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

२ श्री नागसेन( ननशशकांत) मुरलीधर पगारे
३ श्री जगबीर ननममल शसंग

........याचिकाकते
वि.

१ नाशशक महानगरपाशलका
२ आयक्
ु त, नाशशक महानगरपाशलका

३ महाराष्ट्र प्रदष
ू ण ननयंत्रण महामंिळ
४ भारत सरकार

५ महाराष्ट्र राज्य
६ महाराष्ट्र औद्योचगक विकास महामंिळ
७ मे. इंडियाबल्
ु स ररअलटे क शल.

८ महाराष्ट्र राज्य उजाम ननशममती कं. शल.

.........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 रिींद्र लोखंि,े जाब दे णार ४ साठी.
श्री ए. बी. िग्यानी, सरकारी अशभिक्ता, जाब दे णार ५ साठी.
कु श्यामली गद्रे .... मे शलटल अँि कं., यांच्या सि
ू नेिरून, जाब दे णार ६ साठी.

श्री के. जी. दे साई ... कानतमकेय अँि असोशसएट, यांच्या सि
ू नेिरून जाब दे णार ७ साठी

श्री संजय जैन, सोबत कृष्ट्णा राजा ...एल. जे. लॉ, यांच्या सूिनेिरून जाब दे णार ८ साठी
गणपूती: न्या. ए.एस. ओक आणण न्या.ए.एस. गिकरी

आदे श राखन
ू ठे िला: दद २१ नोव्हें बर, १९१४
आदे श घोवषत केला: दद १९ डिसेंबर, १९१४
आदे श ( प्रनतन्या. ए. एस. ओक )
१

या न्यायालयाने विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सशमतीने दाखल

केलेले िार पूतत
म ा अहिाल तसेि राष्ट्रीय अशभयांत्रत्रकी संशोधन संस्थेने (ननरी) दाखल केलेल्या

अंनतम अहािालाच्या संदभामने पुढील अंतररम सहाय्याच्या मान्यते बाबत आम्ही पक्षकारांच्या
विधीज्ांिे म्हणणे ऐकलेले आहे . गंगापूर ि वपंपळगाि-खांब येथील मैला बदहस्त्राि उपकरणे

यासाठी भूमी संपादनाच्या प्रगती बाबतच्या मुद्द्याविषयी मत मागिले होते. जुलै २०१५ ते
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ऑगस्ट २०१६ या दरम्यान आयोजजत

शसंहस्थ कंु भमेळ्याच्या कृती आराखड्या बाबतही

पक्षकारांिे ऐकून घेतले. कंु भ मेळ्यासाठी ननधीिे िाटप

ि कंु भमेळ्यासाठी केंद्र सरकार किून

ननधी वितरण करणे हाही मुद्दा आहे . या न्यायालयाच्या अंतररम ननदे शाच्या अंमलबजािणी

विषयी काही प्रनतपादने केली होती. या न्यायालयाने दद. ७ मािम २०१४ रोजी पाररत केलेल्या
सविस्तर अंतररम आदे शासकट पूिीच्या विविध आदे शा संदभामने केलेल्या प्रतीपाद्नांिी प्रशंसा
केली पादहजे.
२

या न्यायालयाने ददलेल्या अंतररम ननदे शांच्या अंमलबजािणीच्या अखंि दे खरे खेसाठी दद.

७ मािम २०१४ च्या आदे शाच्या कलम १८ अंतगमत या न्यायालयाने विभागीय आयुक्त, नाशशक
यांच्या अध्यक्षतेखाली सशमती नेमली होती. या न्यायालयाने जारी केलेल्या ननदे शांच्या
अंमलबजािणी संबंधी तसेि ननरीच्या शशफारशींच्या अंमलबजािणी बाबत ननयतकाशलक
अहिाल दर दोन मदहन्यांनी या न्यायालयाने नेमलेल्या या सशमतीने दाखल करणे आिश्यक
होते. विभागीय आयक्
ु त, नाशशक यांच्या अध्यक्षतेखालील सशमतीने एकंदर िार अहिाल

