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साीला सांभाळू या, जोपासू या!
माधव गाडगीळ, 9881153413, madhav.gadgil@gmail.com
पिचम
चम घाट प रसर त गटाने
गटाने िवकास कायमांवर काहीही ताठर बंधने सुचवलेली नाहीत.
नाहीत.
पिचम
चम घाट प रसर त गटाया
गटाया िनरिनराया ेांबाबतया सूचना ा एका पाययापासून मायापयत
नेटके पणे पावले टाकणा"या
टाकणा"या लोकशाही #$येची
ची सु&वात करायला काही तरी आधार हवा 'हणून के ले*या आहेत.
पिचम
चम घाट प रसर त गटाया
गटाया अहवालातून उधृत के लेली िवधाने
आज जो ‘ िव+वंसक िवकास व अिववेक,
क, िनसग संरण’
ण’ अशा थाटातला कारभार चालू आहे -या जागी पिचम
चम
घाट प रसरात
रसरात एक पयावरण पूरक िवकासाचा आदश िनमाण कर1यासाठी आपण झटले पािहजे असा पिचम
चम घाट
प रसर त गटाचा
गटाचा आ4ह आहे. ा साठी िवकास व िनसग संरण ा दो6ह7चाही तपशील ठक ठका
ठकाणची
काणची
8थािनक प रि8थती िवचारात घेऊनच ठरवला पािहजे. 8थिनक जनतेला िनणय #$येत अथपण
ू  री-या सहभागी
क;न घे1यातू
यातूनच हे साधू शके ल.
ल.
अितशय संवद
े नाशील (ESZ2), म+यम संवद
े नाशील (ESZ1),
े नाशील (ESZ3)
(ESZ1), व कमी संवद
(ESZ3) अशा तीन
टापूया
ंया चौकटीत 8थिनक प रसराची व समाजाची वैिश>?े ल@यात घेऊन,
न, अगदी 4ाम सभांया पातळीवर
जाऊन,
जाऊन, िनबध तसेच #ो-साहना-मक कायमांचा तपशील ठरव1यासाठी एक आरं भ Cबदू 'हणून पिचम
चम घाट
प रसर त गटाने
गटाने काही सूचना मांड*या आहेत. ा सूचना शासक,य अिधकारी,
अिधकारी, तE,
तE, सामािजक संघटना व
नाग रकां
रकांशी भरपूर िवचार िविनमय क;न िवकिसत के *या आहेत.
संवद
े नशील प रसरेां
ांची आखणी व Gव8थापन ांची जबाबदारी के वळ शासक,य यंणेवर पूणप
 णे सोपवणे
योJय नाही असा पिचम
चा
चम घाट प रसर त गटाचा
गटाचा अिभ#ाय आहे. ा ऐवजी 4ाम पंचायत7या व पाणलोट ेांचा
नीट िवचार क;न संवद
े नशील प रसरेांया
या सीमा (अभयार1ये व राMीय उOाने तसेच युन8े को वारसा 8थळांया
संबध
ं ातीलही) व तेथील िनबध तसेच #ो-साहना-मक कायमांचा तपशील हा 8थिनक जनता व 4ाम पंचायती,
ायती,
तालुका
का पंचायत सिम-या,
सिम-या, िज*हा प रषदा व नगरपािलका
नगरपािलका ांकडू न येण"या सूचनांया आधारे ठरव1यात यावा.
ा संदभात गोGाया #ादेिशक आराखडा बनव1याची
गला पायंडा आहे. गोवा
बनव1याची लोकािभमुख #$या हा एक चांगला
#ादेिशक आराखडा बनव1यासाठी तेथील त गटाने गोGात जिमनीचा वापर आजिमतीस कसा होत आहे ाची
मािहती
मािहती नीट संकिलत के ली व ा आधारे बनवलेले नकाशे व #8ताव सव 4ाम पंचायती व नगरसभांपयत पोचवले.
मग तेथे 4ामसभांतन
ू – मोह*लासभांतन
ू बारकाईने चचा होऊन सूचना $द*या गे*या.
या. ा सा"या संकिलत के *या
गे*या व ा िवचारात घेऊन राEय8तरीय आराखडा तयार
तयार कर1यात आला.

