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प्रस्तावना : 
 मुांबईतील वाहतूक कोंडी व प्रदुषर् या र्समस्येवरील उपाययोजनेचा एक भाग म्हर्नू 
वर्सोवा वाांदे्र र्सागरी र्सेतूचा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते मवकार्स महामांडळातफे राबमवण्यात येत 
आहे. 

 या प्रकल्पाच्या बाांधकामाच्या अनुषांगाने स्थामनक कोळी बाांधवाांच्या  काही र्समस्या 
आहेत. र्सदर मिकार्ावरुन  कां त्राटदाराांच्या यांत्रर्सामुग्रीची ये-जा होत अर्सल्यामुळे कोळी 
बाांधवाांचा व्यवर्साय बाधीत होतो, अर्से त्याांचे म्हर्रे् आहे.  याबाबतची नुकर्सान भरपाई देण्यात 
यावी, अशी मागर्ी कोळी बाांधवाांकडून करण्यात आलेली आहे. र्सदर प्रकरर्ात  कोळी बाांधव व 
कां त्राटदार याांच्यामध्ये र्समन्वय र्साधण्यार्सािी व त्याांच्या र्समस्याांचे मनराकरर् करण्यार्सािी  
र्समन्वय र्सममतीची स्थापना करण्याची बाब शार्सनाच्या मवचाराधीन होती. 

शार्सन मनर्वय : 

 वर्सोवा-वाांदे्र र्सागरी प्रकल्पामुळे उभवलवलेल्या मत्स्य व्यवर्सायाशी र्सांबांमधत र्समस्याांचे 
मनराकरर् व र्समन्वयार्सािी खालीलप्रमारे् र्सममती गिीत करण्यात येत आहे :- 

1. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय र्सांचालक, म.रा.र.मव.म.   अध्यक्ष                                               
2. मुख्य कायवकारी अमधकारी, महाराष्ट्र मेरी टाईम बोडव  र्सदस्य 
3. र्सहव्यवस्थापकीय र्सांचालक, म.रा.र.मव.म.    र्सदस्य 
4. मजल्हामधकारी, मुांबई उपनगर     र्सदस्य 
5. र्सांचालक, मत्स्यव्यवर्साय र्सांचालनालय    र्सदस्य 
6. पोलीर्स उपायुक्त, बाांद्रा, मुांबई     र्सदस्य 
7. पोलीर्स उपायुक्त, वरळी,  मुांबई     र्सदस्य 
8. प्रामधकरर् अमभयांता (Team  Leader)    र्सदस्य 
9. कां त्राटदाराांचे प्रमतमनधी      र्सदस्य 
10. मच्च्छमार प्रमतमनधी       र्सदस्य 
11. मच्च्छमार प्रमतमनधी       र्सदस्य 
12. मच्च्छमार प्रमतमनधी       र्सदस्य 
13. मुख्य व्यवस्थापक, पयावरर्, म.रा.र.मव.महामांडळ   र्सदस्य 
14. मुख्य अमभयांता, म.रा.र.मव.महामांडळ               र्सदस्य र्समचव 
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र्सममतीची कायवकक्षा - 
 

1. कां त्राटदाराने जलमागाचा वापर केल्याने मच्च्छमार बाांधवाांच्या दैनांमदन 
मार्सेमारीच्या    व्यवर्सायाचे नुकर्सान होत अर्सल्यार्स  त्याबाबत खातरजमा 
करुन अनुज्ञये नुकर्सान भरपाईची रक्कम िरमवरे्. 

2. कां त्राटदाराांच्या यांत्रर्सामुग्रीमुळे मार्सेमारी जाळी अथवा र्सामहत्यार्स  इजा 
झाल्यार्स  त्याबाबत देय नुकर्सान भरपाई िरमवरे्. 

3. वरील कामार्सािी आवश्यक वाटल्यार्स  र्सवव र्सांबांमधताशी चचा कररे् / कामाच्या 
जागेर्स भटे देरे्. 

