मे. उच्चच्चयन्यायालय, दिवाणी अपीली अधिकारिता, मुंबई, याुंचे न्यायालयात.
जनदित याधचका क्रमाुंक १७६/ २०१२
१ श्री राजेश मधक
ु र पंडित

२ श्री नागसेन( ननशशकांत) मरु लीधर पगारे
३ श्री जगबीर ननममल शसंग

वि.

........याचिकाकते

१ नाशशक महानगरपाशलका
२ आयक्
ु त, नाशशक महानगरपाशलका

३ महाराष्ट्र प्रदष
ू ण ननयंत्रण महामंिळ

४ भारत सरकार, द्िारा संिालक, प्रदष
ू ण ननयंत्रण
५ महाराष्ट्र राज्य

६ महाराष्ट्र औद्योचगक विकास महामंिळ.........

........जाब दे णार

श्री प्रितमक पाठक, याचिकाकर्तयाम साठी
श्री एम. एल. पाटील, जाब दे णार १ ि २ साठी
श्री आर. बी. रघि
ु ंशी...ऋतज
ु ा आंबेकर यांच्या सि
ू नेिरून, जाब दे णार ३ साठी
श्री िी. ए. नलाििे सोबत श्री रिींद्र लोखंि,े जाब दे णार ४ साठी

श्री ए. बी. िग्यानी, अनतररक्त सरकारी अशभिक्ता, सोबत श्री प्रशांत दरांि,े सरकारी
अशभिक्र्तयािे सहाय्यक, जाब दे णार ५ साठी
श्री पी. पी. िव्हान सोबत कु. श्यामली गद्रे , मे. शलटल अँि कं. यांच्या सूिनेिरून,जाब दे णार
६ साठी

कु कोमल कालिापुिी तांत्रत्रक सहाय्यक, सीएसआयआर-ननरी, न्यायालयात उपस्थित.

गणपूती: न्या. ए.एस.ओक आणण न्या.एस.सी.गुप्ते
ननिेदने ऐकण्यािा ददनांक :

२४ डिसेंबर, २०१३

आदे श घोवषत केल्यािा ददनांक:

मािम, २०१४

आदे श (प्रनतन्या. ए. एस. ओक )
१. गोदािरी गंगा नदीनंतर भारता मधील दस
ु ऱ्या क्रमांकािी सिामत लांब नदी आहे . नतला

लोकािामने दक्षिण गंगा म्हणतात. दह याचिका गोदािरी नदीच्या कायाकल्पाच्या संबंधाने
महर्तिािे मद्
ु दे उपस्थित करते. गोदािरी नदी नाशशक मधील पाणी परु िठ्यािे महर्तिािे स्रोत
आहे . औद्योचगक ि घरगत
ु ी किऱ्याच्या विल्हे िाटीसाठी दे खील नतिा उपयोग होतो.

२. याचिकेमध्ये उपस्थित केलेल्या प्रश्नांिा वििार करता आम्ही आदे श जारी करतो.
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३. विचधज्ञ श्री. एम. एल. पाटील जाब दे णार १ ि २ साठी सूिनेच्या अंमलबजािणीिा हक्क

सोित आहे त. जाब दे णार ३ च्या ितीने विचधज्ञ श्री आर. बी. रघि
ु ंशी सि
ू नेच्या
अंमलबजािणीिा

हक्क

सोित

आहे त.

जाब

दे णार

४

च्या

ितीने

विचधज्ञ

सि
ू नेच्या

अंमलबजािणीिा हक्क सोित आहे त. जाब दे णार ५ च्या ितीने विचधज्ञ आणण जाब दे णार ६
च्या ितीने विचधज्ञ सि
ू नेच्या अंमलबजािणीिा हक्क सोित आहे त.
४. या न्यायालयाने िेळोिेळी तुतातुतम अंतररम आदे शाच्या थिरुपात विविध ननदे श जारी केलेले
आहे त. अंतररम ननदे श जारी करण्याच्या प्रश्नाविषयी आम्ही पिकारांिे म्हणणे ऐकून घेतले
आहे . राष्ट्रीय अशभयांत्रत्रकी संशोधन संथिे िे (संक्षिप्त, ननरी) प्रनतननधी सुद्धा हजर होते.

५. याचिकाकते भारतीय नागररक असून नाशशकिे रदहिासी आहे त. प्रदवू षत गोदािरी नदी
थिच्छ करण्याकरता जाब दे णारांना ननदे श दे णे

दह मुख्य मदत या याचिकेत माचगतलेली

आहे . विविध इतर पररणामथिरूप मागण्या या याचिकेत केल्या आहे त. दाखल कागदपत्रािरून

असे ददसते कक नदी पस्श्िमेकिून दक्षिणेकिे िाहते. महाराष्ट्र, छत्तीसगि, मध्यप्रदे श,

आंध्रप्रदे श, कनामटक, आणण ओररसा या सहा राज्यामध्ये नदीिे पाणलोट िेत्र आहे . इंद्रािती,
प्रिरा, िैनगंगा, कन्हान, पें ि, िधाम आणण पेनगंगा या सारख्या नद्या गोदािरी नदीच्या रिनेत
मध्ये मोठ्या प्रमाणािर पाणी ओततात. २०१२ या िषामपयंत गोदािरी नदीच्या खोऱ्यात ३५०
मोठी ककंिा मध्यम धरणे आणण बंधारे बांधले होते. अनेक पवित्र थिाने नाशशक येिील

गोदािरी नदीच्या काठी िसले आहे त. नाशशक येिील गोदािरी नदीच्या काठी दर १२ िषांनी
कंु भ मेळ्यािे आयोजन केले जाते जे लाखो यात्रेकरूंना आकवषमत करते. कंु भमेळ्यािा मोठा
कायमक्रम आता जुल-ै सप्टें बर २०१५ मध्ये ननस्श्ित केला आहे .

६ नदीिे पाणी मोठ्या प्रमाणात प्रदवू षत झाले आहे या बद्दल पिकारात िाद नाही. अनेक

कारणामुळे मोठ्या प्रमाणात जल प्रदष
ू ण झाले आहे . नदीच्या ककनाऱ्यािर सोमेश्िर मंददर,
निश्या गणपती सारखी पवित्र दठकाणे आहे त. लक्ष्मण कंु ि, राम कंु ि इ.. सारखी सिमज्ञात
धाशममक थिळे आहे त. गोदािरीच्या काठी आणण नाशशकमध्ये आणण सभोिताली लाखो भाविक

या थिळांना ि घाटांना भेट दे तात. र्तयापैकी बरे िजण नदीत अथिी विसजमन करतात. र्तयापैकी
अनेकजण सामुदाईक थनान करतात. प्रेतसंथकारा सारखे ‘दशकक्रया विधी’ पार पितात. नाशशक
येिे सातपूर आणण अंबि ही दोन औद्योचगक िेत्रे आहे त. असा आरोप आहे कक एमआयिीसी

िेत्रात ननमामण झालेल्या औद्योचगक किऱ्याच्या अशभकक्रयेसाठी सीइपीटी बांधलेली नाही.
औद्योचगक आणण घरगुती किऱ्याच्या विल्हे िाटी कररता नदी िापरली जाते.

नाशशक

शहराच्या बाहे र, नदीच्या दोन्ही ककनाऱ्यािर, मोठ्या प्रमाणात, शेती उद्योग केले जातात.
शशिाय नाशशक शहर सतत िाढत आहे . नाशशकमध्ये आणण सभोिताली मोठ्या संख्येने
उद्योग उभारले आहे त. नाशशकमध्ये लोकसंख्या िाढीिा थफोट होत आहे . प्रदष
ू णािी कारणे
असलेल्या

या

बाबी

शशिाय,

सामान्य

नागररकांच्या

पररसंथिेिर/पाररस्थितीकीिर विपरीत पररणाम केले आहे त.
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कृर्तयांनी

दे खील

नदीच्या

७ या न्यायालयाने िेळोिेळी जारी केलेल्या तूतामतूतम ननदे शांिे अिलोकन आम्ही केले आहे .

