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म ुंबई उपनगर जिल्हा किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन 
आराखडयाुंवररल (Coastal Zone Management Plans- 
CZMPs),२०१९ अुंतगगत पयागवरण ववषयि िाहहर 
िनस नावणी बाबतचा इततवतृाुंत  

 
 

पर्यावरण, वने व वयतयवरणीर् बदल मंत्रयलर्, भयरत सरकयर, 

नवी ददल्ली र्यंनी जी.एस.आर.३७ (इ), ददनयंक १८ जयनवेयरी, २०१९ 

रोजी नववन सयगरी ननर्मन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone- CRZ), 

२०१९ प्रससध्द केली.  सदरहू अधिसचुनेच्र्य तरतुदींनुसयर कें द्र शयसन 

प्रयधिकृत्त संस्थेमयर्ा त सयगरी ककनयरय के्षत्र व्र्वस्थयपन आरयखड े

(Coastal Zone Management Plans - CZMPs) अद्दर्यवत / तर्यर 

करणे अपेक्षक्षत आहे.   

त्र्यअनुषंगयने, सदरहू कयम महयरयष्ट्र शयसनयने नॅशनल सेंटर 

र्ॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनजेमेंट (National Centre for Sustainable 
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Coastal Management - NCSCM), चेन्नई, तयमीळनयडू, र्य कें द्र 

शयसन प्रयधिकृत्त संस्थसे ददले होते.  ,  

नॅशनल सेंटर र्ॉर सस्टेनबेल कोस्टल मॅनजेमेंट (National 

Centre for Sustainable Coastal Management - NCSCM), चेन्नई र्य 

संस्थेने मुंबई उपनगर/बहृन्मुबंई प्रयरुप ककनयरय के्षत्र व्र्वस्थयपन 

आरयखडे, २०१९ तर्यर करण्र्यचे कयम पूणा केले आहे.  त्र्यनुसयर 

सीआरझेड, २०१९ अधिसुचनय मिील पररसशष्ट्ट IV, पररच्छेद ६ नुसयर 

मुंबई शहर जजल््र्यच ेउक्त प्रयरुप सयगरी ककनयरय के्षत्र व्र्वस्थयपन 

आरयखडे हे सवा जनतेच्र्य सचूनय, हरकती, आके्षप आमंत्रत्रत 

करण्र्यसयठी महयरयष्ट्र सयगरी ककनयरय व्र्वस्थयपन प्रयधिकरणयन े

संकेतस्थळयवर प्रससध्द केल ेहोते.   

त्र्यअनुषंगयने, पर्यावरण ववषर्क जयदहर लोकसुनयवणी बुिवयर, 

ददनयंक ०५ मयचा, २०२० रोजी दपुयरी १२.०० वयजतय जजल्हयधिकयरी 

कयर्यालर्-मुंबई उपनगर, जजल्हय ससमती सभयगहृ, प्रशयसकीर् 

इमयरत, १० वय मजलय, चेतनय कॉलेज जवळ, शयसकीर् वसयहत, 
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वयंदे्र (पूवा)  मुंबई – ४०० ०५१ र्थे े आर्ोजजत करण्र्यत आलेली 

होती.   

भयरत सरकयरच्र्य पर्यावरण, वने व हवयमयन बदल मतं्रयलर्यच्र्य  

अधिसुचनय ददनयकं १४-०९-२००६  व सिुयररत अधिसुचनय ददनयकं 

०१-१२-२००९ अनुसयर सदस्र् सधचव, महयरयष्ट्र प्रदषूण ननरं्त्रण 

मंडळ, मुंबई र्यंनी त्र्यंच्र्य कयर्यालर्ीन आदेश कं्र. ई- २० / २०२० 

व्दयरय पत्र कं्र.बीओ/जेडी/डब्लपुीसी/पीएच/बी-८१० ददनयकं ०२ मयचा, 

२०२०  अन्वर् ेखयलीलप्रमयण ेपर्यावरण ववषर्क जयदहर लोकसुनयवणी 

ससमती गदठत केलीीः- 

१) जजल्हयदंडयधिकयरी – मुबंई उपनगरजजल्हय -  अध्यक्ष 

ककंवय त्र्यंचे प्रनतननिी  

(अनतररक्त जजल्हयदंडयधिकयरी र्यंच्र्यपेक्षय  

कमी दजयाचय नसयवय) 
२) प्रयदेसशक अधिकयरी-मुंबई     - सदस्य 

महयरयष्ट्र प्रदषूण ननरं्त्रण मंडळ,मुबंई   

+(महयरयष्ट्र प्रदषूण ननरं्त्रण मंडळ,मुबंई र्यंच ेप्रनतननिी)                

          

३) उप प्रयदेसशक अधिकयरी,मुबंई-२   - समन्वयि 

महयरयष्ट्र प्रदषूण ननरं्त्रण मंडळ,  

मुंबई 
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 मयननीर् जजल्हयधिकयरी, मुंबई उपनगर जजल्हय हे ससमतीच े

अध्र्क्ष आहेत, परंतु, महत्वयच्र्य कयमयसयठी त्र्यंनय मंत्रयलर्यत  जयव े

लयगल्र्यन ेत्र्यंनी अपर जजल्हयधिकयरी सौ. ननसलमय ियर्गडुे र्यंनय 

पर्यावरण ववषर्क जयदहर लोकसुनयवणी ससमतीच्र्य अध्र्क्षपदी कयम 

करण्र्यची सूचनय केली.  त्र्यअनुषगंयने, अपर  जजल्हयधिकयरी तथय 

जजल्हयदंडयधिकयरी र्यंनी अध्र्क्ष पदयची जबयबदयरी जस्वकयरली.   

श्री सनतश पडवळ, उप प्रयदेसशक अधिकयरी, मुंबई -२, मप्रनन 

मंडळ, मुंबई  तथय समन्वर्क, पर्यावरण ववषर्क जयदहर जनसुनयवणी 

ससमती  र्यंनी  पर्यावरण ववषर्क जयदहर लोकसुनयवणी ससमतीच्र्य 

अध्र्क्षयचंे, कें द्र शयसन प्रयधिकृत्त ससं्थय नॅशनल सेंटर र्ॉर सस्टेनेबल 

कोस्टल मॅनेजमेंट (National Centre for Sustainable Coastal 

Management - NCSCM), चेन्नई र्यचंे प्रनतननिी, पत्रकयर, पर्यावरण 

तज्ज्ञ  व मोठ्र्य संख्र्ेन े उपजस्थत असलेल्र्य स्थयननक जनतेच े

स्वयगत केले.  ससमतीच्र्य अध्र्क्षयंच्र्य परवयनगीने पर्यावरण 

ववषर्क जयदहर लोकसुनयवणी बयबतची प्रस्तयवनय ववषद केली.   
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समन्वर्क, पर्यावरण ववषर्क जयदहर जनसुनयवणी ससमती   

र्यंनी अस ेसयंधगतल ेकी भयरत सरकयरच्र्य वन ेव पर्यावरण मतं्रयलर्, 

नवी ददल्ली र्यचं्र्य ददनयकं १४ सप्टेंबर, २००६ व सुियररत ददनयकं  

१ डडसेंबर, २००९ च्र्य अधिसूचनेनुसयर ववसशष्ट्ट प्रकल्प/र्ोजनय र्यंनय  

पर्यावरणववषर्क अनुमती घेणे बंिनकयरक असून त्र्यपुवी पर्यावरण 

ववषर्क जयहीर लोकसुनयवणी आर्ोजीत करण ेबंिनकयरक करण्र्यत 

आलेले आहे.  

