाणचीणचीणचीणची    

8थािनक8थािनक8थािनक8थािनक    प
रि8थतीप
रि8थतीप
रि8थतीप
रि8थती    िवचारातिवचारातिवचारातिवचारात    घऊेनचघऊेनचघऊेनचघऊेनच    ठरवलाठरवलाठरवलाठरवला    पािहजेपािहजेपािहजेपािहजे. . . . 8थिनक8थिनक8थिनक8थिनक    जनतेलाजनतेलाजनतेलाजनतेला    िनण�यिनण�यिनण�यिनण�य    #$�यते#$�यते#$�यते#$�यते    अथ�पणू�अथ�पणू�अथ�पणू�अथ�पणू�    री-यारी-यारी-यारी-या    सहभागीसहभागीसहभागीसहभागी    

क;नक;नक;नक;न    घ1ेयाघ1ेयाघ1ेयाघ1ेयातूनचतूनचतूनचतूनच    हेहहेेहे    साधूसाधूसाधूसाधू    शकेलशकेलशकेलशकेल....    

अितशय सवेंदनाशीलअितशय सवेंदनाशीलअितशय सवेंदनाशीलअितशय सवेंदनाशील    (ESZ2), (ESZ2), (ESZ2), (ESZ2), म+यम सवेंदनाशील (म+यम सवेंदनाशील (म+यम सवेंदनाशील (म+यम सवेंदनाशील (ESZ1), ESZ1), ESZ1), ESZ1), व कमी संवेदनाशील (व कमी संवेदनाशील (व कमी संवेदनाशील (व कमी संवेदनाशील (ESZ3) ESZ3) ESZ3) ESZ3) अशा तीन अशा तीन अशा तीन अशा तीन 

टापूंटापूंटापूंटापूं�या�या�या�या    चौकटीतचौकटीतचौकटीतचौकटीत    8थिनक8थिनक8थिनक8थिनक    प
रसराचीप
रसराचीप
रसराचीप
रसराची    वववव    ससससमाजाचीमाजाचीमाजाचीमाजाची    वैिश>?ेवैिश>?ेवैिश>?ेवैिश>? े   ल@यातल@यातल@यातल@यात    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन,,,,    अगदीअगदीअगदीअगदी    4ाम4ाम4ाम4ाम    सभा�ंयासभा�ंयासभा�ंयासभा�ंया    पातळीवरपातळीवरपातळीवरपातळीवर    

जाऊनजाऊनजाऊनजाऊन,,,,    िनब ध तसचे #ो-साहना-मक काय��माचंािनब ध तसचे #ो-साहना-मक काय��माचंािनब ध तसचे #ो-साहना-मक काय��माचंािनब ध तसचे #ो-साहना-मक काय��माचंा    तपशीलतपशीलतपशीलतपशील    ठरव1यासाठीठरव1यासाठीठरव1यासाठीठरव1यासाठी    एकएकएकएक    आरंभआरंभआरंभआरंभ    CबदूCबदूCबदूCबद ू   'हणून'हणून'हणून'हणून        पि� चपि� चपि� चपि� चम घाट म घाट म घाट म घाट 

प
रसर त� गटाप
रसर त� गटाप
रसर त� गटाप
रसर त� गटानेनेनेने    काहीकाहीकाहीकाही    सचूनासचूनासचूनासचूना    माडं*यामाडं*यामाडं*यामाडं*या    आहतेआहतेआहतेआहते. . . . �ा�ा�ा�ा    सचूनासचूनासचूनासचूना    शासक,य अिधकारीशासक,य अिधकारीशासक,य अिधकारीशासक,य अिधकारी, , , , तE�तE�तE�तE�, , , , सामािजकसामािजकसामािजकसामािजक    सघंटना व सघंटना व सघंटना व सघंटना व 

नाग
रनाग
रनाग
रनाग
रकाशंी भरपरू िवचार िविनमय क;नकाशंी भरपरू िवचार िविनमय क;नकाशंी भरपरू िवचार िविनमय क;नकाशंी भरपरू िवचार िविनमय क;न    िवकिसतिवकिसतिवकिसतिवकिसत    के*याके*याके*याके*या    आहतेआहतेआहतेआहते....  
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रसर�ेसंवेदनशील प
रसर�े�ाचंी आखणी व Gव8थापन �ाचंी जबाबदारी केवळ�ाचंी आखणी व Gव8थापन �ाचंी जबाबदारी केवळ�ाचंी आखणी व Gव8थापन �ाचंी जबाबदारी केवळ�ाचंी आखणी व Gव8थापन �ाचंी जबाबदारी केवळ    शासक,य य�ंणेवर पणू�पणे सोपवणे शासक,य य�ंणेवर पणू�पणे सोपवणे शासक,य य�ंणेवर पणू�पणे सोपवणे शासक,य य�ंणेवर पणू�पणे सोपवणे 
योJय नाही असायोJय नाही असायोJय नाही असायोJय नाही असा    पि� चपि� चपि� चपि� चम घाट प
रसर त� गटाम घाट प
रसर त� गटाम घाट प
रसर त� गटाम घाट प
रसर त� गटाचा अिभ#ाय आह.े �ा ऐवजी 4ाम पचंायत7�या व पाणलोट ��ेांचा अिभ#ाय आह.े �ा ऐवजी 4ाम पचंायत7�या व पाणलोट ��ेांचा अिभ#ाय आह.े �ा ऐवजी 4ाम पचंायत7�या व पाणलोट ��ेांचा अिभ#ाय आह.े �ा ऐवजी 4ाम पचंायत7�या व पाणलोट ��ेांचाचाचाचा    
नीट िवचार क;ननीट िवचार क;ननीट िवचार क;ननीट िवचार क;न    सवेंदनशील प
रसर��ेांसवेंदनशील प
रसर��ेांसवेंदनशील प
रसर��ेांसवेंदनशील प
रसर��ेां�या सीमा (अभयार1ये�या सीमा (अभयार1ये�या सीमा (अभयार1ये�या सीमा (अभयार1य े   व राMीय उOाने तसचे यनेु8को वारसा 8थळा�ंया व राMीय उOाने तसचे यनेु8को वारसा 8थळा�ंया व राMीय उOाने तसचे यनेु8को वारसा 8थळा�ंया व राMीय उOाने तसचे यनेु8को वारसा 8थळा�ंया 

संबंधातीलही)संबंधातीलही)संबंधातीलही)संबंधातीलही)    वववव    तेथील िनब ध तसचे #ो-साहना-मक काय��माचंा तपशील हा 8थिनक जनता वतेथील िनब ध तसचे #ो-साहना-मक काय��माचंा तपशील हा 8थिनक जनता वतेथील िनब ध तसचे #ो-साहना-मक काय��माचंा तपशील हा 8थिनक जनता वतेथील िनब ध तसचे #ो-साहना-मक काय��माचंा तपशील हा 8थिनक जनता व    4ाम पचंायती4ाम पचंायती4ाम पचंायती4ाम पचंायती, , , , 

तालुतालुतालुतालुकाकाकाका    पचंायत सिम-यापचंायत सिम-यापचंायत सिम-यापचंायत सिम-या, , , , िज*हा प
रषदा व निज*हा प
रषदा व निज*हा प
रषदा व निज*हा प
रषदा व नगरपािलका �ाकंडून यणे"या सचूना�ंयागरपािलका �ाकंडून यणे"या सचूना�ंयागरपािलका �ाकंडून यणे"या सचूना�ंयागरपािलका �ाकंडून यणे"या सचूना�ंया    आधारे ठरव1यात यावा.आधारे ठरव1यात यावा.आधारे ठरव1यात यावा.आधारे ठरव1यात यावा.    