विविध पातळीिर दह समथया हाताळािी लागेल. प्रदष
ू णास कारणीभत
ू असलेली मख्
ु य बाब
मानिी उद्योग दह आहे यािर या न्यायालयासमोर उपस्थित पिकार िादवििाद करू शकले
नाहीत. विविध धाशममक आणण इतर कक्रया

नदीच्या प्रदष
ू णास अनेक िषे कारणीभत
ू ठरत

आहे त. पयामिरण प्रदष
ू ण मक्
ु त ठे िण्यासंबंधी संिेदनािा अभाि आहे .

८ भारतीय घटनेिे कलम ४८ अे १९७६ या िषी शासकीय धोरणाच्या मागमदशमक तर्तिांिा एक
भाग बनिले होते, जे नमूद करते कक राज्य शासन पयामिरण संरिण आणण संिधमनासाठी

प्रयर्तन करे ल. भारतीय घटनेमध्ये १९७६ या िषी मुलभूत कतमव्यांिा भाग ६अे अंतभत
ूम केला

होता. भारतीय घटनेिे कलम ५१अे नागररकांच्या मुलभूत कतमव्यांिी तरतद
ू करते. कलम ५१
अे िे उपकलम (जी) असे िािले जाते:
५१अे.

मुलभूत कतमव्ये.---प्रर्तयेक भारतीय नागररकािे हे कतमव्य आहे कक—

(ए)

.....................................

(बी)

.....................................

(सी)

.....................................

(िी)

.....................................

(इ)

.....................................

(जी)

“िने, तळे , नद्या आणण िन्यजीि या सकट नैसचगमक पयामिरणािे

(एफ) .....................................

संरिण आणण संिधमन करणे आणण स्जिंत प्राणीमात्राप्रनत दया
दाखिणे.”
९. सिोच्ि न्यायालयाने िारं िार अशी भूशमका घेतली आहे कक सािमजननक कायद्यािे तर्ति
भारताला लागू आहे . एम.सी.मेिता वव.कमलनाथ [(१९९७)१ एससीसी ३८८]

या प्रकरणात

सिोच्ि न्यायालयाने या प्रकारे अशभननधामररत केले:

३४. इंस्ग्लश कॉमन लॉ िर आधाररत असलेली आपली न्यानयक प्रणाली सािमजननक
न्यासािे

तर्ति

हे

कायदे शाथत्रािा

भाग

म्हणून

अंतभामि

करते.

थिाभाविकपणे

सािमजननक िापर आणण उपभोगासाठी असलेल्या सिम नैसचगमक साधन संपत्तीिे शासन
हे विश्िथत आहे . समुद्र ककनारे , िाहते पाणी, हिा, जंगले, पयामिरणीय भंगुर भूमी
यांिी

जनता

लाभािी

आहे .

नैसचगमक

साधन

संपत्तीिे

संरिण

करणे

या

कायद्यान्तगमत कतमव्यानस
ु ार शासन हे विश्िथत आहे . सािमजननक िापरासाठी असलेली
दह साधन संपत्ती खाजगी मालमत्तेमध्ये रुपांतरीत होऊ शकत नाही.
३५. आम्हास हे ज्ञात आहे कक या प्रकरणात सादर केलेले मुद्दे ,

जे आपल्या नद्या,

िने, उद्याने आणण मोकळ्या जशमनी र्तयांच्या मूळ शुद्ध रुपात सुरक्षित ठे ितील
आणण ज्यांना

प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सोपविल्या आहे त आणण ज्यांना िाढर्तया त्रबकट
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समाजाच्या

बदलर्तया

िाटल्या जाणाऱ्या

गरजांच्या

दबािाखाली,

आतापयंत

बदलास

अननतक्रमणीय

मोकळ्या जशमनीिर, काही प्रमाणात अनतक्रमण करणे आिश्यक

िाटते, अशा जनतेच्या सदथयांमधील अशभजात संघषम दशमवितात. कोणर्तयाही प्रकरणात
हा संघषम सोििणे हे न्यायपालीकेिे काम नसन
ू कायदे मंिळािे आहे . जर संसदे ने ककंिा
राज्य

कायदे मंिळानी

केलेला

कायदा

असेल

तर,

घटने

अंतगमत

न्यायालयीन

पन
ु रािलोकनाच्या अचधकारात कायदे मंिळािा हे तू ननस्श्ित करण्यािे साधन, न्यायालये

होऊ शकतात. परं तु कोणताही कायदा नसताना प्रशासन, सािमजननक न्यासाच्या
तर्तिांतगमत काम करताना, नैसचगमक साधनसंपत्तीिा र्तयाग करू शकत नाही आणण र्तयांिे

खाजगी मालमत्तेमध्ये ककंिा व्यािसाईक िापराकररता रुपांतर करू शकत नाही. जर
न्यायालयांना प्रामाणणकपणे, सािमजननक भल्यासाठी

आणण सािमजननक दहतासाठी या

साधनसंपत्तीिर अनतक्रमण करण्यािी गरज िाटली नाही तर आपल्या दे शािी नैसचगमक
साधनसंपत्ती, पयामिरण, पररसंथिा यांिा सौंदयमशाथत्रविषयक उपयोग आणण र्तयांिे शुद्ध

िैभि खाजगी, व्यािसाईक ककंिा इतर उपयोगासाठी णझजिण्यास परिानगी ददली जाऊ
शकत नाही.”
फोमें टो रिसोर्ट्स आणण िॉटे ल्स लल. वव. लमन्गएल मादट् न्स [ ( २००९)३ SCC 571 ] या
प्रकरणातील दस
ु ऱ्या ननणमयात सिोच्च्य न्यायालयाने असे ठरिले कक:
“ ५९. पयामिरण आणण पररसंथिांच्या संरिणाच्या आिश्यकतेिी भारतीय समाजास
अनतप्रािीन काळापासन
ू जाणीि आहे . सामास्जक जीिनािा मख्
ु य उद्दे श “ ननसगामशी
एकोप्याने राहणे” हा रादहला आहे . भारतािे साधू आणण संत िनात रादहले आहे त. िेद,
उपननषदे , थमत
ू ी, िाय,ू जल
ृ ी इ. मधील र्तयांिी शशकिण िनथपती, झािे, आकाश, भम
आणण जीिनाच्या प्रर्तयेक रूपाविषयीच्या आदरािी पुरेशी साि आहे . र्तयांिे

संरिण हे

प्रर्तयेकािे पवित्र कतमव्य आहे असेि मानले गेले होते. िि
ृ , नद्या , समुद्र, जे सगळ्या
सजीिांच्या मालकीिे आहे त असे मानले जाऊन र्तयांिी र्तयाकाळी लोकांनी पूजा केली.

पालकांनी आणण आजोबा-आजींनी र्तयाच्या मुलांना पयामिरण थिच्छ ठे िणे आणण

पथ्
ृ िी, नद्या, समुद्र, िने, िनथपती, प्राणणजात आणण प्रर्तयेक सजीि प्रजातींिे संरिण
करण्याच्या गरजेविषयी शशकिले होते.