समन्वर्क, पर्यावरण ववषर्क जयदहर जनसुनयवणी ससमती      

र्यंनी अस ेसयंधगतले की पर्यावरण, वने व वयतयवरणीर् बदल मंत्रयलर्, 

भयरत सरकयर, नवी ददल्ली र्यंनी जी.एस.आर.३७ (इ), ददनयंक १८ 

जयनवेयरी, २०१९ रोजी नववन सयगरी ननर्मन क्षते्र (Coastal 

Regulation Zone- CRZ), २०१९ प्रससध्द केले.  सदरहू अधिसुचनेच्र्य 

तरतुदींनुसयर कें द्र शयसन प्रयधिकृत्त संस्थेमयर्ा त सयगरी ककनयरय के्षत्र 

व्र्वस्थयपन आरयखड े(Coastal Zone Management Plans - CZMPs) 

अद्दर्यवत / तर्यर करणे अपेक्षक्षत आहे. महयरयष्ट्र शयसनयने सदरहू 

कयम नॅशनल सेंटर र्ॉर सस्टेनबेल कोस्टल मॅनेजमेंट (National 
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Centre for Sustainable Coastal Management - NCSCM), चेन्नई, 

तयमीळनयडू, र्य कें द्र शयसन प्रयधिकृत्त ससं्थेस ददल ेहोते.  

नॅशनल सेंटर र्ॉर सस्टेनबेल कोस्टल मॅनजेमेंट (National 

Centre for Sustainable Coastal Management - NCSCM), चेन्नई र्य 

संस्थेने मुंबई उपनगर/बहृन्मुबंई प्रयरुप ककनयरय के्षत्र व्र्वस्थयपन 

आरयखडे, २०१९ तर्यर करण्र्यचे कयम पूणा केले आहे.  त्र्यनुसयर 

सीआरझेड, २०१९ अधिसुचनय मिील पररसशष्ट्ट IV, पररच्छेद ६ नुसयर 

मुंबई उपनगर/बहृन्मुबंई उक्त प्रयरुप सयगरी ककनयरय के्षत्र व्र्वस्थयपन 

आरयखडे हे सवा जनतेच्र्य सचूनय, हरकती, आके्षप आमंत्रत्रत 

करण्र्यसयठी महयरयष्ट्र सयगरी ककनयरय व्र्वस्थयपन प्रयधिकरणयन े

संकेतस्थळयवर प्रससध्द केल े व तसेच  मप्रनन मंडळ  व जजल्हय 

अधिकयरी उपनगर र्यंच्र्य सकेंतस्थयळयवर प्रससद्ि केल े आहे 

संचयलक, पर्यावरण ववभयग, महयरयष्ट्र शयसन, १५ वय मयळय नववन 

प्रशयसकीर् इमयरत, मंत्रयलर्, मुंबई -४०० ०३२ र्यंच्र्य 

मयगादशानयखयली पर्यावरणववषर्क जयदहर जनसुनयवणी आर्ोजजत 

केलेली आहे.    
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सदस्र्,  र्यंनी अस ेस्पष्ट्टीकरण ददले की पर्यावरण ववषर्क 

जयदहर लोकसुनयवणीचय मूळ उद्देश प्रकल्प ककंवय र्ोजनयंमळेु  

सयमयन्र् जनतेस प्रकल्पयमुळे / र्ोजनयंमळेु होणयरे पररणयम व 

त्र्यबयबत सयमयन्र् जनतेच्र्य भयवनय जयणून घेणे,  प्रकल्पयत 

बंिनकयरक असणय-र्य प्रदषूण ननरं्त्रण संर्त्रणेची मयदहती सयमयन्र् 

जनतेस देण ेव त्र्यंनी ददलेल्र्य सचूनयंचय ववचयर करण ेआहे.  

सदस्र् , पर्यावरणववषर्क जयदहर जनसुनयवणी ससमती 

र्यंनी सयंधगतल ेकी वररल पर्यावरण अधिसुचनेनुसयर ३० ददवस 

अगोदर स्थयननक वतृ्तपत्रयत पर्यावरण ववषर्क जयहीर 

लोकसूनयवणी सूचनय देणे बंिनकयरक आहे.  त्र्यअनुषंगयने 

जजल्हयधिकयरी कयर्यालर्, मुबंई शहर     र्यंनी स्थयननक वतृ्तपत्र 

दैननक लोकसत्तय र्यत मरयठीत  व रयष्ट्रीर् वतृ्तपत्र इंडडर्न 

एक्सप्रेस र्यत इंग्रजीत ददनयकं ०४ रे्ब्रवुयरी, २०२०   रोजी 

जनसुनयवणीबयबत जयहीर सचूनय प्रकयसशत केललेी  होती.  

त्र्यत सयमयन्र् जनतेस उपरोक्त प्रकल्पयववषर्ी कयही आक्षपे, 
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हरकती,  सूचनय असल्र्यस त्र्य  लखेी स्वरुपयत  नोंदववण्र्यच े

आवयहन करण्र्यत आल ेहोते.     

समन्वर्क  र्यंनी सयंधगतल ेकी वररल प्रस्तयववत र्ोजनेबयबत 

मप्रनन मंडळ कयर्यालर्यस ववववि सचूनय, आके्षप प्रयप्त झयलेल ेआहेत.   

त्र्यंनी उपजस्थत असलेल्र्य  सवयांनय त्र्यंच े कयही आक्षेप,हरकती, 

सूचनय असल्र्यस ती संधि देण्र्यत आलेली असून ते लेखी ककंवय 

तोंडी स्वरुपयत ती देऊ शकतयत अस े सयंधगतले.   डॉ. हषाविान    

र्यंनी पर्यावरणववषर्क जयदहर लोकसुनयवणी सरुु करण्र्यची ववनंती 

मय. अध्र्क्षयंनय केली.   

   ननसलमय ियर्गुडे, अपर  जजल्हयधिकयरी, मुंबई उपनगर 

जजल्हय तथय  अध्र्क्ष, पर्यावरणववषर्क जयदहर लोकसुनयवणी ससमती 

र्यंनी  प्रयधिकृत्त ससं्थेच्र्य प्रनतननिी / पर्यावरण सल्लयगयरयंनय 

पर्यावरण ववषर्क उपयर् र्ोजनयंची मयदहती शयसनयच्र्य  व स्थयननक 

भयषय मरयठीतून  करण्र्यची सूचनय केली व सवा जनसमूहयलय 

ननभार्तेन े त्र्यंच े कयही आक्षेप, हरकती, सूचनय असल्र्यस ते 

नोंदववण्र्यच ेआवयहन केले.  
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प्रयधिकृत्त संस्थेच्र्य प्रनतननिी / पर्यावरण सल्लयगयरयंनी 

र्ोजनयंची मयदहती सयदरीकरणयव्दयरे उपजस्थत जनसमूहयस  ददली.  

पर्यावरणववषर्क जयदहर जनसुनयवणी ससमतीने उपजस्थतयंनय 

आके्षप, सूचनय नोंदववण्र्यच ेआवयहन केले.   

उपजस्थत नागररिाुंनी ववचारलेल ेप्रश्न व त्यास प्रिल्प प्रवतगि / 

प्रिल्प सल्लागार / पयागवरणववषयि िाहहर लोिस नावणी सममती 

याुंना  हदलेली उत्तरे याबाबतची माहहती प ढीलप्रमाणे आहे- 

एडव्होिेट गॉडफ्री कफ्रमेंटा, म ुंबईः-  

दोन संस्थमेयर्ा त  हरकती घेतलले्र्य आहेत.    सवा प्रथम 
मुंबई -मुंबईत ज्ज्र्य घडयमोडी झयल्र्य कयही दशकयमध्रे्.   मुबंईत 
सीआरझेड क्षते्र आहे १०,९०० हेक्टर.  म्हणजे मुंबई सीआरझेड १/४ 
भयग हय  २६.३२% मुबंई के्षत्र सीआरझेड 

मुंबईस १/४ भयगयस सीआरझेडने वेढलेल े आहे.  महयरयष्ट्र 
मेरीटयईम बोडयान े महयरयष्ट्र शोअरलयईन मॅनजेमेंट प्लॅन, २०१७ 
(Maharashtra Shoreline Management Plan) लय तर्यर केलय. र्य 
दृष्ट्टीकोनयतून  त्र्यलय कयरण जयगनतक तयपमयन (ग्लोबल वयसमांग), 
ग्लेसशर्र मेल्टीगं त्र्यमुळे मुबंईच्र्य समुद्रयची पयतळी ही वयढत आहे.  
त्र्यसयठी पर्यावरण, वन ेव वयतयवरण बदल मंत्रयलर्, भयरत सरकयर, 
नवी ददल्ली र्यंनीही अभ्र्यस केललेय होतय आणण असय ननष्ट्कषा 
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कयढण्र्यत आलेलय होती की मुबंईच्र्य समुद्रयच्र्य पयण्र्यची पयतळी 
ही  ०.१ समलीमीटरने  दरवषी वयढत आहे.  सदरहू वगे वयढू शकतो. 