4. महाराष्ट्र राज्य रस्ते मवकार्स महामांडळार्स वरील बाबतीतील मशफारशी अांतभूवत 
अर्सलेला अहवाल र्सादर कररे्. 

5. र्सांबांमधत कां त्राटदार वा मच्च्छमार बाांधव याांचेमध्ये नुकर्सान भरपाई तर्सेच त्या 
अनुषांगाने  उभवलवर्ा-या  या बाबींर्सांबांधी र्समन्वय र्साधण्यार्सािी  ही र्सममती 
प्रयत्नशील राहील. जेरे्करुन करुन बाांद्रा, चचबई, खारदाांडा, जुहू व वर्सोवा या 
दरम्यान  र्सागरी र्सेतू मागाचे बाांधकाम र्सुरळीत चालू राहील. 

6. कायवक्षते्र मवचारात घेवून  र्सांबांमधत पांजीबध्द मच्च्छमार र्सहकारी र्सांस्थेच्या 
अध्यक्षाांना बैिकीत मनमांमत्रत करण्याचे अमधकार र्सममतीर्स राहतील. 

 

             महाराष्ट्र राज्य रस्ते मवकार्स महामांडळ र्सदर र्सममतीच्या मशफारशीचा मवचार करुन 
योग्य तो मनर्वय घेऊन पुढील कायववाही करेल व या प्रकरर्ी महामांडळाचा मनर्वय अांमतम 
राहील. 
 
     र्सदर आदेश मनगवममत   होण्याच्या मदनाांकापार्सून ही र्सममती अच्स्तत्वात येईल. 
 

र्सदर शार्सन मनर्वय  महाराष्ट्र शार्सनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
र्सांकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला अर्सून त्याचा र्सांकेताांक क्रमाांक 
201902071657459418 अर्सा आहे.  हा आदेश मडजीटल स्वाक्षरीने र्साक्षाांमकत करून 
काढण्यात येत आहे. 
          महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुर्सार व नावाने, 
 
 
 
        ( र्सु.मद. पाष्ट्टे ) 
                   कक्ष अमधकारी, महाराष्ट्र शार्सन 
 

प्रत : 
1) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय र्सांचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते मवकार्स महामांडळ, 

नेपीयन र्सी. रोड, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2) र्सहव्यवस्थापकीय र्सांचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते मवकार्स महामांडळ, नेपीयन 
र्सी. रोड, मुांबई 

3) मुख्य कायवकारी अमधकारी, महाराष्ट्र मेरी टाईम बोडव,इांमडयन मकेटाईल चेंबर, 
मतर्सरा मजला, रामजी कामानी मागव, बेलाडव इस्टेट, मुांबई 

4) मजल्हामधकारी, मुांबई उपनगर, प्रशार्सकीय इमारत, बाांद्रा कुला कॉम््लेक्र्स, 
कलानगर, बाांद्रा, मुांबई. 

5) र्सांचालक, मत्स्यव्यवर्साय र्सांचालनालय, प्रशार्सकीय इमारत,दुर्सरा मजला, 
बाांद्रा(पूवव), मुांबई - 400 051 

6) पोलीर्स उपायुक्त, बाांद्रा, मुांबई  
7) पोलीर्स उपायुक्त, वरळी,  मुांबई-25, वरळी, मुांबई 
8) र्सांबांमधत मुख्य अमभयांता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते मवकार्स महामांडळ 
9) कां त्राटदाराांचे प्रमतमनधी 
10) श्री मवजय व्ही. वरळीकर, 65, डी. वरळी कोळीवाडा, वरळी च्व्हलेज, 

 मुांबई 400 025 
11) प्रकल्पाच ेअमधक्षक अमभयांता, महाराष्ट्र राज्य रस्ते मवकार्स महामांडळ,मांडळ 
12) प्रामधकरर् अमभयांता (Team  Leader) 
13) र्सांबांमधत मच्च्छमार  र्सांघटना , (महाराष्ट्र राज्य रस्ते मवकार्स महामांडळ) माफव त  

14) मनवडनस्ती        
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