६०. भारतीय राज्य घटना, जी २६-१-१९५० रोजी लागु झाली, र्तया मधे पयामिरण आणण
पररसंथिांिे

संरिण करणे राज्यांिर

बंधनकारक करणारी तरतद
ू नव्हती. परं तु

लोकांनी ननसगम, नैसचगमक साधनसंपत्तीिा आदर ठे िणे, पयामिरण आणण पररसंथिांिे
संरिण करणे

सामास्जक कतमव्य म्हणन
ू िालू ठे िले. थिातंत्र्या नंतर जिळपास तीन

दशकांनी कायदे मंिळानी पयामिरण संरिण ि संिधमनािे, जंगले आणण िन्यजीिनाच्या
संरिणािे महर्ति जाणले आणण कलम ४८-अे राज्य घटनेच्या विभाग-४ मधे ४२ व्या
घटनादरु
ु थती कायदा, १९७६ अन्िये समाविष्ट्ट केले ज्यायोगे राज्यांिर “पयामिरण

4

संरिण ि संिधमन तसेि, जंगले आणण िन्यजीिनाच्या संरिणासाठी प्रयर्तन करण्यािे”
कतमव्य लादले. र्तयाि घटनादरु
ु थतीने घटनेच्या विभाग-४ मधे कलम ५१-अे समाविष्ट्ट
केले गेले जे प्रर्तयेक नागररकाच्या मल
ु भत
ू कतमव्यांिी यादी दे ते. कलम ५१-अे(जी)
घोवषत करते कक प्रर्तयेक भारतीय नागररकािे हे कतमव्य आहे कक

“िने, तळे , नद्या आणण िन्यजीि या सकट नैसचगमक पयामिरणािे संरिण
आणण
र्तयानंतर

संिधमन करणे

न्यायालयांनी िारं िार

पररसंथिांिे

आणण स्जिंत प्राणीमात्रा प्रनत दया दाखिणे.”
४८-अे

ि

५१-अे

या

कलमांिे पयामिरण

आणण

संरिण करण्यासाठी सहाय्य घेतले आणण राज्यांना जंगले, नद्या यांच्या

संरिणा कररता कृती करणे तसेि प्रदष
ु ण विरोधी उपाययोजना करण्यासाठी सक्ती
करणारे अनेक आदे श जनदहत याचिकांमधे पाररत केले.

६१. या न्यायालयाने सािमजननक न्यासाच्या तर्तिािे महर्ति मान्य केले आणण नैसचगमक
साधनसंपत्ती, ज्या सािमजननक मालमत्ता म्हणून मानल्या गेल्या आहे त आणण विश्िथत
या नार्तयाने सरकारने धारण केल्या आहे त, र्तयांिे
केले.”

संरिण करण्यासाठी ते तर्ति लागू

१०. जाब दे णार नाशशक शहरािी महानगरपाशलका, महाराष्ट्र प्रदष
ू ण ननयंत्रण महामंिळ,

महाराष्ट्र राज्य आणण महाराष्ट्र औद्योचगक विकास महामंिळ भारतीय राज्य घटनेच्या कलम
१२ प्रमाणे राज्य( सरकार) आहे त आणण म्हणून पयामिरण संरिण आणण संिधमन करणे र्तयांिे
कतमव्य आहे .

तलाि आणण नद्या सकट नैसचगमक पयामिरण संरिण आणण संिधमन करण्यािे

नागररकांिे सुसंगत/ शमळतेजुळते कतमव्य आहे .
११. दाखल विविध अहिालांच्या अिलोकनानंतर आम्ही हे ननरीिण केले पादहजे कक गोदािरी
नदीमधील प्रदष
ू ण ननयंत्रत्रत

करणे एक विशाल काम आहे . एका बाजूला राज्य सरकारिे

कतमव्य पार पािण्यात अपयश आहे तर दस
ु रीकिे भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ५१-अे(जी)
मधील मुलभूत कतमव्य

पार पािण्यात नागररकांिे अपयश आहे . भारतीय राज्य घटनेच्या

कलम २१ अंतगमत मुलभूत हक्कािा भाग म्हणून प्रर्तयेक नागररकास प्रदष
ू ण मुक्त
पयामिरणािा हक्क आहे . या हक्कािा दजाम नागररकांनी र्तयांिे मुलभूत कतमव्य, विशेष करून

भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ५१-अे(जी) मध्ये समाविष्ट्ट केलेले कतमव्य बजािण्यािर
अिलंबून आहे .
१२. आम्हास यािी नोंद घेतली पादहजे कक या न्यायालयाने गोदािरी नदीिी

शद्
ु धता ि नत

िांगल्या अिथिेत ठे िण्यासाठी व्यापक कृती आराखिा तयार करण्याकररता ननरीिी ननयक्
ु ती
केली आहे . ननरीने दाखल केलेला प्रािशमक मल्
ू यमापन अहिाल आहे . ननरीने दाखल केलेला,

तरु ं त कृती करण्यासाठी विशशष्ट्ट ननरीिणे ि शशफारशी नोंदविलेला, परु िणी अहिाल आहे .
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आगामी कंु भमेळ्यािा वििार करता या न्यायालयाने ननरीस

कंु भमेळ्यािा विषय हाताळण्या साठी कृती आराखिा दाखल करण्यास सांचगतले. र्तयानस
ु ार

ननरीने नतसरा अहिाल दाखल केला आहे . ननरीिा हा अहिाल दे खील नतच्या पूिीच्या
अहिालाच्या अंमलबजािणीच्या स्थिती विषयी आहे .

१३. समथयेिी व्यापकता समजून घेण्यासाठी ननरीने दाखल केलेल्या पदहल्या अहिालािा
संदभम घेतला पादहजे. हा अहिाल नाशशक शहरातील थिच्छता, गटार व्यिथिा, सांिपाणी
अशभकक्रया

सारख्या

सिम बाबी हाताळतो. तो नाशशकिा घनकिरा व्यिथिापन आराखिा

दे खील हाताळतो. या अहिालातील ननरीच्या शशफारशीिा संदभम घेणे हे दे खील महर्तिािे होईल.
“लिफाििी”-—
•

गंगापूर धरणातील पाणी िाटपािे िेळापत्रक बदलािे लागेल

ज्यायोगे धरणाच्या

खालच्या भागात कमीत कमी पररस्थितीकीय ककंिा पयामिरणीय प्रिाह उपलब्ध असेल.
•

नदीतील ककमान प्रिाहािी उपलब्धता लिात घेता, अशभक्रीत सांिपाण्यािी

अपेक्षित

सौम्यता, पि
ृ क्करण आणण विघटन होत नाही. यामुळे अे II या विशशष्ट्ट िापरासाठी

असलेल्या जल गुणित्ता मापकािी पुतत
म ा होत नाही. अशभक्रीत सांिपाणी बाहे र
टाकण्यासाठी एमपीसीबी ने अचधक किक मापके लादली पादहजेत.
•

लोकांकिून कपिे िा िाहने धण्
ु यासाठी नदीिा गैरिापर िांबविण्याकररता घेतलेल्या
प्रयर्तनांना बळकटी आणली पादहजे.

•

सांिपाणी पररणामकारकपणे गोळा करणे आणण र्तयािे एसटीपी किे थिानांतर करणे
प्राधान्याने हाती घेतले पादहजे.

•
•

मैला अशभकक्रया उपकरणांिे कायम सुधारले पादहजे.

एसटीपी किून येणाऱ्या अशभक्रीत सांिपाण्यािा उद्योगांनी ककंिा शसंिना करता
पुनिामपर केला पादहजे. सांिपाण्यािी

गुणित्ता सुधारल्याने बागकामासाठी आणण इतर

कामासाठी दे खील पारणी िापरले जाऊ शकते. यामुळे नदीच्या प्रिाहामध्ये प्रदष
ु कांच्या
प्रिेशालाही आळा बसेल.
•

एसटीपी किून येणाऱ्या अशभक्रीत सांिपाण्यािे शसंिना करता परतिक्र ि पुनिामपर
आणण तेिढाि प्रिाह नदीमधे थिानांतर करण्यािी शशफारस केली आहे .

•

एमआयिीसी िेत्रात सांिपाणी ननमामण करणाऱ्या उद्योगांिी यादी िैयस्क्तकररर्तया
थिावपत

इटीपीच्या

तपशशलासकट एमआयिीसी अचधकाऱ्यांनी ननरीला उपलब्ध करून

ददली पादहजे.
•

जल प्रदष
ू ण करणाऱ्या
उपकरण

उद्योगांसाठी एमआयिीसीने

बांधले पादहजे आणण र्तयाच्या
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समाईक मैला अशभकक्रया

ननयशमतपणे दे खरे ख ठे िली पादहजे.

•

एमआयिीसी िेत्रात िैयस्क्तक उद्योगांनी बांधलेल्या ि कायामन्िनयत केलेल्या इटीपी
िर एमपीसीबीनी दे खरे ख ठे िली पादहजे.