२००५ च्र्य मुंबईतील महयपुरयनंतर महयरयष्ट्र शयसनयने दोन 
ससमती गदठत केल्र्य.  एक मपॅकॉस्ट व दसुरी सीपीड्बब्लआरएसस 
पुणे. त्र्यच्र्यबरोबरच डॉ. मयिव धचतळे ससमतीची स्थयपनय केली.  
डॉ. मयिव धचतळे ससमतीने मुबंईच्र्य महयपुरयच्र्य अनुषगंयने वीस 
सशर्यरशी केल्र्य.  त्र्यचप्रमयण ेमहयपुरयसयठी अनेक कयरणयंपकैी एक 
कयरण ददले, ते म्हणज े  समुद्रयच्र्य पयण्र्यची पयतळी वयढणे.    
त्र्यच्र्य अगोदर नयतू ससमती, १९७८, ियरयवी स्रॉम ड्रेनजे ससजस्टमचय 
अहवयल १९८८, १९९३ ववडंस्टोवयर ररपोटा, रेसमडडर्ल मजेस सा बयर् 
आर्आर्टी पवई आहे व  शेवटी मयिव धचतळे ससमती.  डॉ. मयिव 
धचतळे ससमतीने सवा अहवयलयंचय अभ्र्यस करुन शवेटी त्र्यंनी 
त्रत्रसमती अभ्र्यस (Three Dimensional) करण्र्यचे ननदेश ददले.   
जेंव्हय वयदें्र - वरळी सी सलकं बयंितयनय त्र्यचय जो पररणयम ककनय-
र्यवर झयलय व ककनय-र्यची जी िपु होत आहे, ती गुगल मॅपवरुन 
स्पष्ट्ट ददसते. आतय असय अनुभव रे्त आहे की समुद्र हय अनतक्रमण 
करत आहे.   

अशी पररजस्थती असतयनय सीआरझेडसयठी एनसीएससीएम 
र्यंनी जी िोकय रेषय (Hazard Line) जी तर्यर केली आहे, ती वररल 
सवा घटकयंचय  ववचयरयत  न घेतय तर्यर केलेली  आहे.  कोस्टल 
झोन मॅनजेमेंट  प्लॅनमध्र् ेउल्हयस नदी जी वसई क्रीकलय समळते, 
तेथे ३-४ कक.मी. आत िोकय रेषय दयखववली आहे, तर दसु-र्य बयजूस 
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एसेल वल्डा आहे, जथे ेमँग्रोसच ेक्षेत्र आहे, जेथ ेदयट लोकवस्ती आहे, 
अशय दठकयणी ती २-३ कक. मी. आत दयखववलेली आहे.  पुरयचे पयणी 
हे दोन्ही बयजूस  सयरख्र्य पयतळीतच रयहणयर.  तरीही िोकय रेषय 
(Hazard Line) दयखवतयनय भेदभयव  करण्र्यच ेकयरण कयर्? तर अशी 
शंकय रे्ते की एसेल वल्डाकडे १८०० एकरचय भूखंड आहे, त्र्यत ८०० 
एकर हय खुलय भुखंड आहे, जो तो ववकससत करयर्चय आहे. म्हणून 
िोकय रेषय (Hazard Line) ही एसेल वल्डाच्र्य पररघयभोवती दयखववललेी 
आहे. र्यवर आक्षेप नोंदववत आहे.    

२००८ व २०१३ सयली मयदहती अधिकयर कयर्द्र्यंतगात (२००५)  
आरटीआर् अंतगात समळववलेल्र्य मयदहतीनुसयर भयरतयत ३८ मगँ्रोस 
क्षेत्र/दठकयण ेआहेत (National Mangroves Sites) त्र्यत ववक्रोळी ३४ 
नंबरवर तर मनोरी वसई ३७ नबंरवर आहेत.  ववववि ञयपनयव्दयरे 
व मुबंई उच्च न्र्यर्यलर्यच्र्य आदेशयनुसयर   केस कं्र. ३२४६/२००४ 
च्र्य मगँ्रोस क्षते्र हे रयखीव जगंल (Reserved Forest) म्हणून जतन 
करणे बंिनकयरक आहे.  

 तरी य़थेे आक्षेप नोंदववण्र्यत र्ेते की – 
अ) मँग्रोस क्षेत्र हे रयखीव जगंल (Reserved Forest) सीझेडएमपीने 

नकयशयत दयखववलेले नयही (ररट वपदटशन नं. ३२४६/२००४ मुबंई 
उच्च न्र्यर्यलर् ननणार्).  

तरी सवा मगँ्रोस क्षते्र हे रयखीव जंगल (Reserved Forest) 
दयखववण्र्यत र्यवे, 
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त्र्यंनी पढेु सयंधगतल ेकी मनोरी ते वसई हे रयष्ट्रीर् मँग्रोस के्षत्र 
(National Mangroves Sites) म्हणून घोवषत आहे.     

ब) सीझेएमपीने ज ेमॅवपगं केललेे आहे, ते गगुल मॅपवरुन केलले े
आहे.  आम्ही सदरहू नकयशयच्र्य सत्र्तेबयबत शकंय उपजस्थत 
करतो.  ब-र्यचदठकयणी ववववि भयग वगळले आहेत.   

त्र्यंनी पढेु सयंधगतल ेकी मयव ेते गोरयई – डीपी २०३४ तर्यर 
झयलय १९६७, १९८१.  त्र्यवेळी तो नय ववकयस क्षते्र / नो डेव्हलपमेंट 
झोन म्हणून घोवषत होते.  मयत्र डी.पी.मध्रे् सदरहू के्षत्रयत 
महयनगर पयसलकेने बरेच रस्ते ववकससत करण्र्यच ेप्रर्ोजन केले. 
र्यचय अथा वसोवय ते गोरयई, मड आर्लंड रे्थे ववकयसयसयठी सदरहू 
रस्त्र्यंचे प्रर्ोजन होते, म्हणूनच ज ेसीआरझेड-३ मध्र्े होते, ते 
सीआरझेड-२ मध्रे् वगीकृत्त करण्र्यत आले.      

डॉ. मयिव धचतळे ससमतीन ेसयंधगतले की जर सॉल्ट प्लॅन्ट 
लॅण्ड वर जर बयंिकयम केले, तर तो मुंबईचय आत्महत्र्यचय क्षण 
असेल.   

  त्र्यचप्रमयण ेगयवठयण हद्द दर दहय वषयांनी १०० मीटसा एवढी 
वयढवयवी लयगते.   

मुंबईच ेकोळीवयड ेजगवण ेव त्र्यंच ेसंरक्षण करण ेगरजेच ेआहे.   

मयत्र वररल घटकयंचय नकयशयत समयवेश नयही.   
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त्र्यंनी आक्षेप नोंदववतयनय सयंधगतल े कयंदळवनयंबयबत उच्च 
न्र्यर्यलर्यच्र्य आदेशयंनय बगल देण्र्यचे कयम चयल ूआहे.  कयदंळवन 
हे रयखीव वन म्हणून घोवषत करयव ेअसय उच्च न्र्यर्यलर्यचय आदेश 
आहे. (ररट वपदटशन नं.३२४६/२००४).   