सिचव ा दोघांनीही पिचम
चम घाट प रसर तE गटा
गटाया
टाया अहवालाबUल ढळढळीत $दशाभूल करणारी िवधाने के ली.
ली.
माधव
माधव गाडगीळ
गाडगीळ याने जाहीर सभेत ही चूक दोघांयाही नजरे स आणून $दली,
$दली, तेVहा माननीय वनमंWयांनी लवकरच

Page

जैविविवधता मंडळ 8थापले व लोकांबरोबर िवचारमंथन आयोिजत के ले. ा बैठक,त महाराMाचे
महाराMाचे वनमंी व वन
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९ जून २०१२ला
२०१२ला,
ला, 'हणजे जैविविवधता कायदा मंजरू झा*यावर तTबल दहा वषानी महाराM राEयाने
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आपण मुXय मंWयां
Wयांना भेटू या व ही सव #$या &ळावर आणू या असे आYासन $दले. ातून काहीही िन>पZ झाले
नाही,
नाही, उलट महाराM शासनातफ\ व िविवध नेत-े बाबू यांयातफ\ पिचम
चम घाट प रसर तE गटाया
गटाया अहवालाबUल
लोकांया मनात ग]धळ उडवून दे1याचा व अहवालाबUल -यांचे मन कलुिषत कर1याचा प^तशीर #य_ चालूच
रािहला आहे. हे लोकशाहीचे िवडंबन न करता शासनाने खालील पावले उचलली असती तर तो मोठा शहाणपणा
ठरला असता:
असता:

कालाविध

सकारा-मक कृ ती

3/103/10-8/11

पि`म घाट प रसर तE गटाया
गटाया अहवालाची रचना

1.9.111.9.11-

अहवालाचे सव राEयांया भाषांत सुबोध अनुवाद,
ाद, तसेच इं 4जी अहवाल शासक,य संकेत8थलावर

30.11.11

चढवून इं 4जी जाणणा"या नाग रकांकडू न अिभ#ाय मागवणे

1.121.12-1111-

सव 4ामसभांकडू न अहवालातील #ाथिमक सूचनांया आधारे संवद
े नशील प रसरेां
ांया

31.5.12

कोण-या सीमा व #-येक गावाया ेात काय प^तीचे िनबध तसेच #ो-साहना-मक कायम
8वीकाराह आहेत ा संबध
ं ी तपशीलवार
तपशीलवार अिभ#ाय

1.6.121.6.12-

4ामसभांकडू न आले*या अिभ#ायांची,
ी, तसेच इं 4जी जाणणा"या नाग रकांकडू न आले*या

31.7.12

अिभ#ायांची िज*हा िनयोजन सिम-या व िज*या प रषदांकडू न छाननी व आपाप*या िशफारसी
पुरवणे

1.8.121.8.12-

राEय शासनांकडू न िज*हा िनयोजन सिम-या व िज*या प रषदांकडू न आले*या अिभ#ायांची,
ी, तसेच

30.9.12

इं 4जी जाणणा"या नाग रकांकडू न आले*या अिभ#ायांची छाननी व आपाप*या िशफारसी पुरवणे

1.10.121.10.12-

के 6c शासनाने राEय शासनांकडू न तसेच इं 4जी जाणणा"या नाग रकांकडू न आले*या अिभ#ायांची

30.11.12

छाननी व पारदशकतेने अंितम िनणय घेणे – ा साठी ज;र वाट*यास डॉ
क8तुरीरं गन् सिमतीसारखी सिमती नेमणे

1.12.12

पि`म घाट #देशात पयावरण पोषक व लोकािभमुख िवकास #$या सु; करणे, ासाठी
आवयक अस*यास एक पि`म घाट प रसर #ािधकरणाची िनयुe, करणे

महाराMात
महाराMात अप#चार चालू असताना माधव
माधव गाडगीळ
गाडगीळला
डगीळला२९
ला२९ नोVहfबर २०१२ रोजी र_ािगरीला एका