•

भक्तांसाठी थिच्छतेच्या सवु िधा िाढिण्यािी गरज आहे . जेिे उघि मलविसजमन सरामस
आहे र्तया भागात सुलभ शौिालय सारख्या सुविधा बांधल्या पादहजेत.

•

‘दशकक्रया’ विधी करण्यासाठी कृत्रत्रम तलाि तयार केले पादहजेत. जेणेकरून धाशममक
प्रिेमधे िापरले जाणारे सेंदद्रय पदािम नदीच्या प्रिाहात शमसळणार नाहीत. कृत्रत्रम
तलािातील पाणी बदलले पादहजे आणण या प्रदवू षत पाण्यासाठी

थितंत्र उपिारािी

तजिीज केली पादहजे.
•

नदीच्या

पररसंथिेच्या संरिणासाठी, ननमामल्य ककंिा इतर सेंदद्रय पदािम फेकणे िांबािे

म्हणून जागत
ृ ी कायमक्रम योग्य पद्धतीने आयोस्जत करून अचधक कायमिम केले
पादहजेत.
•

टीव्ही, रे डिओ इ. सारख्या लोकमाध्यमातन
ू छोट्या दृक् -श्राव्य कफती तयार करून
प्रिेपण केले पादहजे. पंििटीच्या जिळ, जेिे लाखो भक्त भेटी दे तात, तेिे “ पयामिरण
संरिणािे िांगले

•

प्रघात ” यांच्या िारं िार घोषणा केल्या पादहजेत.

“ थिच्छ पयामिरण “ अबाचधत ठे िण्यासाठी मुलांिा सहभाग शाळांमध्ये िाढिला
पादहजे.

•

नाले, उपनद्या अििा आंशशक प्रिाह असलेली नदी यामधील अनत प्रदवू षत भागात,
नदीमध्ये प्रदष
ु कांच्या

प्रिेशाला प्रनतबंध करण्यासाठी,

“फायटोररि” ककंिा “ फ्लोदटंग

िेटलँ ि” िे एक निीन तंत्रज्ञान आर्तमसात केल्या जाऊ शकते.
१४. अहिाला सोबत काम आणण िेळेिे प्रारूप असलेल्या

प्रकल्पािा प्रथताि आहे . कृती

आराखिा तयार करण्यासाठी संपूणम कालािधीिी िौकट १२ मदहन्यािी आहे आणण खिम ८०
लाख रुपये अचधक कर एिढा आहे .

१५. ननरीच्या दस
ु ऱ्या अहिालात तार्तकाळ कारिाई साठी

विविध शशफारशी सांचगतल्या आहे त

ज्या अशा आहे त:
•

िापरात असलेल्या विल्हे िाट पद्धती नाल्यामधन
ू ककंिा जशमनीतून विषारी औद्योचगक
प्रदष
ू काना कारणीभूत होतात. एमआयिीसी िेत्रातील सांिपाणी विसजमन पद्धतीिर
एमपीबीसीने किक दे खरे ख ठे िली पादहजे.

•

औद्योचगक सांिपाणी िाहून नेणाऱ्या नाल्याच्या बाजूने गर्तयािरोध दठकाणे तयार
करण्यािी गरज आहे जेणेकरून सांिपाणी एकतर उिलून अशभक्रीत केल्या जाईल
ककंिा जागीि अशभक्रीत केल्या जाईल.

7

•
•

जलपणी परीणामकारकररर्तया काढून टाकली पादहजे.

पाणी परु िठा असलेल्या अचधक सािमजननक सौिालयांिी सोय करून उघि मलविसजमन

ि कपिे धण्
ु याविरुद्ध कारिाई तीव्र केली पादहजे. पाण्यािी उपलब्धता नसल्याने कपिे
धत
ु ले जातात. या भागात पाणी परु िठा िाढिणे ि जागत
ृ ी अशभयान हाती घेतले
पादहजे.
•

आगामी कंु भमेळ्याच्या दृष्ट्टीने भक्तांसाठी थिच्छता सवु िधा िाढिणे आिश्यक आहे .
जेिे उघि मलविसजमन सरामस आहे र्तया भागात सल
ु भ सौिालयांिी संख्या िाढिली
पादहजे.

•

नैसचगमक

आर्द्रमभूमी

आधाररत

“फायटोररि

तंत्रज्ञान”

िापरून

प्रनतधरण

शभंतीच्या

अलीकिे अिरोचधत सांिपाणी जागीि अशभक्रीत केले पादहजे.
•

नदीच्या काठी बांधलेल्या, अििळा आणणाऱ्या गटरला नाला जोिला पादहजे.

•

घरगुती किरायुक्त आणण ताज्या पाण्यािा आंशशक प्रिाह असलेल्या अनत प्रदवू षत
नाले ि उपनद्या मधे योग्य ती सौम्यता होत नाही. नदीमधे प्रदष
ु कांिा प्रिेश कमी
करण्याथति “फायटोररि” ककंिा “ फ्लोदटंग िेटलॅं ि” िे निीन तंत्रज्ञान आर्तमसात केल्या

जाऊ शकते. सांिपाणी उपिार सुविधा कायमरत असल्या तरी हा उपिार झळाळी
दे ण्यािे पाउल होऊ शकते.
•

िोपिा पुलाच्या जिळ बांधकाम आणण घनकिरा साििणे प्रनतबंचधत केले पादहजे
कारण हा किरा पािसाच्या पाण्याबरोबर नदीत जातो.

•
•
•

जलपणी पररणामकारकररर्तया काढून टाकली पादहजे.

िनथपती कापून नदी बाहे र पूणप
म णे काढली पादहजेत.

जलपणी तण
छाटणी पद्धतीने पररणामकारकररर्तया काढून टाकली पादहजे आणण
ृ
नदीच्या ककनाऱ्यापासून दरू नेली पादहजे.

•
•

पुलांच्या जिळ ननमामल्य कलश ठे िले पादहजेत.
किऱ्यािे

विसजमन बंद व्हािे आणण नदीिा पयामिरणीय दजाम अबाचधत रहािा म्हणून

नदीच्या काठी नदीिे भाग/पट्टे दत्तक घेण्यासाठी लोकांिे गट तयार करण्यािी
शशफारस केली आहे .
•

रामकंु ि आणण बाजच्
ू या नदीच्या

भागात ननमामल्य ि

यांस पोशलसांनी किक प्रनतबंध केला पादहजे.
•
•

घनकिरा विसजमन,

कपिे धण
ु े

साठिलेला घनकिरा काढून टाकला पादहजे.

पोहणे,पाणी वपणे, भांिी अििा कपिे धण
ु े या सारख्या ज्या कृर्तयांमळ
ु े शरीरािा
पाण्याशी संबंध येतो र्तया गांधी तलािात प्रनतबंचधत केल्या पादहजेत कारण अल्गीिा
बहर विषारी असु शकतो. पाणी सािलेले नको.

•

अल्गीिा बहर यांत्रत्रक पद्धतीने काढायला हिा.
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•

जागत
ृ ी

अशभयान

अचधक

तीव्र

केले

पादहजेत

आणण

र्तयािी

पररणामकारक

अंमलबजािणीिर दे खरे ख ठे िली पादहजे. जागत
ू ण ि
ृ ी कायमक्रमाच्या अिमसंकल्पात प्रदष

इतर हाननकारक कृर्तयापासन
ू लोकांना पराित्त
ृ करण्यासाठी कामगार/थियंसेिक यांिा
गट समाविष्ट्ट केला पादहजे.
•
•

साठिलेला घनकिरा आणण िनथपती काढून टाकल्या पादहजेत.

सामान्य पयामिरणीय जलप्रिाह अबाचधत ठे िला पादहजे जो सखोल अभ्यासातन
ू
रे खाटला जाऊ शकतो.

•

फेस ननशममतीच्या कारणांच्या अभ्यासािी ननकि आहे .