दाखल केले आहे त. या िार विस्तत
ृ अहिालात नाशशक महानगरपाशलकेसकट विविध शासकीय
अचधकाऱ्यानी केलेल्या कायमिाहीिा सविस्तर उल्लेख

केला आहे . विभागीय आयुक्त यांच्या

अध्यक्षेतेखालील सशमतीच्या प्रशंसनीय कायामिी आम्ही नोंद घेतली पादहजे. या न्यायालयाने

ननगमशमत केलेल्या ननदे शांिी अंमलबजािणी तसेि ननरीच्या शशफारशींच्या अंमलबजािणीिर ही
सशमती कायमक्षमतेने दे खरे ख ठे ित आहे , हे आम्हास आढळून आले आहे . आम्हास आशा आहे

आणण विश्िास िाटतो कक दह सशमती भविष्ट्यातही असेि िांगले काम करणे िालू ठे िेल.

सशमती कायमक्षमतेने काम करत असल्याने, गोदािरी नदीच्या संबंधी कायद्यािे उल्लंघन
तसेि या न्यायालयाच्या आदे शांिी पायमल्ली सशमतीच्या ननदशमनास आणन
ू दे ण्यासाठी तक्रार
ननिारण यंत्रणा सशमती स्थापन करणे आिश्यक आहे . यािी संपण
ू म प्रकक्रयेिर कायमक्षमतेने
ननरीक्षण

करण्यासाठी

न्यायालयाने

जस्िकार

सशमतीला

मदत

केलेली

योजना

होईल.

गोदािरी

नागररकांना

नदीच्या

समजण्यासाठी

पन
ु जोमाकररता
आम्ही

या

नाशशक

महानगरपाशलकेस सि
ु िू इजच्ितो कक ननरीिे सिम अहिाल ि या न्यायालयाच्या संबंधीत
आदे शाच्या सिम प्रती मराठी अनुिादासदहत नतच्या िेबसाईट िर टाकाव्यात.

३ गोदािरी नदीच्या पुनजोमाकररता मैला अशभकक्रया उपकरणे (एसटीपी) बसिणे हे एक

महर्तिािे पाउल आहे . दोन एसटीपी नाशशक महानगरपाशलकेने कबूल केल्या असून र्तया
स्थापण्यािे प्रस्तावित आहे . पदहले एसटीपी गंगापरू येथे तर दस
ु रे वपंपळगाि खांब येथे आहे .
गंगापूर एसटीपीच्या संदभामत

ं े ( भूमी संपादन ) क्र. २
उपजजल्हाचधकारी श्री अशभराम शशद

यांच्या प्रनतज्ापत्रात म्हणले आहे कक दद. २८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी भूमी संपादन कायदा,

१८९४ च्या क. ६ नुसार पररपत्रक जरी केले आहे . प्रनतज्ापत्रात असेही म्हणले आहे कक
नाशशक महानगरपाशलकेने नक
ु सान भरपाई रक्कम भरल्यानंतर, ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी ककंिा

र्तयापि
ू ी ननणमय जाहीर केला जाईल. वपंपळगाि येथील एसटीपीसाठी भम
ू ी संपादनासंबंधी

2

प्रनतज्ापत्र नमूद करते कक दद. १७ सप्टें बर २०१४ रोजी भूमी संपादन कायदा, १८९४ च्या क.
६ नुसार घोषणाही प्रकाशशत झाली आहे . प्रनतज्ा पत्रात असे म्हणले आहे कक भूमी संपादन

कायदा, १८९४ च्या क. ११ अंतगमत अंनतम ननणमय होऊन १५ जानेिारी २०१५ रोजी ककंिा
र्तयापूिी घोवषत केला जाईल. आम्हास हे नोंदिले पादहजे कक दोन्ही भूमीसंपादनाच्या