�ा�ा�ा�ा    सदंभा�तसदंभा�तसदंभा�तसदंभा�त    गोGा�या #ादेिशक आराखडा बनव1यागोGा�या #ादेिशक आराखडा बनव1यागोGा�या #ादेिशक आराखडा बनव1यागोGा�या #ादेिशक आराखडा बनव1याचीचीचीची    लोकािभमखु #$�यालोकािभमखु #$�यालोकािभमखु #$�यालोकािभमखु #$�या    हाहाहाहा    एकएकएकएक    चांचांचांचांगलागलागलागला    पायडंापायडंापायडंापायडंा    आहेआहेआहेआहे. . . . गोवा गोवा गोवा गोवा 

#ादेिशक आराखडा बनव1यासाठी तेथील त� गटाने गोGात जिमनीचा वापर आजिमतीस कसा होत आह े�ाची #ादेिशक आराखडा बनव1यासाठी तेथील त� गटाने गोGात जिमनीचा वापर आजिमतीस कसा होत आह े�ाची #ादेिशक आराखडा बनव1यासाठी तेथील त� गटाने गोGात जिमनीचा वापर आजिमतीस कसा होत आह े�ाची #ादेिशक आराखडा बनव1यासाठी तेथील त� गटाने गोGात जिमनीचा वापर आजिमतीस कसा होत आह े�ाची 

मामामामािहती नीट सकंिलत केली व �ा आधारे बनवलले ेनकाश ेव िहती नीट सकंिलत केली व �ा आधारे बनवलले ेनकाश ेव िहती नीट सकंिलत केली व �ा आधारे बनवलले ेनकाश ेव िहती नीट सकंिलत केली व �ा आधारे बनवलले ेनकाश ेव #8ताव#8ताव#8ताव#8ताव    सव� 4ाम पचंायती व नगरसभापंय त पोचवल.े सव� 4ाम पचंायती व नगरसभापंय त पोचवल.े सव� 4ाम पचंायती व नगरसभापंय त पोचवल.े सव� 4ाम पचंायती व नगरसभापंय त पोचवल.े 

मग तेथ े4ामसभातूंन मग तेथ े4ामसभातूंन मग तेथ े4ामसभातूंन मग तेथ े4ामसभातूंन ––––    मोह*लासभातूंन बारकाईने चचा� होऊन सचूना $द*या ग*ेयामोह*लासभातूंन बारकाईने चचा� होऊन सचूना $द*या ग*ेयामोह*लासभातूंन बारकाईने चचा� होऊन सचूना $द*या ग*ेयामोह*लासभातूंन बारकाईने चचा� होऊन सचूना $द*या ग*ेया....    �ा सा"या सकंिलत के*या �ा सा"या सकंिलत के*या �ा सा"या सकंिलत के*या �ा सा"या सकंिलत के*या 

ग*ेया व �ा िवचारात घऊेन राEय8तरीय आराखडा तयाग*ेया व �ा िवचारात घऊेन राEय8तरीय आराखडा तयाग*ेया व �ा िवचारात घऊेन राEय8तरीय आराखडा तयाग*ेया व �ा िवचारात घऊेन राEय8तरीय आराखडा तयार कर1यात आला. र कर1यात आला. र कर1यात आला. र कर1यात आला.     

    

९९९९    जनूजनूजनूजनू    २०१२२०१२२०१२२०१२लालालाला, , , , 'हणजे'हणजे'हणजे'हणजे    जैविविवधताजैविविवधताजैविविवधताजैविविवधता    कायदाकायदाकायदाकायदा    मंजरूमंजरूमंजरूमंजरू    झा*यावरझा*यावरझा*यावरझा*यावर    तTबलतTबलतTबलतTबल    दहादहादहादहा    वषा नीवषा नीवषा नीवषा नी    महाराMमहाराMमहाराMमहाराM    राEयानेराEयानेराEयानेराEयाने    

जवैिविवधता जवैिविवधता जवैिविवधता जवैिविवधता मडंळमडंळमडंळमडंळ    8थापले8थापले8थापले8थापल े   वववव    लोकाबंरोबरलोकाबंरोबरलोकाबंरोबरलोकाबंरोबर    िवचारमथंनिवचारमथंनिवचारमथंनिवचारमथंन    आयोिजतआयोिजतआयोिजतआयोिजत    केलेकेलेकेलेकेले. . . . �ा�ा�ा�ा    बैठक,तबैठक,तबैठक,तबैठक,त    महारामहारामहारामहाराMाचेMाचेMाचेMाचे    वनम�ंीवनम�ंीवनम�ंीवनम�ंी    वववव    वनवनवनवन    

सिचवसिचवसिचवसिचव    �ा�ा�ा�ा    दोघानंीहीदोघानंीहीदोघानंीहीदोघानंीही    पि� चपि� चपि� चपि� चम घाट प
रसर तE� गम घाट प
रसर तE� गम घाट प
रसर तE� गम घाट प
रसर तE� गटाटाटाटा�या�या�या�या    अहवालाबUलअहवालाबUलअहवालाबUलअहवालाबUल    ढळढळीतढळढळीतढळढळीतढळढळीत    $दशाभलू$दशाभलू$दशाभलू$दशाभलू    करणारीकरणारीकरणारीकरणारी    िवधानेिवधानेिवधानेिवधाने    केलीकेलीकेलीकेली. . . . 