•

मुख्य योजनेिी अंमलबजािणी नदीपयंत पोहोिणाऱ्या उपिारविरदहत घाणीिे पररमाण
कमी करे ल. तिावप न जोिलेले बरे ि भाग आणण नाल्यात िाहणारा मैला ि

घनकिरा नदीच्या दजामिी हानी िालूि ठे िील. मैला संकलन, थिानांतरण ि उपिार
यांिे

चििनुसार

मूल्यमापन

हाती

घेण्यािी

शशफारस

कली

आहे ,

जेणेकरून

संभिनीय उपिारविरदहत घाण पाणी गोदािरी नदीत प्रिेश करे ल अशी भविष्ट्यात तट
ृ ी
राहणार नाही.

१६. ननरीिा नतसरा अहिाल आगामी कंु भमेळ्या मधे उद्भिणाऱ्या समथयांिा सामना

करण्या

साठीच्या कृती आराखड्या विषयी आहे . ननरीच्या शशफारशी ि सि
ू ना खालील प्रमाणे आहे त:
पाणी पिवठा व्यवस्था:
(अ) पाणी परु िठ्याच्या

दजामिी

शाश्ितीसाठी तसेि ननलीचगरीबाग ि लंग
ु े मंगल-

कायामलय येचिल इलेक्रोलायदटक क्लोरीनेटरस ्/ सध
ु ाररत इएसआर या मधील मळ
ु
जागी असलेले पॉट क्लोरीनेटरस ् या द्िारे सािीच्या रोगाच्या संदभामत संभाव्य

प्रदष
ू ण ननयंत्रणासाठी, जेंव्हा लागेल तें व्हा, अनतररक्त ननरजंतूकीकरण पद्धतींिी
तरतूद.

(ब) खास पिाम दरम्यान जर क्लोरीन शसशलंिसम िा तुटििा भासला तर पयामयी
जंतुनाशकांिी

तरतूद,

जसे,

सोडियम

िायक्लोरोआयसोसायन्युरेट(NaDCC),

सोडियम रोक्लोसीन, असे िेगिेगळ्या प्रकारिे क्लोरीन उपलब्ध आहे त.

(क) बदलर्तया लोकसंख्येसाठी बांधलेल्या तलािाच्या दठकाणी ककंिा टँ कर द्िारे
करण्या कररता इलेक्रोलायदटक क्लोरीनेटरस ् पुरिल्या जाऊ शकतात.

पुरिठा

(ि) तार्तपुरर्तया ननिासथिानात जमलेल्या लोकांच्या समूहांना सुरक्षित वपण्यािे पाणी

पुरिण्यासाठी बॅि पोटे बल व्यिथिा म्हणून ननरीने विकशसत केलेल्या, “ ननरी
झार” तंत्रज्ञानाद्िारे ननमामण केलेल्या जलस्रोतािे शुद्धीकरण. हे दठकदठकाणी
आयोस्जत पारं पाररक उपिार सुविधा िररल संख्यार्तमक भार कमी करे ल.
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घाण पाणी उपचाि सवविा:
(अ) गंगापूर

ि

वपंपळगाि

येिील

प्रथतावित

िब्ल्यूिब्ल्यूटीएफ

संपादनासाठी काही िाद आणण उशीर झाला आहे .

कररता

भूमी

शशिाय साधि
ु ाम मधे ननमामण

झालेले घाण पाणी (जिळपास २४ एमएलिी) जुन्या ि निीन कवपला एसपीएस
द्िारे तपोिन एसटीपी पयंत पोहोिणे योस्जले आहे . पररणामथिरूप, तपोिन

िब्ल्यूिब्ल्यूटीएफ अनतभाररत होईल जे सध्या नतच्या पूणम िमतेने कायमरत आहे .
यामुळे कायामत त्रबघाि होईल ि फेस ननशममतीिा तसेि नदीच्या प्रदष
ु णािा प्रश्न
गंभीर होईल.

(ब) म्हणून निीन िब्ल्यूिब्ल्यूटीएफिे बांधकाम सुििलेले आहे जे तपोिन येिे
अस्थतर्तिात असलेल्या िब्ल्यूिब्ल्यूटीएफ िर अनतररक्त भर टाकण्यािे टाळे ल
तसेि मैल्यािी

ननशममती होईल जे शशफारस केलेल्या बीओिी िे १० एमजी/एल

पेिा कमी िा तेिढ्याि एमपीबीसी मापकािी पूतत
म ा करे ल. नदीच्या पट्ट्याच्या
बाजूने

नदीच्या पाण्यािा दजाम खालािणाऱ्या प्रदष
ू कांिा दठकदठकाणी प्रिेश रोकला

जाण्यासाठी जागीि नाला िब्ल्यि
ू ब्ल्यट
ू ीएफ िी अंमलबजािणी झाली पादहजे.

(क) सध्याच्या िब्ल्यि
ू ब्ल्यट
ू ीएफ पासन
ू मैलािा दजाम िाढिण्यासाठी आणण निीन
एमपीबीसी १० एमजी/एल बीओिी च्या

मापकाशी समपमकता येण्यासाठी आद्रम भम
ू ी

, फायटोररि सारखे पयामिरण थनेही तंत्रज्ञान उजाळा दे णारे अििा तत
ृ ीय थतर
उपिार म्हणन
ू समाविष्ट्ट करता येईल. तपोिन िब्ल्यि
ू ब्ल्यट
ू ीएफ येिे

नतिी

व्यिहायमता ननस्श्ित करण्यासाठी ननरीने यापि
केले आहे त.
ू ीि प्रयोग सरु
ु

प्रािशमक पररणाम दशमवितात कक फेस ननशममती प्रश्न सोििणक
ु ी सह, बीओिी िे
१० एमजी/एल िे खालिे पररमाण साध्य होऊ शकते.

(ि) उपिार विरदहत घाण पाणी िाहून नेणाऱ्या नाल्यासाठी उदा. लेंिी नाला, िोपिा
लॉन नाला, सोमेश्िर नाला इ., हे स्रोत िब्ल्यूिब्ल्यूटीएफ जोिले जाई पयंत,
तार्तपुरता उपाय म्हणून जागीि उपिार पद्धती अिलंत्रबली पादहजे.

आिोग्य व घनकचिा व्यवस्थापन:
(१)

मलववसज्नासाठी िौचालय पिवण्याकिता ववववि योजना िधचत आिे त.

(अ) विष्ट्ठा ननमामण करणारे सुलभ शौिालय, तार्तपरु ते संिास, कफरते शौिालये या
मधील मानिी मैलाच्या एकत्रत्रत संकलनासाठी आणण थनानगह
ृ ातील टाकाऊ

पाण्यासाठी निीन गटार बांधण्याऐिजी घाण थितंत्ररीर्तया करिे पाणी आणण
विष्ट्ठा म्हणन
ू संकशलत केल्या जाऊ शकते.
(ब) पीएसआरटीिे बायो-िायजेथटर आयआयटी तंत्रज्ञानािा िापर कफरते शौिालये,
सुलभ शौिालय आणण तार्तपुरते संिास या मधील विष्ट्ठे च्या उपिारासाठी
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केला पादहजे. या िायजेथटर मधील मैला, उजाळा दे ण्यािे पाऊल म्हणून पुढे
फायटोररि तंत्रज्ञाना द्िारे अशभक्रीत करून नंतर नदीत विसस्जमत केल्या जाऊ

शकतो. हे िब्ल्यि
ू ब्ल्यट
ू ीएफ िरील अनतररक्त भार कमी करे ल जे जाथतीच्या
भारामळ
ु े त्रबघिेल.

(क) सुरक्षित आणण पयामिरणथनेही शौिालये विकशसत केली आहे त आणण

बाजारात उपलब्ध आहे त जे दे खभाल मुक्त असून पारं पाररक उजाम स्रोतािर

अिलंबून न राहता कायमिम आहे त. शौिालयािा मैला ननममळ, िाथतविक
ररर्तया पॅिोजीन-मुक्त आणण उत्तम खत म्हणून िापरल्या जाऊ शकतो.