िेळेिी

बाह्य-मयामदा, प्रनतज्ा पत्रात सांचगतल्याप्रमाणे, नाशशक महानगरपाशलकेने नुकसान भरपाई

रक्कम भरण्यािर अिलंबून आहे . नाशशक महानगरपाशलकेिे विधीज् प्रनतपादन करतात कक
उपजजल्हाचधकारी भम
ू ी संपादन क्र. २ यांनी मागीतल्या

प्रमाणे योग्य र्तया रकमेिा भरणा

झाला आहे . ते सांगतात कक नाशशक महानगरपाशलकेतफे रक्कम भरण्याविषयीिा मद्
ु दा
रादहला नसन
ू आिश्यक ते सिम केले जाईल.

ं े ( भूमी संपादन ) क्र २, यांच्या प्रनतज्ापत्रातील विधाने
४ उपजजल्हाचधकारी श्री अशभराम शशद
आम्ही जस्िकारतो.
५

नाशशक महानगरपाशलकेकिून एसटीपींिे बांधकाम ताबितोब सरु
ु करता यािे म्हणन
ू राज्य

शासनास दोन्ही संपाददत जशमनीिा ताबा शक्यतो र्तिररत नाशशक महानगरपाशलकेस द्यािा
लागेल. एसटीपींिे बांधकाम पूणम होऊन र्तया कायमरत होतील यासाठी लागणाऱ्या कालािधीिी
बाह्य-मयामदा
अखेरीस

ननजश्ित करणारे प्रनतज्ापत्र नाशशक महानगरपाशलका १५ फेब्रुिारी २०१५ च्या

दाखल

करे ल.

विभागीय

आयुक्त,

नाशशक

यांच्या

अध्यक्षेतेखालील

सशमती

एसटीपींच्या बांधकामाच्या प्रगतीिर दे खरे ख करे ल.
६ जुलै २०१५ पासून नाशशक ि त्रत्रंबकेश्िर येथे कंु भमेळ्यािे आयोजन केल्या जाईल. प्रथेप्रमाणे

दर बारा िषाांनी कंु भमेळा आयोजजत होतो. राज्य सरकारच्या अंदाजा नुसार जिळपास ३ लाख

साधू ि १ कोटी भक्त १३ सप्टें बर २०१५, या महर्तिाच्या ददिशी ननधामररत, दस
ु ऱ्या शाही
स्नानाच्या नतथीस, गोदािरी नदीत पवित्र स्नान करतील. पदहले शाही स्नान २९ ऑगस्ट

२०१५ या ददिशी ननजश्ित आहे . या महर्तिाच्या ददिसा शशिाय िषमभराच्या कंु भमेळ्यात इतर
३७ पवित्र ददिस घोवषत केले आहे त, ज्या ददिशी लाखो यात्रेकरू गोदािरी नदीत पवित्र स्नान
करण्यािी अपेक्षा आहे . दद. २८ डिसेंबर २०१२ च्या शासकीय ठरािा नस
ु ार शसंहस्थ
कंु भमेळ्याच्या आयोजन ि व्यिस्थापनेसाठी मा. मख्
ु यमंत्रयांच्या अचधपर्तयाखाली शशखर

सशमती, उच्च्याचधकार सशमती आणण जजल्हास्तरीय सशमतीिे गठन केले आहे . आम्हास येथे
नोंदिले पादहजे कक येऊ घातलेल्या कंु भमेळ्यािा सामना करण्यासाठी

नोव्हें बर २०१३ मध्ये

विविध शशफारशीिा अंतभामि असलेला कृती आराखिा ननरीने सादर केला आहे . ननरीच्या
शशफारशी (नतसरा पूतत
म ा अहिालाच्या क्रमांक ६ मध्ये ििाम केलेली शशफारस सोिून) अमलात
आणाव्यात असा ननदे श