मामामामाधवधवधवधव    गागागागाडगीळडगीळडगीळडगीळ    यानेयानेयानेयाने        जाहीरजाहीरजाहीरजाहीर    सभतेसभतेसभतेसभते    हीहीहीही    चकूचकूचकूचकू    दोघा�ंयाहीदोघा�ंयाहीदोघा�ंयाहीदोघा�ंयाही    नजरेसनजरेसनजरेसनजरेस    आणूनआणूनआणूनआणून    $दली$दली$दली$दली, , , , तेVहातेVहातेVहातेVहा    माननीयमाननीयमाननीयमाननीय    वनमWंयानंीवनमWंयानंीवनमWंयानंीवनमWंयानंी    लवकरचलवकरचलवकरचलवकरच    
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आपणआपणआपणआपण    मXुयमXुयमXुयमXुय    मंममंंमंWयानंाWयानंाWयानंाWयानंा    भेटूभेटूभेटूभेटू    यायायाया    वववव    हीहीहीही    सव�सव�सव�सव�    #$�या#$�या#$�या#$�या    &ळावर&ळावर&ळावर&ळावर    आणूआणूआणूआणू    यायायाया    असेअसेअसेअसे    आYासनआYासनआYासनआYासन    $दले$दले$दले$दले. . . . �ातून�ातून�ातून�ातून    काहीहीकाहीहीकाहीहीकाहीही    िन>पZिन>पZिन>पZिन>पZ    झालेझालेझालेझाले    

नाहीनाहीनाहीनाही, , , , उउउउलटलटलटलट        महाराM महाराM महाराM महाराM शासनातफ\शासनातफ\शासनातफ\शासनातफ\     वववव    िविवधिविवधिविवधिविवध    नेतेनेतेनेतेनेते----    बाबूबाबूबाबूबाबू    या�ंयातफ\या�ंयातफ\या�ंयातफ\या�ंयातफ\     पि� चपि� चपि� चपि� चम घाट प
रसर तE� गटाम घाट प
रसर तE� गटाम घाट प
रसर तE� गटाम घाट प
रसर तE� गटा�या�या�या�या    अहवालाबUलअहवालाबUलअहवालाबUलअहवालाबUल    

लोका�ंयालोका�ंयालोका�ंयालोका�ंया    मनातमनातमनातमनात    ग]धळग]धळग]धळग]धळ    उडवूनउडवूनउडवूनउडवून    दे1याचादे1याचादे1याचादे1याचा    वववव    अहवालाबUलअहवालाबUलअहवालाबUलअहवालाबUल    -याचंे-याचंे-याचंे-याचंे    मनमनमनमन    कलिुषतकलिुषतकलिुषतकलिुषत    कर1याचाकर1याचाकर1याचाकर1याचा    प^तशीरप^तशीरप^तशीरप^तशीर    #य_#य_#य_#य_    चालूचालूचालूचालूचचचच    

रािहलारािहलारािहलारािहला    आहेआहेआहेआहे. . . . हेहहेेहे    लोकशाहीचेलोकशाहीचेलोकशाहीचेलोकशाहीचे    िवडंबनिवडंबनिवडंबनिवडंबन    नननन    करताकरताकरताकरता    शासनानेशासनानेशासनानेशासनाने    खालीलखालीलखालीलखालील    पावलेपावलेपावलेपावले    उचललीउचललीउचललीउचलली    असतीअसतीअसतीअसती    तरतरतरतर    तोतोतोतो    मोठामोठामोठामोठा    शहाणपणाशहाणपणाशहाणपणाशहाणपणा    

ठरलाठरलाठरलाठरला    असताअसताअसताअसता::::    

    

कालाविधकालाविधकालाविधकालाविध    सकारा-मकसकारा-मकसकारा-मकसकारा-मक    कृतीकृतीकृतीकृती    

3/103/103/103/10----8/118/118/118/11    पि`म घाट प
रसर तE� गटापि`म घाट प
रसर तE� गटापि`म घाट प
रसर तE� गटापि`म घाट प
रसर तE� गटा�या�या�या�या    अहवालाचीअहवालाचीअहवालाचीअहवालाची    रचनारचनारचनारचना    

1.9.111.9.111.9.111.9.11----

30.11.11 30.11.11 30.11.11 30.11.11     

अहवालाचेअहवालाचेअहवालाचेअहवालाचे    सव�सव�सव�सव�    राEया�ंयाराEया�ंयाराEया�ंयाराEया�ंया    भाषातंभाषातंभाषातंभाषातं    सबुोधसबुोधसबुोधसबुोध    अनुवादअनुवादअनुवादअनुवाद, , , , तसचेतसचेतसचेतसचे    इं4जीइं4जीइं4जीइं4जी    अहवालअहवालअहवालअहवाल    शासक,यशासक,यशासक,यशासक,य    संकेत8थलावरसंकेत8थलावरसंकेत8थलावरसंकेत8थलावर    

चढवूनचढवूनचढवूनचढवून    इं4जीइं4जीइं4जीइं4जी    जाणणा"याजाणणा"याजाणणा"याजाणणा"या    नाग
रकाकंडूननाग
रकाकंडूननाग
रकाकंडूननाग
रकाकंडून    अिभ#ायअिभ#ायअिभ#ायअिभ#ाय    मागवणेमागवणेमागवणेमागवणे    

1.121.121.121.12----11111111----

31.5.1231.5.1231.5.1231.5.12    

सव�सव�सव�सव�    4ामसभाकंडून4ामसभाकंडून4ामसभाकंडून4ामसभाकंडून    अहवालातीलअहवालातीलअहवालातीलअहवालातील    #ाथिमक#ाथिमक#ाथिमक#ाथिमक    सचूना�ंयासचूना�ंयासचूना�ंयासचूना�ंया    आधारेआधारेआधारेआधारे    संवेदनशील प
रसर�ेसंवेदनशील प
रसर�ेसंवेदनशील प
रसर�ेसंवेदनशील प
रसर�े�ा�ंया�ा�ंया�ा�ंया�ा�ंया    

कोण-याकोण-याकोण-याकोण-या    सीमासीमासीमासीमा    वववव    #-यके#-यके#-यके#-यके    गावा�यागावा�यागावा�यागावा�या    ��ेात��ेात��ेात��ेात    कायकायकायकाय    प^तीचेप^तीचेप^तीचेप^तीचे    िनब धिनब धिनब धिनब ध    तसचेतसचेतसचेतसचे    #ो-साहना-मक#ो-साहना-मक#ो-साहना-मक#ो-साहना-मक    काय��मकाय��मकाय��मकाय��म    

8वीकाराह�8वीकाराह�8वीकाराह�8वीकाराह�    आहतेआहतेआहतेआहते    �ा�ा�ा�ा    संबंधीसंबंधीसंबंधीसंबंधी    तपतपतपतपशीलवारशीलवारशीलवारशीलवार    अिभ#ायअिभ#ायअिभ#ायअिभ#ाय    

1.6.121.6.121.6.121.6.12----

31.7.1231.7.1231.7.1231.7.12    

4ामसभाकंडून4ामसभाकंडून4ामसभाकंडून4ामसभाकंडून    आल*ेयाआल*ेयाआल*ेयाआल*ेया    अिभ#ायाचंीअिभ#ायाचंीअिभ#ायाचंीअिभ#ायाचंी, , , , तसचेतसचेतसचेतसचे    इं4जीइं4जीइं4जीइं4जी    जाणणा"याजाणणा"याजाणणा"याजाणणा"या    नाग
रकाकंडूननाग
रकाकंडूननाग
रकाकंडूननाग
रकाकंडून    आल*ेयाआल*ेयाआल*ेयाआल*ेया    