गटाया
गटाया अहवलावर सिव8तर िववेचन कर1यास बोलावणे आले. तोवर के रळातही अप#चार चालू होता.
होता. पण -याचे
भाषण अनेकांनी काळजीपूवक
 ऐकले, नंतर वृgपे
gपे व टी Vहीवर सव खुलासा नीट सांग1यात आला.
े णाने
gप
आला. हे खुलप
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आणून हे GाXयान रU करव1यात आले. परं तु लवकरच,
लवकरच, १५ िडसfबर रोजी के रळात -याला
-याला पिचम
चम घाट प रसर त
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महािवOालयात यावर खुलासा कर1यासाठी बोलाव1यात आले होते. आय-या वेळी -या महािवOालयावर दबाव
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समजावून घेऊन के रळातील अनेक राजक,य ने-यांनी व नाग रकांनी अहवालावर पुनhवचार कर1यास सु&वात के ली.
ली.
२१ िडसfबरला के रळ िवधान सभेत पिचम
चम घाट प रसर त गटाया
गटाया अहवालावर चचा झाली.
झाली. ा चच\त अनेक
आमदारांनी ा अहवालाचे समथन के ले व ा अहवालाचा काळजीपूवक
 िवचार क;न एका लोकशाही #$ये
ू
#$येतन
सुGवि8थत िनणय iयावे असे ठरव1यात आले.
हे जसे के रळात घडले, तसेच महाराMात घडेल अशी आशा आहे. आता तरी महाराM
हाराM शासनाने ा अहवालाचा
एक व8तुिनj गोषवारा स#देशातील सव 4ामसभांपयत पोचवावा
कडू न अहवालातील #ाथिमक
पोचवावा.
वा. 4ामसभांकडू
सूचनांया आधारे संवद
े नशील प रसरेां
ांया कोण-या सीमा व #-येक गावाया ेात काय प^तीचे िनबध तसेच
#ो-साहना-मक कायम 8वीकाराह आहेत ा संबध
ं ी तपशीलवार अिभ#ाय मागवावे. मग लोकमताचा नीट आदर
क;न ा अहवालावर
अहवालावर पुढे काय पावले उचलावीत ाबUल िनणय iयावे हेच उिचत आहे.
असे के *यास काय घडेल ाचा कोकणातील काही लोकांनीच िवचार क;न एक पक काढले आहे; ते 'हणते:
अप#चार

वा8तव

गाडगीळ अहवाल
अमलात आणला तर
कोकणाचा िवकास
थांबल
े .

वरील िवधान 'हणजे कोकणी माणसाची $दशाभूलच. कारण अहवाल 'हणतो क,

र8ते बांधता येणार
नाहीत.

कोकणी जनतेया सहभागाने आिण सहमतीने; जनतेला हवा तसा व हवा ितथे िवकास
होणारच.

धादांत खोटे. कोकणी जनसामा6यांया सोयीसाठी,
ु ार र8ते होणार.
सोयीसाठी, -यांया गरजेनस
पण बाबू,नेत,े आिण ठे केदारया तुब
ं kा भर1यासाठी
भर1यासाठी र8ते होणार नाहीत.

घरे बांधता,
ता, वाढिवता ,

अफवांचे पीक:
पीक: 8थािनक जनतेला गरजेनस
ु ार घरांचे बांधकाम,
काम, दु&8ती करायला

दु&8त करता येणार
नाहीत.

कोणतीही आडकाठी नाही. मा माजलेले नेत,े -यांचे चेल-े चमचे,धनदांडगे,ठे केदार यांना
नOा,
नOा,ओढे,खाkा,
खाkा, िहरवे ड]गर
ड]गर,
गर,समुc ओरबाडू न महाल वा फाम हाउसेस बांधता येणार

नn,च नाही. #दूषण न करणा"या,
ं र िनसगाया वारशाचा
करणा"या, 8वछ कोकणात*या सुद

कोकणात बेरोजगारी,
ोजगारी,

मान राखून चालणा"या उOोगांना,
ा, िशणिवषयक
िशणिवषयक #क*पांना,
ा, ह रत तंानावर

ग रबी वाढेल.