करणारा आदे श यापूिीि या न्यायालयाने ददलेला आहे . जर कृती

आराखड्यातील ननरीच्या शशफारशी शसंहस्थ कंु भमेळ्या दरम्यान

योग्यररर्तया अमलात

आणल्या नाहीत तर गोदािरी नदी आणखीन प्रदवू षत होईल ज्यायोगे या न्यायालयािे सिम
आदे श पराभूत होतील. शसंहस्थ कंु भमेळ्याच्या आयोजना साठी ननयोजन करताना सिम संबंधीत
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अचधकाऱ्यांना या जनदहतयाचिके मध्ये

ददलेल्या विविध आदे शांतगमत ननदे शांिे पालन करािे

लागेल. आम्ही राज्य शासनास ननदे श दे तो कक खालील बाबी दद. २८ डिसेंबर २०१२ च्या
शासकीय ठरािा नुसार गठीत शशखर सशमती, उच्च्याचधकार सशमती आणण जजल्हास्तरीय
सशमतीच्या ननदशमनास आणून द्याव्यात.

अ] ७ मािम २०१४ रोजी या न्यायालयाने ददलेला सिमसमािेशक अंतररम आदे श आणण इतर
संबंधीत आदे श;
ब] या न्यायालयाने ददलेल्या

आदे शांच्या अमलबजािणीिर दे खरे ख करण्यासाठी विभागीय

आयुक्त, नाशशक यांच्या अध्यक्षतेखाली सशमतीिे गठन;

क] होऊ घातलेल्या कंु भममेळ्यािा सामना करण्यासाठी ननरी अहिालाच्या, र्तयातील कृती
योजनेसकट, शशफारशी.

७ दद. २८ डिसेंबर २०१२ च्या शासकीय ठराि क्रमांक नुसार प्रस्थावपत सशमर्तया िरील तीन
बाबींिा वििार करतील आणण या न्यायालयािे आदे श पराभूत होणार नाहीत यािी खात्री
करतील. शसंहस्थ कंु भमेळ्या दरम्यानिे प्रदष
ू णास प्रनतबंध आणण ते कमी करण्यासाठी
ननरीच्या शशफारशीिी अंमलबजािणी होईल यािी खात्री करतील.

८ सिम अचधकाऱ्यांना शसंहस्थ कंु भमेळ्यािी अंमलबजािणी करता येण्यासाठी दस
ु री समस्या

आिश्यक ननधीच्या उपलब्धतेिी आहे . जजल्हाचधकारी श्री विलास बलराम पाटील यांनी दद. ४
जुलै २०१४ रोजी केलेले प्रनतज्ापत्र आहे . हे प्रनतज्ापत्र सांगते कक

शसंहस्थ कंु भमेळा २०१५-

२०१६ कररता एकूण २३७८.७८ कोटी रुपयांिा ननधी आिश्यक आहे . या ननधी पैकी १०५२.६१
कोटी रुपयापयांतिी कमाल गरज नाशशक महानगरपाशलकेिी आहे . नाशशक महानगरपाशलकेने

जिळपास ६६९.६१ कोटी रक्कमेच्या कामािे आदे श यापि
ू ीि ददले आहे त. समस्या ननधीच्या
उपलब्धतेिी आहे .

९ केंद्र शासनाने कंु भमेळ्यासाठी ननधी िाटप करािा अशी विनंती करणारा सविस्तर

पत्रव्यिहार राज्य शासनाने केंद्र शासनाशी केलेला आहे . मुख्य योजना २३७८.७८ कोटी रुपयािी

होती म्हणून केंद्रीय सहाय्यािी विनंती करणारे राज्याच्या र्तया िेळच्या मा. मुख्यमंत्रयांनी
ननयोजन आयोगाच्या उपाध्यक्षाना संबोधलेले दद. १५ मे २०१४ िे पत्र आहे . राज्य शासनाने
संबोधलेल्या या सिम पत्रामध्ये दाखिून ददले आहे कक २०१२-२०१३ या िषामतील

अलाहाबाद

येथे भरलेल्या कंु भ मेळ्यासाठी ११०० कोटी रुपयापयांतिे अथमसहाय्य केंद्र शासनाने उत्तरप्रदे श