अिभ#ायाचंीअिभ#ायाचंीअिभ#ायाचंीअिभ#ायाचंी    िज*हािज*हािज*हािज*हा    िनयोजनिनयोजनिनयोजनिनयोजन    सिम-यासिम-यासिम-यासिम-या    वववव    िज*यािज*यािज*यािज*या    प
रषदाकंडूनप
रषदाकंडूनप
रषदाकंडूनप
रषदाकंडून    छाननीछाननीछाननीछाननी    वववव    आपाप*याआपाप*याआपाप*याआपाप*या    िशफारसीिशफारसीिशफारसीिशफारसी    

परुवणेपरुवणेपरुवणेपरुवणे        

1.8.121.8.121.8.121.8.12----

30.9.1230.9.1230.9.1230.9.12    

राEयराEयराEयराEय    शासनाकंडूनशासनाकंडूनशासनाकंडूनशासनाकंडून    िज*हा िनयोजन सिम-या िज*हा िनयोजन सिम-या िज*हा िनयोजन सिम-या िज*हा िनयोजन सिम-या व िज*या प
रषदांकडून आल*ेया अिभ#ायाचंीव िज*या प
रषदांकडून आल*ेया अिभ#ायाचंीव िज*या प
रषदांकडून आल*ेया अिभ#ायाचंीव िज*या प
रषदांकडून आल*ेया अिभ#ायाचंी, , , , तसचेतसचेतसचेतसचे    

इं4जीइं4जीइं4जीइं4जी    जाणणा"याजाणणा"याजाणणा"याजाणणा"या    नाग
रकाकंडूननाग
रकाकंडूननाग
रकाकंडूननाग
रकाकंडून    आल*ेयाआल*ेयाआल*ेयाआल*ेया    अिभ#ायांचीअिभ#ायांचीअिभ#ायांचीअिभ#ायांची    छाननी व आपाप*या िशफारसी परुवणेछाननी व आपाप*या िशफारसी परुवणेछाननी व आपाप*या िशफारसी परुवणेछाननी व आपाप*या िशफारसी परुवणे    

1.10.121.10.121.10.121.10.12----

30.11.1230.11.1230.11.1230.11.12    

के6cके6cके6cके6c    शासनानेशासनानेशासनानेशासनाने    राEयराEयराEयराEय    शासनाकंडूनशासनाकंडूनशासनाकंडूनशासनाकंडून    तसचे इं4जी जाणणा"या नाग
रकाकंडून आल*ेया अिभ#ायाचंी तसचे इं4जी जाणणा"या नाग
रकाकंडून आल*ेया अिभ#ायाचंी तसचे इं4जी जाणणा"या नाग
रकाकंडून आल*ेया अिभ#ायाचंी तसचे इं4जी जाणणा"या नाग
रकाकंडून आल*ेया अिभ#ायाचंी 

छाननीछाननीछाननीछाननी    वववव    पारदश�कपारदश�कपारदश�कपारदश�कतेनेतेनेतेनेतेने    अंितमअंितमअंितमअंितम    िनण�यिनण�यिनण�यिनण�य    घणेेघणेेघणेेघणेे    ––––    �ा�ा�ा�ा    साठीसाठीसाठीसाठी    ज;रज;रज;रज;र    वाट*यासवाट*यासवाट*यासवाट*यास        डॉडॉडॉडॉ    

क8तुरीरंगन्क8तुरीरंगन्क8तुरीरंगन्क8तुरीरंगन्    सिमतीसारखीसिमतीसारखीसिमतीसारखीसिमतीसारखी    सिमतीसिमतीसिमतीसिमती    नेमणेनेमणेनेमणेनेमणे    

1.12.121.12.121.12.121.12.12    पि`मपि`मपि`मपि`म    घाटघाटघाटघाट    #देशात#देशात#देशात#देशात    पया�वरणपया�वरणपया�वरणपया�वरण    पोषकपोषकपोषकपोषक    वववव    लोकािभमखुलोकािभमखुलोकािभमखुलोकािभमखु    िवकासिवकासिवकासिवकास    #$�या#$�या#$�या#$�या    स;ुस;ुस;ुस;ु    करणेकरणेकरणेकरणे, , , , �ासाठी�ासाठी�ासाठी�ासाठी    

आव�यकआव�यकआव�यकआव�यक    अस*यासअस*यासअस*यासअस*यास    एकएकएकएक    पि`मपि`मपि`मपि`म    घाटघाटघाटघाट    प
रसरप
रसरप
रसरप
रसर    #ािधकरणाची#ािधकरणाची#ािधकरणाची#ािधकरणाची    िनयeु,िनयeु,िनयeु,िनयeु,    करणेकरणेकरणेकरणे    

    

महाराMामहाराMामहाराMामहाराMातततत    अप#चारअप#चारअप#चारअप#चार    चालूचालूचालूचालू    असतानाअसतानाअसतानाअसताना    मामामामाधवधवधवधव    गागागागाडगीळडगीळडगीळडगीळलालालाला२९२९२९२९    नोVहfबरनोVहfबरनोVहfबरनोVहfबर    २०१२२०१२२०१२२०१२    रोजीरोजीरोजीरोजी    र_ािगरीलार_ािगरीलार_ािगरीलार_ािगरीला    एकाएकाएकाएका    

महािवOालयातमहािवOालयातमहािवOालयातमहािवOालयात    यावरयावरयावरयावर    खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा    कर1यासाठीकर1यासाठीकर1यासाठीकर1यासाठी    बोलाव1यातबोलाव1यातबोलाव1यातबोलाव1यात    आलेआलेआलेआले    होतेहोतेहोतेहोते. . . . आय-याआय-याआय-याआय-या    वेळीवेळीवेळीवेळी    -या-या-या-या    महािवOालयावरमहािवOालयावरमहािवOालयावरमहािवOालयावर    दबावदबावदबावदबाव    

आणूनआणूनआणूनआणून    हेहहेेहे    GाXयानGाXयानGाXयानGाXयान    रUरUरUरU    करव1यातकरव1यातकरव1यातकरव1यात    आलेआलेआलेआले. . . . परंतुपरंतुपरंतुपरंतु    लवकरचलवकरचलवकरचलवकरच, , , , १५१५१५१५    िडसfबरिडसfबरिडसfबरिडसfबर    रोजीरोजीरोजीरोजी    केरळातकेरळातकेरळातकेरळात    -या-या-या-यालालालाला    पि� चपि� चपि� चपि� चम घाट प
रसर त� म घाट प
रसर त� म घाट प
रसर त� म घाट प
रसर त� 

गटागटागटागटा�या�या�या�या    अहवलावरअहवलावरअहवलावरअहवलावर        सिव8तरसिव8तरसिव8तरसिव8तर    िववेचनिववेचनिववेचनिववेचन    कर1यासकर1यासकर1यासकर1यास    बोलावणेबोलावणेबोलावणेबोलावणे    आलेआलेआलेआले. . . . तोवरतोवरतोवरतोवर    केरळातहीकेरळातहीकेरळातहीकेरळातही    अप#चारअप#चारअप#चारअप#चार    चालूचालूचालूचालू    होताहोताहोताहोता. . . . पणपणपणपण    -याचे-याचे-याचे-याचे    

