
 

सधंुदगु िज या या ा प कनारा े  यव थापन आराख यांवर ल (CZMPs) 

जनसुनावणी बाबतची सचुना  
क य पयावरण, वने व वातावरणीय बदल मं ालय, नवी द ल  यानंी द.18 जानेवार , 2019 रोजी 

जाह र केले या नवीन सआरझडे अ धसुचना, 2019  नुसार सधंुदगु िज याचे उ त ा प सागर  कनारा 
े  यव थापन आराखड े हे सव जनते या सूचना / हरकतीसाठ  आमं त कर यासाठ  महारा  सागर  

कनारा यव थापन ा धकरणाने द. 22 जानवेार , 2020 रोजी https://mczma.gov.in/ या 
संकेत थळावर स ध  केलेल ेआहेत. यानुसार सधुंदगु िज या या ा प कनारा े  यव थापन 

आराख यांवर ल (CZMPs) जनसुनावणी डि◌जीटल  लॅटफॉम (Digital Platform) दारे घेणबेाबत संचालक, 

पयावरण वभाग व सद य स चव, महारा  सागर  कनारा यव थापन ा धकरण यानंी प  . MCZMA-

2019/CR-19/T.C.-4 द. 25.08.2020 अ वय े नदश दललेे होते. यास अनुस न सदर ल जनसुनावणी 
सोमवार   द. 28.09.2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोिजत कर यात आलेल  असुन, यापुव  वृ प ातनु 

याबाबत स द  दे यात आलेल  आहे.  

सदर ल सुनावणीम ये डि◌जीटल  लॅटफॉम (Digital Platform) दारे सहभागी होणकेर ता CISCO 

WEBEX ॲप चा वापर करावा. सदर ल ॲप व न जनसुनावणीम ये सहभागी हो याची लकं खाल ल माणे. 
             
Link :- https://mh-dit.webex.com/mh-dit/j.php?MTID=m41def9ddf8c71ca9f25d90de09e6157a  
             
               CISCO WEBEX  ID :- 170 531 4414 , Password :- Sindhu 
सदर ल लकं िज हा धकार , सधंुदगु यांच ेhttps://sindhudurg.nic.in  या सकेंत थळावर उपल ध आहे. 
 

 क य पयावरण, वने व वातावरणीय बदल मं ालय, नवी द ल  यां या  . F.No. 22/25/2020-

IA.III, द. 14/09/2020 या  कायालयीन नवेदनानुसार संबधीत सव नयमांच े पालन क न 

एकावळेी जा तीत जा त 100 ाम थ िज हा नयोजन स मती सभागहृ, िज हा धकार  कायालय, 

सधुंदगु येथे जनसनुावणीक रता उपि थत राहू शकतात.  
 

 या ाम थांना / सामािजक सं था, इतर घटकांना ऑनलाईन णाल चा वापर करता येत नाह  व 

िज हा धकार  कायालय, सधंुदगु येथे सुनावणीस हजर राहण े श य नाह , अशा नागर कांसाठ  

देवगड, मालवण, कुडाळ, वगुला व सावतंवाडी येथील पचंायत स मती सभागहृाम ये सदर 
जनसुनावणीम ये  ऑनलाईन प दतीने सहभागी होता येईल. 

 
 भारत सरकार या द. २९/०८/२०२० रोजी या अनलॉक :- ४ या नयमावल नसुार एकावळेेस १००  

लोकांची उपि थती ठेवनू, नागर कांम ये सामािजक अंतर राखनू व संब धत नयमांच ेपालन क न 

जनसुनावणी घे यात येणार आहे. जनसुनावणी या दवशी १०० पे ा जा त नागर क जम यास 

ट यान ेसदर जनसुनावणीची या पणू कर यात येईल. 

     सह /- 

िज हा धकार  

   सधुंदगु 
                          

                                       