त्र्यअनुषंगयने गोरयईपयसून ववक्रोळीपर्ात, िाुंदळवन क्षते्र हे 
वनके्षत्र घोवषत करयव ेअशी ववनंती केली.   

 

२)श्री उत्तम अमरनानी, म ुंबई, प्रतततनधी,   

कयटार रोडलय चटई क्षेत्र ककती समळेल. २.७ समळेल कय १.८५,   र्यचय 
खुलयसय करण्र्यत र्यवय.    

३)श्री अरववुंद साने,म ुंबईः-  

मी खयलील आक्षेप नोंदववत आहे – 

अ) नकयशयत बेडरॉक दयखववण्र्यत आललेे नयहीत 

ब)    मँग्रोस (कयदंळवन) चकुीची दयखववली आहेत, 

क)   इंटर टयर्डल झोन दयखववललेय नयही, 

ड)    बर्र झोन चकुीचय दयखववललेय आहे, 

इ)     जुहु कोळीवयडय सीमय दयखववललेे नयही, 

ई)     जहुु कोळीवयडय  गयव सीआरझेडप्रमयणे सूधचत करयवे, 

४) श्री िे.बी.स वे, एसआरए िो.-हाऊमसुंग ऑगगनायझशेन-  
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वयदे्र पजचचमेलय आमची एसआरए हयऊससगं को. सोसयर्टी आहे.  
पुनवासन ववभयगयतून तर्यर झयललेी आहे.  सयदयरणत ६०० 
झोपडपट्टीवयससर्यंच्र्यसयठी १९९८ सयली हय प्रकल्प मंजूर झयललेय 
आहे.  लॅण्डवडा व सीवडा सयईड रे्थून मोकळे होऊन सीआरझेडने 
परवयनगी ददली आहे, प्लॉट नबंर ९०८, ९०९, ९१०,९११  हय एवढय 
६०० लोकयंचय १९७६ पयसूनचय प्रकल्प रयखीव दयखववण्र्यत रे्त आहे.  
मी १९८४ पयसून तेथे रयहत आहे.  कधिही तेथे मोकळी जयगय नव्हती.  
तेथे खेळयच ेमदैयन नव्हते. तेथ े टेकडीवजय जयगय आहे.   हय पणूा 
झोपडपट्टीचय  भयग होतय.  पवूी तेथ ेतबले ेहोते.  सक्षम प्रयधिकरण-
एसआरए प्रयधिकरणयने मजंूर परवयनगी मंजूर केललेी असतयनय हय 
रयखीव केलय तर आम्ही ६०० लोकयंनी जयर्च ेकुठे?  तरी सदरहू 
प्रकल्प हय रयखीव ठेवण्र्यत र्ेऊ नरे्.   

५) श्री सुंदीप बोरिर, िन्नमवार नगर, ववक्रोळी, म ुंबईः- 

आमची व बयजचूी त्रबजल्डंग र्य कयंदळवन व  बर्र झोनमध्र् े
टयकलेल्र्य आहेत. र्यवर आमचे आके्षप व सूचनय  आम्ही सयदर 
केलेल ेआहेत.  ही वसयहत १९७० सयली वसवललेी आहे.  १९९१ च्र्य 
आिी सीआरझेड नव्हतय.  बर्र झोनमध्रे् टयकल्र्यमळेु आम्ही 
आमचे पुनवासन करु शकत नयही.  १९९१ च्र्य पूवीच्र्य जुन्र्य 
इमयरती आहेत.  तरी त्र्यंची बर्र झोन रद्द् करय.  त्र्यमुळे जुन्र्य 
इमयरतींचय पुनववाकयस होईल व   अनतररक्त घरे उपलब्ि होतील.   
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१९९१ सयली सीआरझेडची मर्यादय ही ५०० मीटसा होती, २०११ 
लय ती मर्यादय ही २०० मीटसावर आणली ,  

ती आतय ५० मीटसावर आणलेली आहे. १९९१ मध्र्े बर्र झोन 
व कयदंळवनयची मर्यादय नव्हती.   

जर सीआरझेडची मर्यादय ही ५०० मीटसा होती, ती आतय ५० 
मीटसावर आणललेी आहे तसेच बर्र झोनची मर्यादय ही ५० 
मीटसावरुन १० मीटसावर आणयवी.    

५ मयचा, २०१८ लय महयरयष्ट्र शयसनयच्र्य पर्यावरण ववभयगयन े
एक पररपत्रक कयढललेे आहे.  त्र्यत म्हटले आहे की बर्र झोनचय 
पुनववाकयसयवर व सीझेडएमपीवर कुठलयही पररणयम होणयर नयही.   

र्य ५० वषयांपूवीच्र्य जजल्हय वसयहती आहेत. जर पुनववाकयस 
झयलय नयही, तर आम्ही कयळयचय वयट बघयर्ची कयर्?  त्र्यचप्रमयण े
हरकतीमध्रे् आम्ही मयंडल ेआहे की आमच्र्य इमयरतीजवळून नयलय 
वयहत आहे.  नयल्र्यच्र्य एकय बयजूस तटबंदी आहे, तर दसु-र्य बयजसू 
गोदरेजची जयगय आहे.  आम्ही सयदर केललेी कयगदपत्र े पूणापण े
तपयसयवीत. 

ननर्मयप्रमयण ेकयंदळवन, बर्रझोन  हे  र्क्त शयसकीर् 
वसयहतींनय आहे.  ते खयजगी वसयहतींनय नयही.  ते जीआर वयचण्र्यस 
घेत असतयनय ससमतीने जीआर न वयचण्र्यच्र्य सूचनय केल्र्य.   

६) श्री धनािी पाुंड रुंग िोळी, िनरल सकेे्रटरी, फातीमा सोसायटी-  
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 ज्ज्र्य आरयखड्बर्यसयठी ही बैठक बोलयवली आहे, र्यवरुन अस े
ददसते की भयरत सरकयर व महयरयष्ट्र सरकयर र्यंचय तयळमेळ नयही.  
महयरयष्ट्र सरकयर व महयनगरपयसलकय र्यंची र्यबयबतची कयम ेपणूा 
झयलेली नयही.  आरयखड्बर्यसयठी मुबंई महयनगरपयसलकेने सवेक्षण 
केलेल ेनयही.  सदरहू आरयखडय मुंबई महयनगरपयसलकेने व महयरयष्ट्र 
शयसनयने मजंूर करुन कें द्र शयसनयस पयठववलेलय नयही.  तरी हय 
आरयखडय मंजूर करु नरे्.   

७) श्री ह सेन इुंदोरवाला, म ुंबईः- 

मयझे आके्षप व सूचनय र्य कोळीवयड्बर्यंसयठी आहेत. सयदरीकरणयत 
सीआरझेडबयबत मयदहती सयगंण्र्यत आली.   

श्री इंदोरवयलय र्यंनी सयंधगतले की सीआरझेडचे तीन उद्देश आहेत.  
१) सयगरी जैवववववितेचे संरक्षण, २) समुद्रयवर पयरंपयररक व्र्वसयर् 
करतयत, त्र्यंच्र्य उपजीववकेचे संरक्षण करणे, ३) हवयमयन/वयतयवरण 
बदलयंमळेु होणयरे पररणयम टयळणे. 