भाषणभाषणभाषणभाषण    अनेकानंीअनेकानंीअनेकानंीअनेकानंी    काळजीपवू�ककाळजीपवू�ककाळजीपवू�ककाळजीपवू�क    ऐकलेऐकलेऐकलेऐकले, , , , नंतरनंतरनंतरनंतर    वृवृवृवृgपgपgपgप�े��ेे�े    वववव    टीटीटीटी    VहीवरVहीवरVहीवरVहीवर    सव�सव�सव�सव�    खुलासाखुलासाखुलासाखुलासा    नीटनीटनीटनीट    सागं1यातसागं1यातसागं1यातसागं1यात    आलाआलाआलाआला. . . . हेहहेेहे    खुलपेणानेखुलपेणानेखुलपेणानेखुलपेणाने    
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समजावूनसमजावूनसमजावूनसमजावून    घऊेनघऊेनघऊेनघऊेन    केरळातीलकेरळातीलकेरळातीलकेरळातील    अनेकअनेकअनेकअनेक    राजक,यराजक,यराजक,यराजक,य    ने-यानंीने-यानंीने-यानंीने-यानंी    वववव    नाग
रकानंीनाग
रकानंीनाग
रकानंीनाग
रकानंी    अहवालावरअहवालावरअहवालावरअहवालावर    पनुhवचारपनुhवचारपनुhवचारपनुhवचार    कर1यासकर1यासकर1यासकर1यास    स&ुवातस&ुवातस&ुवातस&ुवात    केलीकेलीकेलीकेली. . . . 

२१२१२१२१    िडसfबरलािडसfबरलािडसfबरलािडसfबरला    केरळकेरळकेरळकेरळ    िवधानिवधानिवधानिवधान    सभतेसभतेसभतेसभते    पि� चपि� चपि� चपि� चम घाट प
रसर त� गटाम घाट प
रसर त� गटाम घाट प
रसर त� गटाम घाट प
रसर त� गटा�या�या�या�या    अहवालावरअहवालावरअहवालावरअहवालावर    चचा�चचा�चचा�चचा�    झालीझालीझालीझाली. . . . �ा�ा�ा�ा    चच\तचच\तचच\तचच\त    अनेकअनेकअनेकअनेक    

आमदारानंीआमदारानंीआमदारानंीआमदारानंी    �ा�ा�ा�ा    अहवालाचेअहवालाचेअहवालाचेअहवालाचे    समथ�नसमथ�नसमथ�नसमथ�न    केलेकेलेकेलेकेले    वववव    �ा�ा�ा�ा    अहवालाचाअहवालाचाअहवालाचाअहवालाचा    काळजीपवू�ककाळजीपवू�ककाळजीपवू�ककाळजीपवू�क    िवचारिवचारिवचारिवचार    क;नक;नक;नक;न    एकाएकाएकाएका    लोकशाहीलोकशाहीलोकशाहीलोकशाही    #$�#$�#$�#$�यतूेनयतूेनयतूेनयतूेन    

सGुवि8थतसGुवि8थतसGुवि8थतसGुवि8थत    िनण�यिनण�यिनण�यिनण�य    iयावेiयावेiयावेiयावे    असेअसेअसेअसे    ठरव1यातठरव1यातठरव1यातठरव1यात    आलेआलेआलेआले....    

हेहहेेहे    जसेजसेजसेजसे    केरळातकेरळातकेरळातकेरळात    घडलेघडलेघडलेघडले, , , , तसचेतसचेतसचेतसचे    महाराMातमहाराMातमहाराMातमहाराMात    घडेलघडेलघडेलघडेल    अशीअशीअशीअशी    आशाआशाआशाआशा    आहेआहेआहेआहे. . . . आताआताआताआता    तरीतरीतरीतरी    ममममहाहाहाहाराMराMराMराM    शासनानेशासनानेशासनानेशासनाने    �ा�ा�ा�ा    अहवालाचाअहवालाचाअहवालाचाअहवालाचा    

एकएकएकएक    व8तुिनjव8तुिनjव8तुिनjव8तुिनj    गोषवारागोषवारागोषवारागोषवारा    स�#देशातीलस�#देशातीलस�#देशातीलस�#देशातील    सव�सव�सव�सव�    4ामसभापंय त4ामसभापंय त4ामसभापंय त4ामसभापंय त    पोचवापोचवापोचवापोचवावावावावा. . . . 4ामसभां4ामसभां4ामसभां4ामसभांकडूनकडूनकडूनकडून    अहवालातीलअहवालातीलअहवालातीलअहवालातील    #ाथिमक#ाथिमक#ाथिमक#ाथिमक    

सचूना�ंयासचूना�ंयासचूना�ंयासचूना�ंया    आधारेआधारेआधारेआधारे    सवेंदनशील प
रसर�ेसवेंदनशील प
रसर�ेसवेंदनशील प
रसर�ेसवेंदनशील प
रसर�े�ा�ंया�ा�ंया�ा�ंया�ा�ंया    कोण-याकोण-याकोण-याकोण-या    सीमासीमासीमासीमा    वववव    #-यके#-यके#-यके#-यके    गावा�यागावा�यागावा�यागावा�या    ��ेात��ेात��ेात��ेात    कायकायकायकाय    प^तीचेप^तीचेप^तीचेप^तीचे    िनब धिनब धिनब धिनब ध    तसचेतसचेतसचेतसचे    

#ो-साहना-मक#ो-साहना-मक#ो-साहना-मक#ो-साहना-मक    काय��मकाय��मकाय��मकाय��म    8वीकाराह�8वीकाराह�8वीकाराह�8वीकाराह�    आहतेआहतेआहतेआहते    �ा�ा�ा�ा    संबंधीसंबंधीसंबंधीसंबंधी    तपशीलवारतपशीलवारतपशीलवारतपशीलवार    अिभ#ायअिभ#ायअिभ#ायअिभ#ाय    मागवावेमागवावेमागवावेमागवावे. . . . मगमगमगमग    लोकमताचालोकमताचालोकमताचालोकमताचा    नीटनीटनीटनीट    आदरआदरआदरआदर    

क;नक;नक;नक;न    �ा�ा�ा�ा    अहवाअहवाअहवाअहवालावरलावरलावरलावर    पढेुपढेुपढेुपढेु    कायकायकायकाय    पावलेपावलेपावलेपावले    उचलावीतउचलावीतउचलावीतउचलावीत    �ाबUल�ाबUल�ाबUल�ाबUल    िनण�यिनण�यिनण�यिनण�य    iयावेiयावेiयावेiयावे    हचेहचेहचेहचे    उिचतउिचतउिचतउिचत    आहेआहेआहेआहे. . . .     