शासनास पुरिले होते. २००३-२०-०४ या िषामच्या नाशशक येथील कंु भमेळ्यासाठी केंद्र शासनाने

सहाय्य ददले होते. कंु भमेळ्यातील घटनांच्या सुरक्षक्षत,यशस्िी आणण शांततापूणम आयोजनासाठी
िेळेत काये पूणम करण्यािी खात्री करण्यास्ति ‘बंधमुक्त एकिेळ केंद्रीय सहाय्य’ पुरिण्यासाठी
राज्य शासनाने

केंद्र शासनास िारं िार विनंती केलेली आहे . राज्य शासनाच्या विनंतीिरूनदह

‘बंधमक्
ु त एकिेळ केंद्रीय सहाय्य’ दे ण्याविषयी केंद्र शासनाने ननणमय घेतला नाही दह तक्रार

केल्याने, भारताच्या अनतररक्त सॉशलसीटर-जनरलना सि
ू ना घेता याव्यात म्हणन
ू , आम्ही दह
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याचिका िेळोिेळी तहकूब केली होती. विद्िान एएसजीनी र्तयांना ननयोजन आयोगाच्या
संिालकांनी ( वपशसएमपी च्या) संबोचधत केलेले दद. १९ नोव्हें बर २०१४ िे एक पत्र दाखिले
आहे . हे पत्र नोंदिते कक जरी कंु भमेळ्यािे

आयोजन हा राज्यसुिीतला विषय असला तरी,

घटनेिे महर्ति लक्षात घेता, केंद्र शासनाने या प्रकरणात लक्ष घातले आहे आणण राज्य
शासनाच्या

प्रस्तािािा ते सकक्रयतेने वििार करत आहे . पत्र नोंदिते कक विषयाच्या ननकिीिी

नोंद घेतली आहे कारण पुढल्या िषामच्या मध्यापयांत दह घटना आयोजजत केली आहे . हे

प्रनतपादन केले आहे कक केंद्र शासन राज्य शासनास काहीतरी सहाय्य करण्यासाठी ििनबद्ध
आहे

आणण या संदभामतील ननणमयास लिकरि अंनतम स्िरूप ददले जाईल.

१० राज्य शासनाने केलेल्या विनंतीिरून एकिेळ सहाय्य, लिकरात लिकर, प्राधान्याने
जानेिारी २०१५ च्या अखेर पयांत, प्रदान करण्यासाठी केंद्र शासनास योग्य तो ननणमय घ्यािा
लागेल. ननरीच्या कृती योजनेच्या अंमलबजािणी करता पुरेशा ननधीिी उपलब्धता

आिश्यक

आहे . आम्हास सांगण्यात आले आहे कक नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे राज्य शासन रक्कम खिम करते
आणण एकिेळ सहाय्य परतफेि म्हणून प्राप्त होते. म्हणून, केंद्र शासनासमोर प्रस्ताि प्रलंत्रबत
असला तरी राज्य शासनाने पयामप्त ननधीच्या उपलब्धतेिी खात्री केली पादहजे.

११ कंु भमेळ्या संदभामने आम्हास ज्ात आहे कक विशशष्ट्ट िेळी नाशशक ि त्रत्रंबकेश्िरला एक
कोटी पेक्षा जास्त यात्रेकारु भेट दे तील. अशी पूणमतया शक्यता आहे कक असा मोठा समुदाय

गोदािरी नदीिे प्रदष
ू ण ननयंत्रत्रत आणण प्रनतबंध करण्याच्या प्रयर्तनािर प्रनतकूल पररणाम
करे ल. किरा गोळा करण्यासाठी गोदािरी नदीच्या आसपास विविध दठकाणी मोठी पात्रे
पुरिण्यासाठी व्यिस्था केल्या जातील यािी खात्री कंु भमेळ्याशी ननगिीत सिम अचधकारी आणण