मयत्र एनसीएससीएम र्यंनी बनववललेे नकयशे हे पूणापणे उद्देशयचं्र्य 
उलट बनववलले े आहेत. त्र्यच े कयरण २०११ च्र्य अधिसूचनेत 
मुंबईतील कोळीवयडर्यंसयठी ववशेष तरतुदी होत्र्य. मुंबई शहरयतील 
कोळीवयड्बर्यंच्र्य मॅवपगंसयठी ववशषे तरतुदी होत्र्य.  ते सीआरझेड-३ 
मध्रे् रे्त होते.   २०११ ते २०२०, नऊ वषे झयली.  अजूनही 
कोळीवयड्बर्यंचे मॅवपगं झयलेले नयही.  ककंबहुनय मुबंईतील गोरयई मनोरी 
र्ेथील कोळीवयडे ज ेसीआरझेड-३ मध्र्े र्ेतयत, ते सीआरझेड-२ मध्र् े
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वगीकृत्त करण्र्यत आलेल ेआहेत.  त्र्यमुळे त्र्य कोळीवयड्बर्यंनय ज े
संरक्षण समळणयर होते, ते समळणयर नयही, कयरण सीआरझेड-२ मळेु 
तेथे कोळीवयडे पयडून ववकयसयसयठी चटईके्षत्र र्ईेल व कोळीवयड्बर्यंचय 
ववकयस होईल. तरी पयरंपयररक सयगरी व्र्वसयर् करणय-र्य कोळर्यंच े
उपजीववकेचे संरक्षणयसयठी कोळीवयडय सीआरझेड– ३ संवगयात वगीकृत्त 
असल ेपयदहजे. उपजस्थतयंनी टयळर्य वयजवून पयदठंबय दशाववलय.   

त्र्यंनी  पुढे अस ेसयंधगतले की वगीकरणयत अनेक चकुय आहेत.  
त्र्यबरोबरच,  मॅवपगंमध्र्ेही ब-र्यच चकुय, त्रुटी आहेत.  कयरण 
एनसीएससीएम - सबंंधित ससं्थेने सदरहू नकयश ेहे गगुल अथावरुन 
बनवल ेआहेत.  स्थयननक पररसरयत भटे व सवेक्षण केलेल ेनयही.  
उदय- आतयच श्री अरववदं सयने र्यंनी सयंधगतल ेकी जुही कोळयवयडय 
आहे.  तेथ ेएक स्रेच आहे. तो सॅण्ड रु्ज आहे.  त्र्य सॅण्ड रु्जलय 
सीआरझेड-२ मध्रे् वगीकृत्त केलेल ेआहे.   कदयधचत ते सीसलकं 
कयरशेडसयठी केलेल ेअसयवे.  तर रे्थ ेप्रचन उपजस्थत होतो की  मळू 
जस्थती मॅवपगंऐवजी प्रकल्पयसयठी मॅवपगं करत आहेत. तरी जहूु 
कोळीवयड्बर्यचय स्रेच  सॅण्ड रु्ज दयखववण्र्यत र्यवय.     

अक्सय रे्थे सॅण्ड रु्ज आहे.  तो बीच दयखववललेय आहे.  सॅण्ड 
रु्ज सलदहलेल ेनयही.   

नतसरय मदु्दय म्हणज ेनकयश ेज ेप्रकयसशत झयलेले आहेत, ते 
कमी रेझोल्रु्शनमध्रे् झयलेले आहेत.  ते असे असयवेत की सयमयन्र् 
जनतय प्लॉटप्रमयण ेपयहू शकेल.  ते झयल्र्यसशवयर् सवयांनय त्र्यची 
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मयदहती कळणयर नयही. तरी नकयश े हयर्र रेझोल्रु्शनमध्रे् तर्यर 
करण्र्यत र्यवेत.  ते सवा भयषयंमध्र्े उपलब्ि करण्र्यत र्यवेत व 
नंतरच आके्षप, सूचनय नोंदववण्र्यत र्यव्र्यत.  

सीआरझेड-३ (CRZ-III) व नय ववकयस क्षेत्र/नो डेव्लपमेंट झोन 

(NDZ-No Development Zone)  मध्रे्ही सवा कोळीवयड्बर्यसंयठी सुवविय 
पुरवतय रे्ऊ शकतयत.  कोळीवयड ेपुनस्थयावपत होऊ शकतयत, सुवविय, 
रस्ते व दवयखयनयसधु्दय पुरवतय रे्ऊ शकतो.  

स्थयननकयंमध्रे् जयणूनबजुून खोटी व ददशयभलू करणयरी मयदहती 
पुरववण्र्यत रे्ते की  CRZ-III मध्रे् कुठल्र्यही सुवविय पुरववतय रे्णयर 
नयदहत, तरी लेखी ववकल्प हय CRZ-II चय द्र्य.  खूप लोकयकंडून 
त्र्यसयठी चुकीचे ववकल्प घेतलेले आहेत.  तरी कोळीवयड्बर्यसयठी 
CRZ-III असण ेआवचर्क आहे. गोरयई, मनोरी क्षेत्र हेही CRZ-III असण े
आवचर्क आहे त्र्यचप्रमयणे नो डेव्लपमेंट झोन (NDZ-No 

Development Zone) २०११ च्र्य अधिसूचनेनुसयरच २०० मीटसाचय 
आवचर्क आहे.   

८) ियश्री िाधव, म्हाडा, म ुंबईः- 

 १९८० मध्र् ेमहयरयष्ट्र शयसनयस अस ेवयटल ेकी उपनगरयंमध्र् े
परवडणय-र्य घरयंची ननसमाती व्हयर्लय पयदहजे.   तरी १९८० मध्र् े
महयरयष्ट्र शयसनयच ेउद्दीष्ट्ट होते की त्र्यसयठी ७,००० घरे ननसमाती  
व ५०० हेक्टर जसमन संपयददत करयर्ची होती.   जयगनतक बँक 
प्रकल्प अंतगात मुंबई उपनगरयत, कयंददवली,  अंिेरीरोड., चयरकोप, 
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गोरयई र्ेते जवळपयस ३०० हेक्टर  जसमन सपंयददत केली. सवा कें द्र 
शयसनयच्र्य परवयनग्र्य घेतल्र्य व जे सवा असभन्र्यस पणुा केलेल े
आहेत, तेही १९९१ आिीच पणुा केललेे आहेत.  नंतर सीझेडएमपीच े
नकयश ेआले, त्र्यत सचूनय होत्र्य की जर १९९१ अगोदर असभन्र्यस 
मंजूर घेतलेले असतील व कयंदळवनयजवळ जसमनी असतील तर 
पर्यावरण, वने व हवयमयन बदल मतं्रयलर्, भयरत सरकयरची पुन्हय 
परवयनगी आवचर्क आहे.  म्हणून  आम्ही पर्यावरण, वने व हवयमयन 
बदल मतं्रयलर्यचीही परवयनगी घेतली. त्र्यनंतर जो २०११ च्र्य 
अधिसुचनेनुसयर  सीझेडएमपीच ेनकयशय आलय व त्र्यत बर्र झोन 
हय कयदंळवनयपयसून ५० समटर दयखववण्र्यत  आलय. त्र्यमुळे आमच े 
अजस्तत्वयतील पूणा झयललेेही  प्रकल्प बयधित होत आहेत.   तरी 
आमची अशी सचूनय आहे  की ववकससत झयलेल ेप्रकल्पयबयबत  ५० 
मीटर झोन दयखववण्र्यत र्ेऊन नरे्.   

सदस्र्, पर्यावरणववषर्क जयदहर जनसुनयवणी ससमती र्यंनी रे्थ े
संबंधित म्हयडयच्र्य प्रनतननिींनय म्हयडयच्र्य सवा बयधित प्रकल्पयंचय 
अहवयल लेखी स्वरुपयत सयदर करण्र्यच्र्य सूचनय केल्र्य जेणेकरुन 
बैठकीच्र्य इनतवतृयंतयसोबत तो शयसनयस सयदर करण्र्यत र्ईेल.   

९)श्री ओुंिार ग प्ता, वास्तूववशारद व शहर तनयोििः-          

 सीझेडएमपीच ेनकयश े हे २,५०० स्केललय आहेत.  ते ४,००० 
स्केललय कयर्द्र्यनुसयर हवेत. स्थयननक के्षत्रयचे प्लॅन्स नसतील तर 
आक्षेप घेण्र्यचय कयहीही र्यर्दय नसतो.  कोळीवयडय, तेथील ररकयम्र्य 
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जयगय/ओपन स्पसेेस, बोटी लयवण्र्यच्र्य जयगय हर्य मयदहत नसतील, 
तर र्ेथे असय अथा होतो की जी गोष्ट्ट मयदहती नयही, नतच्र्यबयबत 
संमती घेतली जयते.  हे चकुीच ेआहे.  प्रथम सवा मयदहती उपलब्ि 
करुन नंतर त्र्यबयबत संमती घणेे हेच र्ोग्र् आहे.  तरी स्थयननक 
क्षेत्रयच ेप्लन्स उपलब्ि करुन देण्र्यत र्यवेत.   