असेअसेअसेअसे    के*यासके*यासके*यासके*यास    कायकायकायकाय    घडेलघडेलघडेलघडेल    �ाचा�ाचा�ाचा�ाचा    कोकणातीलकोकणातीलकोकणातीलकोकणातील    काहीकाहीकाहीकाही    लोकानंीचलोकानंीचलोकानंीचलोकानंीच    िवचारिवचारिवचारिवचार    क;नक;नक;नक;न    एकएकएकएक    प�कप�कप�कप�क    काढलेकाढलेकाढलेकाढले    आहेआहेआहेआहे; ; ; ; तेतेतेते    'हणते'हणते'हणते'हणते::::    

    

अप#चारअप#चारअप#चारअप#चार    वा8तववा8तववा8तववा8तव    

गाडगीळ अहवाल गाडगीळ अहवाल गाडगीळ अहवाल गाडगीळ अहवाल 
अमलात आणला तर अमलात आणला तर अमलात आणला तर अमलात आणला तर 
कोकणाचा िवकास कोकणाचा िवकास कोकणाचा िवकास कोकणाचा िवकास 
थाबेंल.थाबेंल.थाबेंल.थाबेंल.    

    

वरील िवधान 'हणज ेकोकणी माणसाची वरील िवधान 'हणज ेकोकणी माणसाची वरील िवधान 'हणज ेकोकणी माणसाची वरील िवधान 'हणज ेकोकणी माणसाची $दशाभलूच.$दशाभलूच.$दशाभलूच.$दशाभलूच.    कारण अहवाल 'हणतो कारण अहवाल 'हणतो कारण अहवाल 'हणतो कारण अहवाल 'हणतो क,क,क,क,    

कोकणी जनते�या कोकणी जनते�या कोकणी जनते�या कोकणी जनते�या     सहभागाने आिण सहमतीनेसहभागाने आिण सहमतीनेसहभागाने आिण सहमतीनेसहभागाने आिण सहमतीने; ; ; ; जनतेला हवा तसा व हवा ितथ ेिवकास जनतेला हवा तसा व हवा ितथ ेिवकास जनतेला हवा तसा व हवा ितथ ेिवकास जनतेला हवा तसा व हवा ितथ ेिवकास 

होणारच.होणारच.होणारच.होणारच.    

    

र8ते बाधंता यणेार र8ते बाधंता यणेार र8ते बाधंता यणेार र8ते बाधंता यणेार 
नाहीत.नाहीत.नाहीत.नाहीत.    

धादातं खोटे.धादातं खोटे.धादातं खोटे.धादातं खोटे.    कोकणी जनसामा6या�ंया सोयीसाठीकोकणी जनसामा6या�ंया सोयीसाठीकोकणी जनसामा6या�ंया सोयीसाठीकोकणी जनसामा6या�ंया सोयीसाठी, , , , -या�ंया गरजनुेसार र8ते होणार. -या�ंया गरजनुेसार र8ते होणार. -या�ंया गरजनुेसार र8ते होणार. -या�ंया गरजनुेसार र8ते होणार. 

पण बाबूपण बाबूपण बाबूपण बाबू,,,,नेतेनेतेनेतेनेते,,,,आिण ठेकेदार�या तंुबkा भर1याआिण ठेकेदार�या तंुबkा भर1याआिण ठेकेदार�या तंुबkा भर1याआिण ठेकेदार�या तंुबkा भर1यासाठी र8ते होणार नाहीत.साठी र8ते होणार नाहीत.साठी र8ते होणार नाहीत.साठी र8ते होणार नाहीत.    

    

घरे बाधंताघरे बाधंताघरे बाधंताघरे बाधंता, , , , वाढिवता वाढिवता वाढिवता वाढिवता , , , , 

द&ु8त करता यणेार द&ु8त करता यणेार द&ु8त करता यणेार द&ु8त करता यणेार 
नाहीत.नाहीत.नाहीत.नाहीत.    

    

अफवाचं ेपीकअफवाचं ेपीकअफवाचं ेपीकअफवाचं ेपीक: : : : 8थािनक जनतेला गरजनुेसार घराचं ेबाधंकाम8थािनक जनतेला गरजनुेसार घराचं ेबाधंकाम8थािनक जनतेला गरजनुेसार घराचं ेबाधंकाम8थािनक जनतेला गरजनुेसार घराचं ेबाधंकाम, , , , द&ु8ती करायला द&ु8ती करायला द&ु8ती करायला द&ु8ती करायला 

कोणतीही आडकाठी नाही. मा� माजलले ेनेतेकोणतीही आडकाठी नाही. मा� माजलले ेनेतेकोणतीही आडकाठी नाही. मा� माजलले ेनेतेकोणतीही आडकाठी नाही. मा� माजलले ेनेते,,,,-याचं ेचलेे-याचं ेचलेे-याचं ेचलेे-याचं ेचले-े---चमचेचमचेचमचेचमचे,,,,धनदाडंगेधनदाडंगेधनदाडंगेधनदाडंगे,,,,ठेकेदार यानंा ठेकेदार यानंा ठेकेदार यानंा ठेकेदार यानंा 

नOानOानOानOा,,,,ओढेओढेओढेओढे,,,,खाkाखाkाखाkाखाkा, , , , िहरवे ड]िहरवे ड]िहरवे ड]िहरवे ड]गरगरगरगर,,,,समcु ओरबाडून महाल वा फाम� हाउसेस बाधंता यणेार समcु ओरबाडून महाल वा फाम� हाउसेस बाधंता यणेार समcु ओरबाडून महाल वा फाम� हाउसेस बाधंता यणेार समcु ओरबाडून महाल वा फाम� हाउसेस बाधंता यणेार 

नाहीतनाहीतनाहीतनाहीत    क,क,क,क,    इइइइ8टेटिह करता यणेार नाहीत.8टेटिह करता यणेार नाहीत.8टेटिह करता यणेार नाहीत.8टेटिह करता यणेार नाहीत.    

    

उOोगधदें न आ*यामळेु उOोगधदें न आ*यामळेु उOोगधदें न आ*यामळेु उOोगधदें न आ*यामळेु 

कोकणात बेरोजगारीकोकणात बेरोजगारीकोकणात बेरोजगारीकोकणात बेरोजगारी, , , , 

ग
रबी वाढेल.ग
रबी वाढेल.ग
रबी वाढेल.ग
रबी वाढेल.    