(ि) पयामिरण थनेही शौिालयांिी कल्पना अलाहाबाद कंु भमेळ्या मधे िापरली
होती.

(२) आिोग्यिाई आणण स्वच्चछ पया्विणीय स्स्थतीसाठी एनएमसी खालील व्यवस्था
सचवते:
(अ) िोड्या कालािधी कररता पवित्र थिळांना भेट दे णाऱ्या सिम भक्तांना िाहन
तळाच्या
असलेल्या

पढ
ु े ननमामल्य नेण्यास बंदी घालणे. योजना राबविण्याकरता

थियंसेिकांसह,

ननमामल्य

कलश

िाहन

तळाच्या

दठकाणी,

सािमजननक िाहतक
ु ीकिे नेणाऱ्या प्रिेश मागामिर ठे िणे. िाहन तळाच्या पढ
ु े
ननमामल्य नेण्यास बंदी घातली पादहजे. ननमामल्य पाण्यापयंत नेण्यासाठी
(ब)

िापरल्या जाणाऱ्या प्लास्थटक कॅरी बॅगिी विल्हे िाट लािणे यामळ
ु े टळे ल.

नदीच्या प्रिाहात, रामकंु ि, तपोिन सारख्या पवित्र थिळांच्या प्रिाहाच्या

खालच्या

करण्यासाठी

भागात,

भक्तांनी

जाळ्या

लािणे.

विसस्जमत
अशा

केलेले तरं गते

िथतूंिे

ननमामल्य

पररणाकारक

गोळा

संकलन

ि

विल्हे िाटीसाठी थियंसेिक उपलब्ध पादहजेत.

(क) विविध दठकाणांिरून संकलन केलेले ननमामल्य घरगुती घन किऱ्या बरोबर
विल्हे िाट लािण्यापेिा

विभक्त करून िैद्यककय िापरासाठी आणण गांिूळ

खतासाठी थितंत्रपणे प्रकक्रया करता येईल (दहबीथकस फुले िैद्यककय तेल
तयार करण्याकरता)

(ि) प्लास्थटकच्या िापरास बंदी केली पाहीजे आणण ज्यूट ि कागदी वपशव्यांना
उत्तेजन ददले पाहीजे.
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(३) सामास्जक जागत
ृ ी:
(अ) मंददरांिे अचधकारी, खाजगी संथिा, एनजीओ, शालेय मल
ु े आणण व्यक्तींना
जनजागरण, प्रशसद्धी ि जादहरात याच्या र्तयांच्या कल्पना विकशसत करून
अमलात आणण्यासाठी उर्तसाह आणण

कल्पकता असलेला र्तयांिा थितःिा गट

करण्यासाठी प्रोर्तसादहत केले पाहीजे. युिकांना या कामात सामाऊन

घेतले

पाहीजे.

(ब) समाजात

पथ्
ू य िंचृ धगत करािे उदा. पाण्यािा िापर कमी
ृ िी प्रती संरिण मल्

करणे, घरगुती ननमामल्य गोळा करणे आणण ते योग्य विसजमनासाठी शालेय
अचधकाऱ्याकिे

सोपविणे,

प्लास्थटक

वपशियाच्या

बदली

कागदी,

कापिी

वपशव्या तयार करणे या सारखे पयामिरणाशी संबंचधत प्रकल्प शाळमधे
राबविणे.
(क) उच्िभ्रू आणण सुप्रशसद्ध व्यक्तींशी योजनेच्या मान्यतेसाठी जिळीक साधली
पादहजे.

(ि) शाश्ित प्रिांिा अंगीकार करािा:
ए] जेितांना खाद्य परु िण्याकरता जैविक-ऱ्हास होणाऱ्या प्लेट्स ि कप्स
बी] जादहरातीिे सादहर्तय मदु द्रत करण्यासाठी परतिक्रीत कागदांिा िापर

(इ) सिम लोकांसाठी पयामिरणीय संदेश ि मादहती असलेले होरिींग्स, बॅनसम,
पोथटरसम इ. नाशशक मचधल कंु भमेळा पररसरात लािले पाहीजेत.

(एफ) संगणकीय प्रसार माध्यमे, छापील सादहर्तय ि जादहराती, थिाननक घोषणा,
दरू दशमन

स्क्लप्स द्िारे लोक जागत
ृ ी अशभयान आणण संपकम

हाती घेतले

पाहीजेत. भारतातील प्रर्तयेक राज्याला पिामच्या कमीत कमी ६ महीने आधी
जादहरात थिरूपातील व्हीिीओज, छापील सादहर्तय इ. पाठिले पाहीजे
जेणेकरून पाण्यािी काळजी ि कंु भ मेळ्याच्या रुढीं यात्रेकरुं ना मादहती

होतील. प्रर्तयेक रे ल्िे थटे शन, बस-थटँ ि ि सािमजननक दठकाणी सिम भारतीय
भाषांमधन
ू संदेश प्रसाररत झाला पाहीजे.

(जी) कंु भमेळ्यािी जागा पोलीिीन ि प्लास्थटक किऱ्या पासून मुक्त ठे िण्या
साठी

हररत

पिामिे

बोधचिन्ह

असलेल्या

कागदी,

कापिी

वपशव्या

अभ्यागतांना ि पयमटकांना ददल्या पाहीजेत.
(एि)

किाकारांच्या

गटांना

प्रशशिण

द्या

आणण

दहंदं च्ु या

पयामिरणाच्या

संकल्पनांिी सुधारीत/िाढीि समज यािी या उद्येशाने पयामिरणाशी ननगिीत
किांिर भर द्यािा. या िगामत दहंद ु साधस
ु ंत यांिा समािेश होऊ शकतो जे
भक्तांना

समजाऊन

सांगण्यात

पारं पाररक

किांिे

सद्यकालीन

अचधक

दरू दृष्ट्टीिे निीन पैलू दाखिू शकतात
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प्रभािी

महर्तिाविषयी

असू

शकतात

उत्तेजीत

आणण

करण्याकरता

(आय) दे िळातील पुजेमधे पयामिरणीय जागक
ृ ता ि पररमाणे यािा समािेश

केल्याने सकारार्तमक पररणाम होईल आणण र्तयािा पढ
ु ील काळात घरात
पज
ू ापाठ करणारांच्या पद्धतीिर प्रभाि पिून र्तया बदलतील.

(जे) दे खभाल ि जागरुकते कररता नदीिे भाग दत्तक घेण्यासाठी कंपन्यांिे
सहकायम घ्यािे.
महापाशलकेस िोड्या शशफारशीिर काही ककंतु असले तरी आम्हास कुठलीही शंका नाही
कक सि
ू ना अंमलात आणण्यासाठी सिम संबंधीत प्रयर्तन करतील.

१७. अंतररम ननदे शांच्या संबंधाने ढ़ोबळ मानाने, खालील बाबींिर ननदे श हिे आहे त:
ं ी अंमलबजािणी;
(१) सिमसाधारणपणे आणण कंु भमेळ्या संबंधीच्या शशफारशशि
(२) प्रदष
ु ण महामंड़ळाने िेळोिेळी ददलेल्या ननदे शांिी अंमलबजािणी;
(३) नाशशक महापाशलकेने

उिलाियािी पाउले;

(४) जनजागरण मोदहमेत लोक-सहभागािी खात्री करण्यासाठी नाशशक महापाशलकेने
उिलाियािी पाउले; आणण शेिटी,
(५) पुरेशा पोलीस कममिाऱ्यांच्या उपलब्धतेसदहत सुरिा प्रनतबंध.

१८ या न्यायालयाने संबंधीत जाब दे णारयांना ददलेल्या ननदे शांिर सतत दे खरे खेिी
आिश्यकता आहे . म्हणून आम्ही नाशशकच्या विभागीय आयुक्तांच्या मख्
ु यर्तिाखाली

एक सशमती गठीत करत आहोत. विभागीय आयुक्त सशमतीिे अध्यि असतील
स्जिे खालील सद्थय असतील;

(अ) नाशशक महापाशलकेिे आयक्
ु त;

(ब) नाशशक स्जल्हयािे स्जल्हाचधकारी;
(क) महाराष्ट्र प्रदष
ु ण महामंड़ळाने नामननदे शीत केलेले प्रनतननधी;

(ड़) विभागीय आयक्
ु तांनी याचिकाकते ि महापाशलका यांिा सल्ला घेउन ननयक्
ु त
केलेली तज्ञ व्यस्क्त;

(क) ननरीने नामननदे शीत केलेला प्रनतननधी
१९.