 उपलब्ि करुन ददलले्र्य नकयशयत ब-र्यच त्रुटी आहेत. वयद्रय 
वरळी सीसलकं, वरळी ररक्लेमशेन दयखववलले ेनयदहत.  चुनयभट्टी 
बीकेसी रोड दयखववलेलय नयही.  ब्रके वॉटर दयखववलेले नयही.  
इंटरटयर्डल आपणयस नकयशयत सयपडतच नयही.   

तसेच एनडीझडे बयबत सयगंयर्चे तर डीपीमध्र् ेतो एसडीझडे आहे.  
तर आम्ही र्यबयबत सववस्तर मयदहती ददल्र्यसशवयर् सूचनय, आके्षप 
कसे नोंदवू शकतो? 

आतय ५०० मीटर व ५० मीटर बर्रबयबत सयगंयर्च ेतर मुंबईच्र्य 
पूवकेडील बयजसू ५०० मीटर बर्र झोन, तर पजचचमेकडील बयजसू 
५० मीटर.  हय र्रक कय.  पूर, वयदळयचय त्रयस सवयांनयच होणयर आहे.  
सरकयरी जसमनीलगत ५०० मीटसा, तर खयजगी जसमनीलगल ५० 
मीटसा.  त्र्यचप्रमयण ेददहसर, बोईसर व ओसशवरी नद्र्य र्ोग्र्प्रकयरे 
दयखववण्र्यत आलेल्र्य नयदहत.  चुकीच्र्य गोष्ट्टी दयखववल्र्यमळेु 
आक्षेप नोंदववण ेशक्र् नयही.  

१०) श्री हररश पाुंडे, न्य  मलुंि रोड रेमसडुंट्स फोरम, दहहसरः-  
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सदरहू नकयशे गुगल मॅपवरुन तर्यर करण्र्यत आलेल ेआहेत.  सवा 
सलदटगेशन्स, जसमन पुनभारण, कयदंळवनयतील भरण हे सवा नय 
ववकयस क्षते्र (एनडीझेड) दयखववण्र्यत आलेले आहे.  उदय – गोरयई 
एसेल वल्डा क्षते्र, बोररवली, ददहसर, गणपत पयटील नगर.  र्ेथ े
न्र्यर्यलर्यने बर्र झोन घोवषत करण्र्यच्र्य सूचनय ददलेल्र्य होत्र्य.  
न्र्यर्यलर्यच ेपयररत केलेल ेसवा आदेशयंच ेदलुाक्ष करुन  बर्र झोन 
आरक्षक्षत करण्र्यत आलेलय नयही. सीझेडएमपीच ेनकयश ेहे पर्यावरण 
संरक्षणयसयठी हवेत.  र्ेथे  अविैपण ेवेटलॅण्ड, मँग्रोस जयगय  रबलन े
भरण करुन ते प्रथम नय ववकयस के्षत्र दयखवून नंतर सीएसआर 
संवगयात दयखवले आहे.  ज्ज्र्यंनी ननर्म डयवलून पर्यावरणयची हयनी 
केली,  त्र्यंनयच सीझेडएमपीचे नकयश े र्यर्देशीर होत आहेत. 
ज्ज्र्यंच्र्य बयबत न्र्यर्यलर्यन े तयशरेे ओढले पर्यावरणयचे ननर्म 
डयवलेले, त्र्यंनयच सीझेडएमपी प्लॅनमुळे प्रोत्सयहन देत आहे.       

११) श्री मनोि िोळी, खारदाुंडा –  

मी छोटीशी सूचनय करत आहे.  २०१९ च्र्य आरयखड्बर्यत  ब-र्यच 
त्रुटी आहेत.  त्र्यमुळे नुकसयन होण्र्यचे नयकयरतय रे्त नयही.  आम्ही 
दीवदमण ककनय-र्यच्र्य नकयशयचय  अभ्र्यस केलय, त्र्यत बोटी 
लयवण्र्यची जयगय, मयसे सकुववण्र्यची जयगय, कोळीवयडे सवा दयखववल े
आहे.  र्ेथ ेर्क्त हयर्टयईड व लो टयईडच ेपट्टे दयखववलेल ेआहेत.  
र्यची नोंद घेण्र्यत र्ेऊन त्र्यप्रमयणे रे्थील नकयशयत सुियरणय 
करण्र्यत र्यव्र्यत.   
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१२) श्री रकफि स धाई, गोराईः-  

आम्हयंलय कुठलयच गयव नयही.  आमचे गोरयई हेच गयव आहे. आमची 
एकच ववनंती आहे की रस्त्र्यच्र्य बयजूलय आमच्र्य गयवयत शेतक-
र्यंची बरीच घरे आहेत.  मुबंई महयनगरपयसलकेत प्लॅन मंजूर 
करतयनय आम्हयस सयंधगतले की ते क्षेत्र सीआरझेड-३ मध्रे् वगीकृत्त 
केलेल ेआहे. तरी घरयचय प्लॅन मजंूर करयवय.  

रे्थे सदस्र्, पर्यावरणववषर् जयदहर जनसुनयवणी ससमती र्यंनी 
सयंधगतल ेकी तुमच्र्य के्षत्रयतील सीआरझेड-३ चे सीआरझेड-२ मध्र् े
वगीकृत्त करण्र्यची सूचनय एसेल वल्डाच्र्य वेळी आलेली आहे.  त्र्यत 
तुमचयही भयग रे्तो.  तरी परत परत एकच सूचनय सयंग ूनरे्.   

१३) श्री धीरि भुंडारी, चारिोपः-  

आमच्र्य चयरकोप गयवयचे सीमयकंन करुन त्र्य अहवयलयची प्रत 
मयधगतली होती.  ती आम्हयलं समळयवी.  त्र्यचप्रमयण े आमच्र्य 
खयजगी जयगेत अनतक्रमण झयलेल ेआहे.  ते कयढण्र्यत र्यवे.  

१४) श्री सुंतोष िोळी, मढ िोळीवाडाः-   

मुंबईत कोठे मँग्रोस उरल ेअसेल तर ते र्क्त आमच्र्य भयगयत आहे. 
आतय तेथे त्रबल्डर लोकयंची नजर पडून कंपयऊंड पडत आहेत.  एक 
एक कोळीवयडय नष्ट्ट होत आहे.  परवयनगी कशी र्ेते ते मयदहत 
नयही, पण डपंरच्र्य डपंर आणून मगँ्रोसच्र्य जयगेवर टयकल ेजयतयत.  
पोसलस संरक्षण असूनही हे होत आहे.  आम्ही वपढ्र्यनुवपढ्र्य रे्थ े
रयहत आहोत.  आम्ही जवळय सुकववण्र्यसयठी मढ होऊन 
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चयरकोपपर्ांत जयत होतो.  खयरजसमनीवर समदु्रयच े पयणी परत 
गेल्र्यवर त्र्यवर आम्ही जवळय सकुववतो.  त्र्य आम्हयंलय रयखीव 
ठेवलेल्र्य जसमनीवर त्रबल्डर लोकयंनी कंपयऊंड घयतललेे आहे.  १९८३ 
सयली शयसनयने आदेश ददलेल ेआहेत की मजच्छमयर गयवयजवळील 
शयसकीर् जसमनी ्र्य मजच्छमयरयचं्र्य ववकयसयकररतय व मत्स्र् 
उद्र्ोगयकंररतय - मयस े सकुवणे, बोटी शयकरण े र्यसयठी रयखीव 
ठेवयव्र्यत.  मयत्र ददलेल्र्य होत्र्य, त्र्यपण कयढून घेण्र्यत आल्र्य.    