    

नn,च नाही.नn,च नाही.नn,च नाही.नn,च नाही.    #दषूण न करणा"या#दषूण न करणा"या#दषूण न करणा"या#दषूण न करणा"या,,,,    8व�छ कोकणात*या सुदंर िनसगा��या  वारशाचा 8व�छ कोकणात*या सुदंर िनसगा��या  वारशाचा 8व�छ कोकणात*या सुदंर िनसगा��या  वारशाचा 8व�छ कोकणात*या सुदंर िनसगा��या  वारशाचा 

मान राखून चालणा"या उOोगानंामान राखून चालणा"या उOोगानंामान राखून चालणा"या उOोगानंामान राखून चालणा"या उOोगानंा,,,,    िशिशिशिश�णिवषयक #क*पानंा�णिवषयक #क*पानंा�णिवषयक #क*पानंा�णिवषयक #क*पानंा, , , , ह
रत तं��ानावर ह
रत तं��ानावर ह
रत तं��ानावर ह
रत तं��ानावर 

आधारल*ेया Gवसायानंा मा6यता.इतकेच नVहेआधारल*ेया Gवसायानंा मा6यता.इतकेच नVहेआधारल*ेया Gवसायानंा मा6यता.इतकेच नVहेआधारल*ेया Gवसायानंा मा6यता.इतकेच नVहे, , , , तर िनसग� सवंध�नासाठी रोजगार तर िनसग� सवंध�नासाठी रोजगार तर िनसग� सवंध�नासाठी रोजगार तर िनसग� सवंध�नासाठी रोजगार 

हमीतून भरपरू सधं7ना वाव!हमीतून भरपरू सधं7ना वाव!हमीतून भरपरू सधं7ना वाव!हमीतून भरपरू सधं7ना वाव!    
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कोकणात कोणतेही कोकणात कोणतेही कोकणात कोणतेही कोकणात कोणतेही 
चागंल े#क*प होऊच चागंल े#क*प होऊच चागंल े#क*प होऊच चागंल े#क*प होऊच 
शकणार नाहीत.शकणार नाहीत.शकणार नाहीत.शकणार नाहीत.    

    

िवनाशकारी #क*प होणार नाहीत!िवनाशकारी #क*प होणार नाहीत!िवनाशकारी #क*प होणार नाहीत!िवनाशकारी #क*प होणार नाहीत!    कुpकुट पालन कुpकुट पालन कुpकुट पालन कुpकुट पालन , , , , शळेीपालनशळेीपालनशळेीपालनशळेीपालन,,,,    दJुधGदJुधGदJुधGदJुधGवसाय इ. सारखे वसाय इ. सारखे वसाय इ. सारखे वसाय इ. सारखे 

पशपुालन #क*पपशपुालन #क*पपशपुालन #क*पपशपुालन #क*प, , , , नारळनारळनारळनारळ, , , , आंबेआंबेआंबेआंबे, , , , काजूकाजूकाजूकाजू, , , , कोकमकोकमकोकमकोकम, , , , फणसफणसफणसफणस, , , , करवंद इ. वर #$�या करणा"या करवंद इ. वर #$�या करणा"या करवंद इ. वर #$�या करणा"या करवंद इ. वर #$�या करणा"या 

उOोगधOंानंाउOोगधOंानंाउOोगधOंानंाउOोगधOंानंा, , , , सf$cय शतेीलासf$cय शतेीलासf$cय शतेीलासf$cय शतेीला, , , , बायोगसॅ िनhमतीलाबायोगसॅ िनhमतीलाबायोगसॅ िनhमतीलाबायोगसॅ िनhमतीला,,,,    फळबागाफळबागाफळबागाफळबागा, , , , वृ�शतेीला #ो-साहन वृ�शतेीला #ो-साहन वृ�शतेीला #ो-साहन वृ�शतेीला #ो-साहन 

देणार.देणार.देणार.देणार.    पण आंबेपण आंबेपण आंबेपण आंबे, , , , काजु�ंया बागाचंी राख करणारे औि>णक वीज #क*प यणेार नाहीत.काजु�ंया बागाचंी राख करणारे औि>णक वीज #क*प यणेार नाहीत.काजु�ंया बागाचंी राख करणारे औि>णक वीज #क*प यणेार नाहीत.काजु�ंया बागाचंी राख करणारे औि>णक वीज #क*प यणेार नाहीत.    

ससससमcुमcुमcुमcु, , , , खाkाखाkाखाkाखाkा,,,,    नOामं+य ेम-8योपादन वाढावे यासाठी िवशषे #य_ करणार.या उलट नOामं+य ेम-8योपादन वाढावे यासाठी िवशषे #य_ करणार.या उलट नOामं+य ेम-8योपादन वाढावे यासाठी िवशषे #य_ करणार.या उलट नOामं+य ेम-8योपादन वाढावे यासाठी िवशषे #य_ करणार.या उलट 

समcुसमcुसमcुसमcु, , , , खाडीच ेगटार क;नखाडीच ेगटार क;नखाडीच ेगटार क;नखाडीच ेगटार क;न, , , , -यात गरम पाणी सोडून मि�छमारा�ंया त]डचा घास -यात गरम पाणी सोडून मि�छमारा�ंया त]डचा घास -यात गरम पाणी सोडून मि�छमारा�ंया त]डचा घास -यात गरम पाणी सोडून मि�छमारा�ंया त]डचा घास 

िहरावून घणेारे #दषूणकारी रासायिनक कारखाने व #क*प यणेार नाहीत.िहरावून घणेारे #दषूणकारी रासायिनक कारखाने व #क*प यणेार नाहीत.िहरावून घणेारे #दषूणकारी रासायिनक कारखाने व #क*प यणेार नाहीत.िहरावून घणेारे #दषूणकारी रासायिनक कारखाने व #क*प यणेार नाहीत.    

    

खिनज उOोग न खिनज उOोग न खिनज उOोग न खिनज उOोग न 
आ*यामळेु को?आ*यामळेु को?आ*यामळेु को?आ*यामळेु को?वधीचावधीचावधीचावधीचा    
महसलू बुडेल.महसलू बुडेल.महसलू बुडेल.महसलू बुडेल.    

    

कोकण�या डो�यातकोकण�या डो�यातकोकण�या डो�यातकोकण�या डो�यात,,,,केवढी केवढी केवढी केवढी हीहीहीही    धळूफेक!धळूफेक!धळूफेक!धळूफेक!    रेडीरेडीरेडीरेडी, , , , कळ1यातकळ1यातकळ1यातकळ1यात    लोहलोहलोहलोह    आिणआिणआिणआिण    मगँनीज�यामगँनीज�यामगँनीज�यामगँनीज�या    

खाण7मळेुखाण7मळेुखाण7मळेुखाण7मळेु    धळुीचेधळुीचेधळुीचेधळुीचे    साuाEयसाuाEयसाuाEयसाuाEय    पसरलेपसरलेपसरलेपसरले....धडधाकटधडधाकटधडधाकटधडधाकट    मलुेमलुेमलुेमलुे----माणसेमाणसेमाणसेमाणसे    फुफुसा�याफुफुसा�याफुफुसा�याफुफुसा�या    िवकारानंीिवकारानंीिवकारानंीिवकारानंी    �8त�8त�8त�8त    

झालीझालीझालीझाली....अशाअशाअशाअशा    खाणीखाणीखाणीखाणी    कुणालाकुणालाकुणालाकुणाला    हGातहGातहGातहGात? ? ? ? -याचा-याचा-याचा-याचा    महसलूमहसलूमहसलूमहसलू    मWंयामWंयामWंयामWंया    सWंया�ंयासWंया�ंयासWंया�ंयासWंया�ंया    िखशातिखशातिखशातिखशात    जातोजातोजातोजातो....�ास�ास�ास�ास    