नाशशक महानगरपाशलकेस करािी लागेल. ठराविक अंतरािर ठे िलेल्या पात्रामधन
किरा
ू

उिलण्यासाठी व्यिस्था कराव्या लागतील. तसेि ननमामल्या सारखे सेंदद्रय पदाथम गोळा
करण्यासाठी मोठ्या संख्येने अनतररक्त कलश उपलब्ध करून द्यािे लागतील. गोदािरी नदी
स्िि ठे िण्यासाठी सिम पाऊले उिलण्याकररता

यात्रेकारु आणण अभ्यागतांना विनंती करणारे

बॅनसम, फ्लेक्सेस,फलके शहराच्या विविध भागात आणण शहरातील विविध प्रिेशाच्या दठकाणी
नाशशक महानगरपाशलकेस उभी करािी लागतील. गोदािरी नदीमध्ये किरा ि सेंदद्रय पदाथम
फेकू नयेत असे आिाहन फलकामधे असेल. या न्यायालयाच्या हुकुमान्िये गोदािरी नदीिे
प्रदष
ू ण कमी करण्यािे आणण नतला नििैतन्य दे ण्यासाठी प्रयर्तन होत आहे त अशीही नोंद

फलकात असेल. गोदािरी नदी प्रदष
ू ण मुक्त ठे िण्यासाठी सिम संबंचधतानी सहकायम करािे असे
आिाहन करािे लागेल. असे फलक मराठी आणण दहंदी भाषेमध्ये असतील.
१२ ननरीच्या शशफारशीसंदभामत

आम्हास असा दृजष्ट्टकोन ठे िला पादहजे कक सिम संबंचधतानी

ननरीच्या शशफारशीिी अंमलबजािणी केली पादहजे. तथावप ननरीच्या शशफारशीसंदभामत एक
समस्या उपजस्थत होते.
अहिालािे

या न्यायालयाने ननयुक्त केलेल्या सशमतीच्या नतसऱ्या पूतत
म ा

कलम ६ ननरीच्या एका विशशष्ट्ट शशफारशीिर केलेल्या एका
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महर्तिािी कृतीिी

नोंद करते. मुद्दा ओढा बंधाऱ्या पयांतच्या नदीच्या प्रिाहातील प्रदष
ू ण सामुग्रीस

प्रनतबंध

करण्यासाठी एक महर्तिािे पाऊल उिलण्यािा आहे . सुििलेली कारिाई अशी आहे कक
नाशशक शहरातील संबंचधत एसटीपीच्या बाह्यामागामपासून उपिार केलेले

सांिपाणी

सरळ

उिलण्याकररता जाब दे णार क्रमांक ७ आणण ८ यांच्यािर अट पुन्हा लादण्यासाठी या
न्यायालयाने राज्याच्या जलस्रोत खार्तयास एक ननदे श ददला पादहजे. िस्तुतः संबंधीत

खार्तयाच्या अधीक्षक अशभयंर्तयांनी मुख्य अशभयंर्तयांना अशीि सूिना दद. ९ ऑक्टोबर २०१४

च्या पत्रामध्ये केली आहे. एसटीपीच्या बाह्यमागामपासन
ू सांिपाणी सरळ उिलण्यासाठी जाब

दे णार क्रमांक ७ यास सि
ू ना दे ऊन गोदािरी नदीमध्ये उपिार केलेले सांिपाणी सोिू नये असे
ननदे श नाशशक महानगरपाशलकेस दयािेत अशी दह सि
ू ना आहे . गोदािरी नदीिे प्रदष
ू ण

टाळण्यासाठी हे पाउल उिलणे गरजेिे आहे . या बाबीिर जाब दे णार क्रमांक ७ आणी ८ यांिी
सन
ु ािणी झाली पादहजे.
१३

याचिकाकर्तयामच्या विधीज्ांनी नजरे स आणून ददले आहे कक या न्यायालयाच्या ननदे श

असून दे खील दसऱ्या प्रसंगी अनेक िाहन मालकांनी ि िालकांनी नदीच्या जिळ मोठ्या
संखेने िाहने आणली आणण ते धण्
ु यासाठी नदीिे पाणी िापरले. र्तयांनी

गोदािरी नदीच्या

ककनारी पिलेले सेंदद्रय पदाथम आणण ननमामल्य दाखिण्यासाठी िायाचित्रांिर विश्िास ठे िला
आहे . र्तयांनी नजरे स आणून ददले आहे कक काही भागात अिथळे उभारले गेले नाहीत आणण
यामुळेि नदीच्या जिळ िाहने जाऊ शकतात.