भूखड कं्र. १२९, ऐरोली हय मत्स्र् उद्र्ोगयंकररतय असलेलय 
आमच्र्यकडून कयढून घेतलय व पर्ाटन ववभयगयलय अिी व अिी 
कोस्ट गयडा ववभयगयलय ददली.  आम्ही जयर्चे कुठे? शयसनयची इच्छय 
ददसते की इनतहयसयत पुस्तकयत कोळीवयड्बर्यची मयदहती असयवी.  
कयरण सीआरझेड-३ मध्रे् आम्हयस ं सुवविय देण्र्यचे वचन होते.  
आतय सीआरझेड-२ मध्रे् वगीकृत्त केलेल ेआहे. अध्र्क्षयंनी संबंधित 
व्र्क्तीस र्क्त आके्षप नोंदववण्र्यची सूचनय केली.  भयषण व प्रचन 
ववचयरू नरे् अस ेसयंधगतले.  

त्र्यंनी ददलेल्र्य सूचनयचंे पयलन करण्र्यची ववनंती केली. 

र्यवळेी आक्षेप नोंदववण्र्यत आलय की आमच्र्य स्वतीःच्र्य बोटी 
आहेत.  मयत्र आमच्र्य गयवयत रे्री बोटीचय लॅण्डीगं पॉईट दयखवलय 
आहे.   
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१५) उज्िवला पाटील,महाराष्ट्र मजछिमार िृती सममतीः- 

 संबि मुबंई, बहृन्मुबंई व सवा कोळीवयड्बर्यकंडून आपणयस एकच 
ववनंती आहे की २०११ ची अधिसचूनय डॉ. स्वयमीनयथन ससमतीच्र्य 
सशर्यरशीनुसयर पयररत झयली त्र्यवळेी रयष्ट्रीर् स्तरयवरील ससमती, 
रयज्ज्र्स्तरीर् ससमती, जजल्हयस्तररर् ससमतीत प्रनतननिी घ्र्यर्च े
होते.  कोस्टल झोनच ेप्रनतननिी नसतील तर सीआरझेडच्र्य रेषय 
आखतयनय कोळीवयडय, मजच्छमयरयंच्र्य मयसे सकुववण्र्यच्र्य जयगय, 
त्र्यचे सर हे सूधचत झयलेले आहेत.  मयत्र २०१९ ची अधिसूचनेत 
मजच्छमयरयनय दलुावषत करण्र्यत आलेले आहे.   

तरी सीझेडएमपीचय नकयशय सुियररत करतयनय रयष्ट्रीर् स्तरयवर, 
रयज्ज्र् स्तरयवर, जजल्हयस्तरयवर मजच्छमयर समुदयर्यचय प्रनतननिी 
असलयच पयदहजे.  १९५०-५१ च्र्य नकयशयत मजच्छमयरयंच े स्टेक 
दयखववण्र्यत आलेल ेआहेत.  भयरत सरकयरचय १६ जयनेवयरी, २०२० 
चय आदेशयंनुसयर जर तेल, नैसधगाक वयरू् शोिण्र्यसयठी मजच्छमयरयंचय 
पयरंपयररक स्टेक/पयरंपयररक मजच्छमयरीची जयगय हवी असल्र्यस त्र्य 
पर्यावरण खयत्र्यच्र्य  परवयनगीसशवयर्ही त्र्य जयगवेर संशोिन 
करण्र्यत र्ईेल. 

तरी अधिसचूनेत बदल, सुियरणय करतयनय पयरंपयररक मजच्छमयर 
समुदयर्यचे प्रनतननिी ससमतीवर असयवेतच, म्हणज े कयही चुकय 
टयळतय र्ेतील.  सीआरझेड, १९९१ नतंर २९ वळेय बदलण्र्यत आलेलय 
आहे.  मजच्छमयर समदुयर्यच ेदहत सयंभयळण्र्यत र्यवे.   
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१६) श्री िोसेफ फरासो, गोराई, म ुंबई -   

नववन नकयशयत मयल ेते मनोरी,  मयल ेते एसेल,  बोली जेटी ते 
एसेल रे्री बोटी दयखववलेल्र्य  आहेत.  मयत्र बोली जटेी ते गोरयई 
जेटी ही रे्री बोट दयखववललेी नयही.  ती दयखववण्र्यत र्यवी.     

१७) श्री लक्ष्मण िोळी, भाटी मजछिमार ग्रामवविास मुंडळः- 

 भयटी कोळीवयडयकडे  दक्षक्षणेकडे इपीइन ११२ मयसे सकुववण्र्यची 
जयगय दयखवली नयही.  त्र्यचप्रमयणे गयवयत रररीट हॉटेल आहे. त्र्यच े
नयंव बरोबर आहे, पण आमच्र्य गयवयच ेनयवं चकुीच ेसलदहल ेआहे.  
हॉटेल आमच्र्य नंतर आले, पण त्र्यचे नयव बरोबर सलदहले, पण 
आम्ही गरीब कोळी, म्हणून आमच्र्य गयवयच ेनयवं चकुीच ेसलदहल े
असे म्हणयर्च ेकय? त्र्यचप्रमयणे भयटी गयवच्र्य पवूेलय मगँ्रोसचे जगंल 
आम्ही सयंभयळले.  मयत्र आतय तेथे त्रबल्डर भरयव टयकत आहेत.  
कयंदळवन नष्ट्ट करत आहेत.  आम्ही एक झयड तोडले, तर आम्हयसं 
दंड व सशक्षय होते.  पण बड्बर्य त्रबल्डरलय कयहीही होत नयही. आम्ही 
ब-र्यच तक्रयरी ददल्र्य.  पण कयहीही होत नयही.   

१८) डॉ. गगरीश साळगाविर, राहणार-ठाणेः- 

  त्र्यंनी अध्र्क्ष, पर्यावरणववषर्क जयदहर जनसुनयवणी ससमती 
र्यंनय उपजस्थतयंच्र्य भयवनय समजनू घेण्र्यची ववनंती केली.  र्य 
संस्थेने पूवी २०१८ सयली स्थयननकयचं्र्य सूचनय वय हरकती घेतल्र्य 
आहेत. त्र्यचे कयर् झयले? ते उत्तर देण्र्यस बयंधिल आहेत.   
त्र्यवळेीही सयंधगतेल होते की कोळीवयडय दयखवय, त्र्यंनी आजही 
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दयखववललेे नयदहत.   नआतय हरकती घेतयत आहे.  त्र्यचे कयहीही 
करणयर नयही.  ०६ सप्टेंबर, २०१३ सयलची  मयगादशाक तत्व े
सयंधगतली आहेत. त्र्यत सयंधगतले होती की स्थयननक कोळीवयड्बर्यतील 
लोकयंनय बरोबर घऊेन कोळीवयडे शोिय व सीमयकंन करय.  र्यंनी 
अजूनही कयहीही केलले े नयही. ककती गयवयत, ककती कोळीवयडर्यत 
गेले र्यची मयदहती द्र्य. ते कुठेही गलेेले नयदहत.  तर प्रथम त्र्यंनी 
अभ्र्यस करयवय.   सबंंधित ससं्थेन ेकयहीही केलेले नयही.  आमचय 
कोळीबयंिव भोळय आहे.  म्हणज ेहे सवा चुकीच ेचयललेल ेआहे. प्रथम 
र्यंनी सवा मयदहती व्र्वजस्थत द्र्यर्लय पयदहज ेहोती, मग हरकती, 
सूचनय मयगवयर्लय पयदहज ेहोत्र्य.   

 

१९) उपजस्थतयपंकैी एक मदहलय दहन्दीत सयंगत होत्र्य की आम्ही 
मयगच्र्य बैठकीत बरेच हरकती, आक्षेप नोंदववललेे होते.  आम्हयंलय 
मयदहत नयही की कयर् झयले.  जनसुनयवणीसही आम्हयंलय बोलववण्र्यत 
आलेले नयही. र्यवर आमचे आक्षपे आहेत. 