नाशशकिे विभागीय आयुक्त सशमतीिे समन्ियक/सचिि म्हणून उप-स्जल्हाचधकारी

यांच्या पेिा खालच्या दजामिे नसलेले र्तयांच्या कायामलयातील महसूल अचधकारी नेमतील.

विभागीय आयुक्त आजपासून तीन आठिड़याच्या कालािधीत सशमतीिे गठन पूणम
करतील. विभागीय आयक्
ु तांना सशमतीला मदत

करण्यासाठी उप-सशमती नेमण्यािा

अचधकार राहील.

२०. आम्ही नाशशक महानगरपाशलकेस ननदे श दे तो कक विभागीय आयुक्तांनी मागणी केल्या
प्रमाणे आिश्यक ते सचिि ि इतर कममिारी सशमतीस कायम थिरूपी उपलब्ध असतील

यािी खात्री करािी. थिळाना भेटी दे ण्याकररता सशमतीच्या सदथयांना िाहने पुरिण्यािी
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व्यिथिा नाशशक महानगरपाशलकाने करािी. आिश्यक थटे शनरी, संगणके, वप्रंटसम इ.
नाशशक महानगरपाशलेके तफे या सशमतीस उपलब्ध करुन द्यािे.
२१. या न्यायालयाने पाररत केलेल्या आदे शांच्या अंमलबजािणीसाठी राज्य शासन पुरेशा
संख्येिा पोशलस अचधकारी ि पोशलस कममिारी यांिा समािश असलेला थितंत्र कि कायदा

ि सुव्यिथिा, मुलकी अचधकारयांना ि या न्यायालयाने ननयुक्त केलेल्या सशमतीस मदत
करण्याकरता ननमामण करे ल.

२२ नाशशकिे पोशलस आयक्
ु त, उप- पोशलस आयक्
ु त यांच्या पेिा खालच्या दजामिे नसलेले

अचधकारी नेमतील जे गोदािरी नददच्या संरिणा कररता िरीलप्रमाणे तैनात पोशलस
दलाच्या किािे प्रमुख असतील. सध्या ककमान एक पोशलस ननररिक, िार उप-पोशलस
ननररिक ि ३० पोशलस हिालदार असलेला कमीतकमी कममिारी िगम उपलब्ध करािा.

कंु भमेळा दरम्यान साहस्जकि मोठ्या संख्येने पोशलस कममिारी तैनात करािे लागतील ज्या
विषयी सूिना नंतर ददल्या जातील.

२३. ननरीने िेळोिेळी माचगतलेली रक्कम अदा केली जाईल यािी खात्री नाशशकिे पोशलस
आयक्
ु त करतील. ननरी सरळ महानगरपाशलकेस त्रबले सादर करे ल. काही अििणी
असल्यास,

जरूर

र्तया

सि
ू नांकररता

नाशशक

महानगरपाशलके

ि

ननरी

दोघेही

या

न्यायालयास अजम करू शकतात. ननरी अंनतम कृती आराखङा जल
ु ै २०१४ च्या अखेर पयंत
दाखल करे ल.

२४. जो पयंत गंगापरू आणण वपंपळगाि बसिंत येिील एसटीपी च्या बांधकामािा संबंध

आहे , लिकरात लिकर भूमी संपादन करणे गरजेिे आहे . वपंपळगाि येिील एसटीपी च्या
भूमी विषयी, भूमी

संपादन कायदा,१८९४ च्या कलम ४ िे उपकलम (१) अंतगमत

पररपत्रक काढले आहे . संपादन शक्यतो र्तिररत आणण
सहा आठिड़याच्या कालािधीत पूणर्तम िाला नेले पादहजे.

कुठल्याही पररस्थितीत, आजपासून

२५. गंगापूर येिील एसटीपीच्या भूमी विषयी, या न्यायालयाच्या आदे शास आव्हान
दे ण्यासाठी नाशशक महानगरपाशलकेने सिोच्य न्यायालयात केलेली याचिका ननकालात
काढली आहे . या प्रकरणात दे खील राज्य सरकार संपादनािी कायमिाही
मदहन्याच्या कालािधीत पूणम करे ल.
२६.

गंगापरू

आणण

वपंपळगाि

येिील

भम
ू ी

संपादन

सल
ु भ

आजपासून सहा

करण्याथति

नाशशक

महानगरपाशलका नक
ु सान भरपाई पोटीिी आिश्यक रक्कम, जेंव्हा सांगीतले जाईल तें व्हा,
स्जल्हाचधकारी आणण/ककंिा संबंधीत महसल
े िे भरणा होईल यािी खात्री
ू अचधकारी यांिक
करे ल.
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२७. आम्ही यापूिीि ५ जुलै २०१३ िा ननरीिा अहिाल लिात आणून ददला आहे जो
र्तिररत कृतीसाठी शशफारशींिी नोंद करतो. या

शशफारशींिी अंमलबजािणी आतापयंत

झाली नसल्यास र्तयांिे ननष्ट्ठने पालन करािे आणण र्तयांिी आजपासन
ू दोन मदहन्याच्या
कालािधीत

अंमलबजािणी

करािी

असे

ननदे श

आम्ही

नाशशक

महानगरपाशलका,

एमआयिीसी ि महाराष्ट्र प्रदष
ु ण महामंड़ळ (एमपीसीबी) यांना दे तो.
२८. आम्ही नोंदवितो कक गोदािरी नदीिे जल प्रदष
ु ण ननयंत्रत्रत करण्यासाठीिा कृती

आराखिा राज्य सरकारच्या वििाराधीन आहे . राज्य सरकार आजपासून तीन मदहन्याच्या

कालािधीत कृती आराखियाच्या मसुद्यािर योग्य तो ननणमय घेइल. राज्य सरकार
ननरीच्या

अहिालातील शशफारशींिा, ज्या या यािीकेच्या कागदपत्रात आहे त र्तयांिा, योग्य

ननणमय घेतांना वििार करे ल.
२९.

नाशशक महानगरपाशलकेने दाखल केलेले पत्र क्र. ४८० /१३ च्या थिरूपातील २०

फेबि
ृ ारी २०१३ च्या, थितंत्र ि िाहून घेतलेले गोदािरी संिधमन खाते ननमामण करण्याकरता,
कममिायांच्या मंजुरीसाठी दाखल प्रथतािािर राज्य सरकार आजपासून दोन मदहन्याच्या
कालािधीत

ननणमय घेइल.

३०. या न्यायालयाने पाररत केलेल्या दद. २० ऑगष्ट्ट २०१३ िा आदे श नोंदवितो कक
सातपरू ि अंबि येिील १० हलगजी उदयोगा संदभामत महाराष्ट्र प्रदष
ु ण महामंड़ळाने
कारिाई केली आहे . महाराष्ट्र प्रदष
ु ण महामंड़ळ

कसरु िार उदयोगा विरुद्ध

कारिाई

करणे िालू ठे िेल आणण या न्यायालयास आजपासून तीन मदहन्याच्या कालािधीत स्थितीदशमक अहिाल सादर करे ल.

३१. आम्ही एमआईिीसीस ननदे श दे तो

कक सातपूर ि अंबि या औदयोचगक िेत्रात सीइ

पीटी लिकरात लिकर बसिली जाईल यािी खात्री करािी.

आम्ही हे थपष्ट्ट करतो कक

जरी सीइ पीटी िापरणाऱ्या उदयोगांिी नतिा खिम उिलण्यािी इच्छा नसली तरी
एमआईिीसीने थितःहून सीइपीटी बसिण्यासाठी पाउले उिलािीत. सीइपीटी बसिण्या
संदभामत एमआईिीसीने आजपासून तीन मदहन्याच्या कालािधीत कायमिाही अहिाल दाखल
करािा.