आधारले*या Gवसायांना मा6यता.इतके च नVहे, तर िनसग संवधनासाठी रोजगार
हमीतून भरपूर संध7ना वाव!
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उOोगधंदे न आ*यामुळे
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नाहीत क, इ8टेटिह करता येणार नाहीत.
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कोकणात कोणतेही
चांगले #क*प होऊच
शकणार नाहीत.

िवनाशकारी #क*प होणार नाहीत! कु pकु ट पालन , शेळीपालन,
ीपालन, दुJधGवसाय
धGवसाय इ. सारखे
पशुपालन #क*प,
#क*प, नारळ,
नारळ, आंब,े काजू, कोकम,
कोकम, फणस,
फणस, करवंद इ. वर #$या करणा"या
उOोगधंOांना,
ा, सf$cय शेतीला,
ीला, बायोगॅस िनhमतीला,
िनhमतीला, फळबागा,
फळबागा, वृशेतीला #ो-साहन
देणार. पण आंब,े काजुं या बागांची राख करणारे औि>णक वीज #क*प येणार नाहीत.
समुc, खाkा,
खाkा, नOांम+ये म-8योपादन वाढावे यासाठी िवशेष #य_ करणार.या उलट
समुc, खाडीचे गटार क;न,
क;न, -यात गरम पाणी सोडू न मिछमारांया त]डचा घास
िहरावून घेणारे #दूषणकारी रासायिनक कारखाने व #क*प येणार नाहीत.

खिनज उOोग न
आ*यामुळे को?वधीचा
को?वधीचा
महसूल बुडेल.

कोकणया डोयात,
डोयात,के वढी ही धूळफे क! रे डी,
ी, कळ1यात लोह आिण मँगनीजया
खाण7मुळे धुळीचे साuाEय पसरले.धडधाकट मुल-े माणसे फु फु साया िवकारांनी 8त
झाली.
झाली.अशा खाणी कु णाला हGात?
हGात? -याचा महसूल मंWया संWयांया िखशात जातो.
जातो.ास
मा जनतेला होतो.
होतो. 'हणून अहवाल 'हणतो क, कोकणातली जमीन पोखरणा"या खाणी
नकोत.
ु ार घर बांधकामासाठी िचरे , वाळू पुरवठा नn,च
नकोत.पण गावक"याया गरजेनस
होणार.
होणार.

पयटन उOोगाला बाधा
येईल.

साफ चूक! घरगुती कोकणी पाvणचारामाफ
पाvणचारामाफ त पयटन वाढीला #ो-साहन देणार. मा
समुc $कनारे
$कनारे , टेकkा ताTयात घेऊन 8थािनक जनतेला विहवाटीचा हn नाकारणा"या
पंचतारां$कत पयटन धंOावर गदा येणार.
िजथे भूकबळी गेले नाहीत,
नाहीत, शेतक"यानी आ-मह-या के *या नाहीत,
नाहीत, शेतमालाया
दरासाठी जाळपोळ,
जाळपोळ, गोळीबार झाले नाहीत अशा कोकणाला मागास 'हणणे हा तर
िबनडोकपणाचा कळसच! कोकणी माणसािवषयी आप*याला काळजी अस*याचे ढ]ग
करणा"या भ*या भ*या नेते मंडळीनी कोकणा िवषयीचा हा अहवाल धड वाचलेलाच
नाही. तो समजून- उमजून वाचणा"याया आपसूकच लात येईल $क अहवालाचा
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िवकासाला
िवकासाला िवरोध नाही.तर लालसेला आहे.इथ
इथ*या संसाधनाची हाव बाळगून लुट क;
पाहणा"याना िवरोध आहे.कायदेशीर मागाने नैितकतेला ध;न िवकासाची $दशा हा
अहवाल दाखवतो आहे.कोकणाचे Gव8थापन आिण िवकास कोकणी माणसाया हातात
सोपवतो आहे.
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