२०) श्री रािेश माुंगेला, गोरागाव, 

२०११ सयली अधिसूचनय प्रसयररत झयली.  त्र्यत कोळीवयड्बर्यंच्र्य 
बयबतीत ववशेष तरतुद टयकण्र्यत आली. त्र्यसयठी आम्ही व आमच्र्य 
गोरय गयवयने संपूणा आरु्ष्ट्र् घयलवले. ३ रे्ब्रवयरी, १९८८ रोजी 
आमच्र्य गयवयलय शयसनयने पत्र पयठवल े की ५०० समटसा आत 
असल्र्यन ेआम्हयलंय परवयनगी ददली नयही.मयत्र त्रबल्डरयंनय एसआरए 
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प्रकल्पयसयठी लगेचच परवयनगी देण्र्यत र्ेते.  मग स्वयमीनयथन 
ससमती समोर देशभरयतली हरकती, आक्षेप नोंदववण्र्यत आले.  

त्र्यवळेी डॉ. हषाविान र्यंनी सयंधगतले की सवा कोळीवयड ेहे सीआरझेड-
३ मध्रे् वगीकृत्त करण्र्यसयठी सवयांनी ननवदने ददललेी आहेत.  तरी 
आपण तोच तोच ववषर् कयढू नरे्. त्र्यचप्रमयण ेज ेनकयश ेबनववल े
आहेत, तो ड्रयफ्ट आहे.   त्र्यत ज्ज्र्य त्रुटी आहेत, त्र्य सुियरण्र्यसयठी 
ही जनसुनयवणी आहे.   तरी आपण आतय तो ववषर् परत चचसेयठी 
घेऊ नरे्.   

२१) एडव्होिेट स थरा, बोररवलीः-   

स.न.१६३, गोरयई चयरकोपलय आहे.  तेथ ेबगंलय जस्कमसयठी जसमन 
ददली होती.  मयत्र नंतर ५० मीटसामध्र्े र्ेत असल्र्यने रस्त्र्यच े
बयंिकयम केले नयही.  तर र्ेण्र्यसयठीचय रस्तय बंद करणयर कय? र्ेथ े
सरकयरमध्र् ेव ववववि ववभयगयत समन्वर् नयही असय आरोप झयलय.  
उदय- म्हयडय/एमएमआरडीए, एसआरए, महयनगरपयसलकय, तहसीदयर 
इ. तरी र्यसयठी एकत्रत्रत वका शॉप घ्र्य.  र्ोजनय अंमलबजयवणी 
करतयनय संबंधित शयसकीर् ववभयगयचंी एकत्रत्रत ससमती तर्यर करय 
व समन्वर्यने कयम हयती घ्र्य.     

२२) श्री तनिोलस अलमोडा, म ुंबईः-   

कोळीवयडय हे सशवयजीमहयरयजंयपयसून आहेत.  पण अजूनही त्र्यंनय 
प्रॉपटी कयडाही समळयलेल ेनयही.  हे नववन अधिसचुनय आणली, र्यत 
एकयही मजच्छमयरयचय उल्लेख नयही.  मुंबई शहरयत १८९ गयवे, ४२ 
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कोळीवयडे आहेत.  कोळीवयडयलय कोणी मयर्बयप नयही. मी 
नदीप्रदषूणयच्र्य ववरुध्द वपदटशनर आहे.  वपटीशन नंत१७ /२०११.  
मुंबईत चयर नदी आहेत – बोईसर, ददहसर, ओसशवरय आणण समठी.  
सवा नद्र्यंचे पयणी कयळे झयललेे आहे.  मी मयजी नगरसवेक आहे.  
आम्ही १८८८ पयसून कॉपोरेशन झयल्र्यपयसून आम्हीही कर भरतो, 
कोळीवयडय सपंववण्र्यचय की प्रर्त्न करेल ,तर आम्ही ते होऊन देणयर 
नयही.   

श्री हेमंत कोळी, मयलवणी, श्री सभुयष गयवण, ददहसर, रेखय 
भयकरे, ददहसर, श्री कृष्ट्णय कोळी, श्री हररहरेचवर कोळी, 
मयलवणी,त्र्यचप्रमयण ेश्री ननळकंठ धचमणेकर, श्री ववजर् पयटील, श्री 
परमयर कबयब, गोरेगयव, सुरेखय गवळी, वसोवय  

र्यंनी चचेत भयग घेतलय.  वररल उपजस्थतयंनी चधचालेल्र्य 
मुद्र्यवंरच कोळीवयडय सीआरझेड-३, नकयशय दरुुस्ती र्यबयबत आपल े
मत परत सयंधगतले.   

सदस्र्, पर्यावरणववषर्क जयदहर जनसुनयवणी ससमती र्यंनी 
र्ेथे मत मयंडल ेकी जवळजवळ सवांच उपजस्थतयंनी गोरयई ते ववक्रोळी 
पर्ातच्र्य सवा कोळीवयड्बर्यंची नोंद ही सीआरझेड-३ मध्रे् वगीकृत्त 
करयवी अशी मयगणी केललेी आहे.      

श्री नरेश पयटील, टयटय पॉवर, श्री ददसलप मेग, मयहूल, श्री गणेश 
सयंवत, बीपीसीएल, आरती रयमयणी-अजमेरय र्यंनी चचेत भयग घेतयनय 
त्र्यच्र्य उपक्रमयंची सीआरझेडमळेु  कसे नुकसयन होईल र्यबयबत 
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वववेचन केले व आपल्र्य हरकती, सूचनय लेखी स्वरुपयतही सयदर 
केल्र्य.   

सदस्र्, पर्यावरणववषर्क जयदहर लोकसुनयवणी ससमती र्यंनी 
सयंधगतल ेकी बैठकीत उपजस्थत करण्र्यत आलेल्र्य हरकती, आक्षेप, 
सूचनय र्यंचय नोंद करण्र्यत आलेले असून त्र्यचय बैठकीच्र्य 
इनतवतृयन्तयत समयवेश करण्र्यत रे्ईल. त्र्यचप्रमयण े ब-र्यच 
कोळीवयड्बर्यचय उल्लेख नयही र्यची नोंद घेण्र्यत आलेली आहे.  
आपत्कयसलन व्र्वस्थयपन र्ोजनेबयबतही नोंद घेण्र्यत आलेली आहे. 

सदस्र्, पर्यावरणववषर्क जयदहर लोकसुनयवणी ससमती र्यंनी 
पुढे सयंधगतले की मप्रनन मंडळ कयर्यालर्यस प्रयप्त झयलेल्र्य लेखी 
सूचनय, आके्षप, बैठकीतील लेखी आके्षप बैठकीच्र्य इनतव-
तयन्तयसोबत पर्यावरण ववभयगयस सयदर करण्र्यत र्ेईल.  त्र्यचप्रमयण े
ज्ज्र्यंनय लेखी आक्षपे नोंदवयर्च ेअसतील, त्र्यंनी ते स्थयननक मप्रनन 
मंडळयस सयदर करयवेत. तेही अंनतम अहवयलयसोबत  कें द्र शयसनयस 
पयठववण्र्यत र्ेतील.     त्र्यबयबत र्ोग्र् तो ननणार् घेईल. त्र्यंनी 
सवा उपजस्थतयचंे, शयसकीर् अधिकय-र्यंचे आभयर मयनले व बैठक 
संपन्न झयल्र्यच ेघोवषत केले.  

प्रयदेसशक कयर्यालर्, महयरयष्ट्र प्रदषूण मंडळ, मुंबई,  
जजल्हयधिकयरी कयर्यालर्, मुंबई उपनगर जजल्हय र्य दोन्ही कयर्यालर्यत 
प्रयप्त झयलले्र्य लेखी सूचनय व आके्षप   व जनसुनयवणी दरम्र्यन  
प्रयप्त झयलेल्र्य सवा  लेखी हरकती/सूचनय/आके्षप र्यतील   सवा  
 