३२. या आदे शाच्या आचधच्या भागात म्हणल्या प्रमाणे नागररक र्तयांिी मुलभूत कतमव्ये पार
पाितील यािी खात्री करण्यासाठी नाशशक महानगरपाशलका एक व्यापक जनजागरण
कायमक्रम तयार करून र्तयािी अंमलबजािणी करे ल.

नाशशक महानगरपाशलकेने एनजीओ

तसेि शहरातील शाळा ि महाविद्यालये यांिी जनजागरण कायमक्रमािी अंमलबजािणी
करण्याकरता

मदत

घ्यािी

असे

ननदे श

आम्ही

दे तो.

नाशशक

महानगरपाशलका

जनजागरणािा भाग म्हणून विधी महाविद्यालये ि स्जल्हा कायदे विषयक सेिा अचधकार
मंिळाच्या सहाय्याने ििामसत्रे, पिनाट्ये यांिे आयोजन करे ल.
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३३. किरा ककंिा इतर कोणतीही िथतू नदीत न फेकण्याविषयी लोकांना आिाहन करणारी
परू े शा

आकारातील

फलके

व्यह
ू ार्तमक

दठकाणी

लािण्यासाठी

आम्ही

महानगरपाशलकेस ननदे श दे तो. गोदािरी नदी प्रदष
ु ण मक्
ु त राखण्यासाठी

नाशशक

जनतेने र्तयांिी

मल
ु भत
ू कतमव्ये पार पािािीत असे आिाहन फलकामधे असेल.

३४. अंर्तयसंथकारा दरम्यान अथिी ि इतर सेंद्रीय पदािांिे विसजमन करण्यासाठी
संख्येने कायम कृत्रत्रम तलािािी सुविधा

पूरेशा

नाशशक महानगरपाशलका उपलब्ध करे ल.

आम्हास यािी जाणीि आहे कक या कामासाठी

कृत्रत्रम तलािािा िापर सक्तीिा केला

जाऊ शकत नाही, परं तु तरी दे णखल नाशशक महानगरपाशलका दह सुविधा दोन मदहन्यात
ननमामण करे ल आणण ही सुविधा उपलब्ध आहे यास व्यापक प्रशसद्धी दे इल. गोदािरी
नदीच्या भोिताली, व्यूहार्तमक दठकाणी, कृत्रत्रम तलािािी सुविधा उपलब्ध आहे अशी
मादहती जनतेस दे णारी

फलके उभारली जातील. कृत्रत्रम तलािािा िापर करािा असे

तळमळीिे आिाहन फलकामधे असेल.

३५. र्तयाि प्रमाणे गणेश उर्तसिात गणेश मुतींिे विसजमना िेळी आणण निरात्री उर्तसिात

दग
ु ाम मुतींिे विसजमना िेळी कृत्रत्रम तलाि ननमामण केले जातील. कृत्रत्रम तलािाच्या
उपलब्धतेविषयी

आगाऊ प्रशसद्धी ददली जाईल आणण या तलािािा िापर करािा असे

जनतेस आिाहन करायला पादहजे. इतर अनेक शहरा प्रमाणे, विसजमनासाठी भक्तांकिुन
मूती थिीकारण्यासाठी विविध दठकाणी केंद्रे नाशशक महानगरपाशलके तफे थिापन केली
पादहजेत. र्तयानंतर मत
ु ीं विसजमनामूळे प्रदष
ु ण होणार नाही अशा प्रकारे सिम मूती,
महानगरपाशलके तफे विसस्जमत केल्या जाऊ शकतात.
३६.

ननमामल्य ि इतर सेंद्रीय पदािांच्या विषयी, मोठी पात्रे, ननमामल्य ककंिा इतर सेंद्रीय

िथतू नदीत न फेकण्याविषयी तसेि र्तया विशेष करून र्तयाि हे तक
ू रता

पुरिलेल्या

पात्राति टाकाव्यात असे आिाहन लोकांना करणारी फलके असलेल्या सोयीच्या जागी
ठे िली जातील.
३७. िथतू नदीत फेकण्यास प्रतीबंध करण्यासाठी नदीिररल पुलाच्या दोन्ही बाजूने कठिे
उभारले पाहीजेत. िाहने नदीच्या पात्राजिळ धण्
ु यासाठी आणली जाणार नाहीत यािी खात्री
करण्यासाठी नाशशक महानगरपाशलके किून विशशष्ट्ट प्रिेशाच्या जागी कठिे उभारले
जातील.

३८. ननरीच्या पदहल्या दोन अहिालातील सि
ू नांच्या अंमलबजािणी संबंधीत पिकारांनी
दाखल

केलेली प्रनतज्ञापत्रे रे कॉिम िर आहे त. आमिा दृष्ट्टीकोन असा आहे कक ननरीच्या

पदहल्या अहिालातील पररच्छे द ११ मधील सूिना अंमलबजािणी योग्य आहे त. आमिा
असादह दृष्ट्टीकोन आहे कक
अमलात

आणल्या

पादहजेत.

दस
ु ऱ्या अहिालातील सि
ु िलेल्या उपाय योजना दे णखल
ननरीच्या

सि
ू नांिी

अंमलबजािणी

उिलािीत असा ननदे श आम्ही सिम संबंधीत अचधकाऱ्याना दे तो.
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करण्यासाठी

पाउले

३९. या आदे शांतगमत ननयुक्त केलेली सशमती ननरीच्या पदहल्या दोन अहिालातील

शशफारशींच्या अंमलबजािणी संबंधी सिम संबंधीत अचधकाऱ्यानी केलेल्या कारिाईिे परीिण
करे ल. सशमती या न्यायालयास ५ मे २०१४ रोजी ककंिा र्तयापि
ू ी अहिाल दाखल करे ल.

४०. २०१५ मधील कंु भेळयासंबंधी बारकिुन मादहती दे ण्यात आली आहे कक विविध प्रकारिी

कामे करण्यासाठी राज्य सरकारने ननधी मंजूर केला आहे . राज्य सरकारने विविध
शशफारशी असलेले ननरीिे दाखल केलेले अहिाल वििारात घ्यायला

पादहजेत. आम्ही

स्जल्हाचधकारयांना ननदे श दे तो कक ननरीच्या नतसऱ्या अहिालाच्या दृष्ट्टीकोनातून राज्य
सरकारने घेतलेला ननणमय रे कॉिम िर आणण्यासाठी प्रनतज्ञापत्र
३० जून २०१४ रोजी ककंिा र्तयापूिी दाखल करायला पादहजे.

दाखल करािे. हे प्रनतज्ञापत्र

४१. या न्यायालयाने ननयुक्त केलेली सशमती या न्यायालयास या न्यायालयाने जारी
केलेल्या ननदे शांिी अंमलबजािणी तसेि ननरीच्या शशफारशींच्या अंमलबजािणी संबंधी

ननयतकाशलन अहिाल प्रर्तयेक दोन मदहन्यांनी दाखल करे ल. िर ननदे शशत केल्याप्रमाणे
पदहला अहिाल ५ मे २०१४ रोजी ककंिा र्तयापूिी दाखल केला जाईल.

४२. आम्ही हे थपष्ट्ट करतो कक या न्यायालयाने िेळोिेळी जारी केलेले ननदे श जे ह्या
ननदे शांशी विसंगत नाहीत ते या िेत्रात कायम राहतील.

४३. याचिकाकते ि याचिकेतील पिकार यांना पुढिे ननदे श आणण/ककंिा ननदे शांिा बदल
यासाठी अजम करण्यािी मुभा असेल.

४४. दह याचिका “ननदे श” या शीषमकाखाली ६ मे २०१४ रोजी विविध अहिालांिा वििार
करण्यासाठी ठे िािी.

(न्या.एस.सी.गप्ु ते )

( न्या. ए.एस.ओक )
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