१४ याचिकाकर्तयामच्या विधीज्ांनी जल (प्रनतबंध आणण ननयंत्रण) प्रदष
ू ण कायदा १९७४ िे कलम
२४ ि ४३

नजरे स आणून ददले आणण यािना केली कक प्रदष
ू ण ननयंत्रण मंिळास सकक्रय

भूशमका बजिािी लागेल कारण या कायद्या अंतगमत गुन्ह्यािी दखल महाराष्ट्र प्रदष
ू ण

ननयंत्रण मंिळाच्या अचधकृत अचधकाऱ्यानी तक्रार केल्यानंतरि घेतली जाते. र्तयांनी यािना

केली कक किक कारिाई करण्यासाठी प्रदष
ू ण ननयंत्रण मंिळास ननदे श दे णे आिश्यक आहे .
र्तयांनी प्रनतपादन केले कक भारतीय दं ि संदहता आणण बॉम्बे पोलीस कायदा १९५१ च्या दं िनीय

तरतुदी परु े श्या ननिारक नाहीत. र्तयांनी प्रनतपादन केले कक महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रप
ु ता प्रनतबंध
कायदया मधील दं िनीय तरतुदी दे खील प्रनतबंधक नाहीत. र्तयांनी प्रनतपादन केले कक राज्य
शासनास या कायद्यांिे पुनरािलोकन करून किक शशक्षा/दं िािी तरतूद केली पादहजे.
१५ याकारणास्ति आम्ही खालील अंतररम ननदे श जारी करत आहोत :
१ हे पुढील अंतररम ननदे श या न्यायालयािे ७ मािम २०१४ रोजी ददलेले पूिीिे

ननदे श

आणण आजतागायत अमलात असलेले सिम आदे श यांिा विस्तार असेल;
२ आम्ही

जाब दे णार क्रमांक ७ आणी ८ यांना ननदे श दे तो कक नाशशक शहरातील

उपिार केलेले सांिपाणी एसटीपीच्या बाह्यमागामपासून सरळ उिलण्याच्या मुद्द्या

बाबत

जाब दे णार क्रमांक ७ आणी ८ यांनी प्रनतज्ापत्र दाखल करािे. गोदािरी नदीिे प्रदष
ू णास
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प्रनतबंध करण्यासाठी विविध सूिनांिा अंतभामि करण्यासाठी हे जाब दे णार स्ितंत्र आहे त.
राज्य शासन दे खील या बद्दल प्रनतज्ापत्र दाखल करे ल. प्रनतज्ापत्रे ९ जानेिारी २०१५ रोजी
ककंिा र्तयापूिी दाखल करािेत. याचिका १७ जानेिारी २०१५ रोजीच्या यादी मध्ये ‘प्रनतज्ापत्रांिा
वििार करण्यासाठी ननदे श’ या शशषमकाखाली घ्यािी.

३ आम्ही राज्य शासनास ननदे श दे तो कक दद. २८ डिसेंबर २०१२ च्या शासकीय ठरािा
नुसार गठीत शशखर सशमती, उच्च्याचधकार सशमती आणण

जजल्हास्तरीय सशमतीच्या

ननदशमनास खालील बाबी आणन
ू द्याव्यात:

अ] या न्यायालयािे ७ मािम २०१४ रोजी ददलेले व्यापक अंतररम ननदे श आणण ह्या
आदे श सकट सिम संबंचधत आदे श;
ब]

ह्या न्यायालयाच्या आदे शांच्या अंमलबजािणीच्या दे खरे खेसाठी ननयुक्त विभागीय

आयुक्त नाशशक यांच्या अचधपर्तयाखालील सशमतीिे अजस्तर्ति;
क]

सिम अहिालातील ननरीच्या शशफारशी, येऊ घातलेला कंु भमेळयािा सामना

करण्याकररता ददलेली कृती योजना.