मा�मा�मा�मा�    जनतेलाजनतेलाजनतेलाजनतेला    होतोहोतोहोतोहोतो....    'हणून'हणून'हणून'हणून    अहवालअहवालअहवालअहवाल    'हणतो'हणतो'हणतो'हणतो    क,क,क,क,    कोकणातलीकोकणातलीकोकणातलीकोकणातली    जमीनजमीनजमीनजमीन    पोखरणा"यापोखरणा"यापोखरणा"यापोखरणा"या    खाणीखाणीखाणीखाणी    

नकोतनकोतनकोतनकोत....पणपणपणपण    गावक"या�यागावक"या�यागावक"या�यागावक"या�या    गरजनुेसारगरजनुेसारगरजनुेसारगरजनुेसार    घरघरघरघर    बाधंकामासाठीबाधंकामासाठीबाधंकामासाठीबाधंकामासाठी    िचरेिचरेिचरेिचरे, , , , वाळूवाळूवाळूवाळू    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    नn,चनn,चनn,चनn,च    

होणारहोणारहोणारहोणार....    

    

पय�टन उOोगाला बाधा पय�टन उOोगाला बाधा पय�टन उOोगाला बाधा पय�टन उOोगाला बाधा 
यईेल.यईेल.यईेल.यईेल.    
    

साफ चकू!साफ चकू!साफ चकू!साफ चकू!    घरगतुी कोकणी पाvणघरगतुी कोकणी पाvणघरगतुी कोकणी पाvणघरगतुी कोकणी पाvणचारामाफ� त पय�टन वाढीला #ो-साहन देणार.चारामाफ� त पय�टन वाढीला #ो-साहन देणार.चारामाफ� त पय�टन वाढीला #ो-साहन देणार.चारामाफ� त पय�टन वाढीला #ो-साहन देणार.    मा� मा� मा� मा� 

समcु $कनासमcु $कनासमcु $कनासमcु $कनारेरेरेरे, , , , टेकkा ताTयात घऊेन 8थािनक जनतेला विहवाटीचा हn नाकारणा"या टेकkा ताTयात घऊेन 8थािनक जनतेला विहवाटीचा हn नाकारणा"या टेकkा ताTयात घऊेन 8थािनक जनतेला विहवाटीचा हn नाकारणा"या टेकkा ताTयात घऊेन 8थािनक जनतेला विहवाटीचा हn नाकारणा"या 

पचंतारा$ंकत पय�टन धOंावर गदा यणेार.पचंतारा$ंकत पय�टन धOंावर गदा यणेार.पचंतारा$ंकत पय�टन धOंावर गदा यणेार.पचंतारा$ंकत पय�टन धOंावर गदा यणेार.    
    

कोकणासारXया मागास कोकणासारXया मागास कोकणासारXया मागास कोकणासारXया मागास 
#देशाला अहवालातील #देशाला अहवालातील #देशाला अहवालातील #देशाला अहवालातील 
बंधने परवडणार नाहीत.बंधने परवडणार नाहीत.बंधने परवडणार नाहीत.बंधने परवडणार नाहीत.    
    

िजथ ेभकूबळी गले ेनाहीतिजथ ेभकूबळी गले ेनाहीतिजथ ेभकूबळी गले ेनाहीतिजथ ेभकूबळी गले ेनाहीत, , , , शतेक"यानी आ-मह-या के*या नाहीतशतेक"यानी आ-मह-या के*या नाहीतशतेक"यानी आ-मह-या के*या नाहीतशतेक"यानी आ-मह-या के*या नाहीत, , , , शतेमाला�या शतेमाला�या शतेमाला�या शतेमाला�या 

दरासाठी जाळपोळदरासाठी जाळपोळदरासाठी जाळपोळदरासाठी जाळपोळ, , , , गोळीबार झाल ेनाहीत अशा कोकणाला मागास 'हणणे हा तर गोळीबार झाल ेनाहीत अशा कोकणाला मागास 'हणणे हा तर गोळीबार झाल ेनाहीत अशा कोकणाला मागास 'हणणे हा तर गोळीबार झाल ेनाहीत अशा कोकणाला मागास 'हणणे हा तर 

िबनडोकपणाचा कळसच!िबनडोकपणाचा कळसच!िबनडोकपणाचा कळसच!िबनडोकपणाचा कळसच!    कोकणी माणसािवषयी आप*याला काळजी अस*याच ेढ]ग कोकणी माणसािवषयी आप*याला काळजी अस*याच ेढ]ग कोकणी माणसािवषयी आप*याला काळजी अस*याच ेढ]ग कोकणी माणसािवषयी आप*याला काळजी अस*याच ेढ]ग 
करणा"या भ*या भ*या नेते मडंळीनी कोकणा िवषयीचा हा अहवाल धड वाचललेाच करणा"या भ*या भ*या नेते मडंळीनी कोकणा िवषयीचा हा अहवाल धड वाचललेाच करणा"या भ*या भ*या नेते मडंळीनी कोकणा िवषयीचा हा अहवाल धड वाचललेाच करणा"या भ*या भ*या नेते मडंळीनी कोकणा िवषयीचा हा अहवाल धड वाचललेाच 
नाही. तो समजनूनाही. तो समजनूनाही. तो समजनूनाही. तो समजनू----    उमजनू वाचणा"या�या आपसकूच ल�ात यईेल $क अहवालाचा उमजनू वाचणा"या�या आपसकूच ल�ात यईेल $क अहवालाचा उमजनू वाचणा"या�या आपसकूच ल�ात यईेल $क अहवालाचा उमजनू वाचणा"या�या आपसकूच ल�ात यईेल $क अहवालाचा 

िवकासािवकासािवकासािवकासाला िवरोध नाही.तर लालसलेा आह.ेइला िवरोध नाही.तर लालसलेा आह.ेइला िवरोध नाही.तर लालसलेा आह.ेइला िवरोध नाही.तर लालसलेा आह.ेइथथथथ*या ससंाधनाची हाव बाळगनू लटु क; *या ससंाधनाची हाव बाळगनू लटु क; *या ससंाधनाची हाव बाळगनू लटु क; *या ससंाधनाची हाव बाळगनू लटु क; 

पाहणा"याना िवरोध आह.ेकायदेशीर मागा�ने नैितकतेला ध;न िवकासाची $दशा हा पाहणा"याना िवरोध आह.ेकायदेशीर मागा�ने नैितकतेला ध;न िवकासाची $दशा हा पाहणा"याना िवरोध आह.ेकायदेशीर मागा�ने नैितकतेला ध;न िवकासाची $दशा हा पाहणा"याना िवरोध आह.ेकायदेशीर मागा�ने नैितकतेला ध;न िवकासाची $दशा हा 
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