४ दद. २८ डिसेंबर २०१२ च्या शासकीय ठरािा नुसार गठीत सशमर्तया िरील तीन बाबीिा

वििार करतील आणण या न्यायालयािे आदे श पराभूत होणार नाहीत हे सुननजश्ित करतील;
५ आम्ही ननदे श दे तो कक, पुढच्या तारखेला वििारात घेतला

जाणारा मुद्दा सोिून, सिम

अहिालातील ननरीच्या शशफारशी, अंनतम अहिाल तसेि येऊ घातलेला कंु भमेळयािा सामना
करण्याकररता ददलेली कृती योजना यांिी अंमलबजािणी सिम संबंचधत करतील;

६ आम्ही केंद्र शासनास ननदे श दे तो कक, राज्य शासनाने नाशशक आणण त्रत्रंबकेश्िर येथे

२०१५-२०१६ दरम्यान आयोजजत शसंहस्थ कंु भमेळयासाठी एकिेळ आचथमक सहाय्य दे ण्याविषयी
दाखल केलेल्या

प्रस्तािािर, लिकरात लिकर, प्राधान्याने २८ फेब्रि
ु ारी २०१५ रोजी ककंिा र्तया

आधी, योग्य तो ननणमय घ्यािा;

७ गंगापरू आणण वपंपळगाि खांब येथे बसिल्या जाणारया एसटीपी कररता आिश्यक

भम
ू ीिे संपादन पण
ू म होण्यासाठी लागणाऱ्या मद
ु तीिी बाह्य-मयामदा या संबंधी, उपजजल्हाचधकारी

ं े (भम
श्री अशभराम शशद
ू ी संपादन) क्र.२, नाशशक यांिी दद ७ नोव्हें बर २०१४ च्या प्रनतज्ा
पत्रातील विधाने आम्ही स्िीकारतो. दोन्ही एसटीपी कररता आिश्यक असलेल्या दोन्ही
जशमनीिा ताबा राज्यशासन

शक्यतो र्तिररत आणण कुठल्याही पररजस्थतीत १५ फेब्रुिारी २०१५

रोजी ककंिा र्तया आधी नाशशक महानगरपाशलकेस दे ण्याकररता प्रयर्तनशील राहील. एसटीपींिे
बांधकाम पूणम होऊन र्तया कायमरत होतील यासाठी लागणाऱ्या कालािधीिी बाह्य-मुदत ननजश्ित
करणारे प्रनतज्ापत्र नाशशक महानगरपाशलका १५ फेब्रुिारी २०१५ च्या अखेरीस दाखल करे ल.

गंगापूर आणण वपंपळगाि खांब येथील एसटीपींच्या बांधकामाच्या प्रगतीिर तसेि र्तयांिे कायम
सुरु होण्यािर या न्यायालयाने ननयुक्त केलेली सशमती दे खरे ख करे ल.
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८ विविध प्रकारच्या उल्लंघनासाठी किक शशक्षा/दं िाच्या तरतुदी कररता

राज्य शासन

बॉम्बे पोलीस कायदा आणण विद्रप
ु ता प्रनतबंध कायदा यांच्या दरु
ु स्तींिा वििार करे ल;

९ या न्यायालयाने ननयुक्त केलेली सशमती गोदािरी नदीच्या जिळ िाहनांिा प्रिेश

प्रनतबंचधत करण्याकररता अिथळे उभारण्यािा वििार करे ल आणण नाशशक महानगरपाशलकेस
योग्य ते ननदे श दे ईल;

१० कंु भमेळ्या दरम्यान किरा गोळा करण्यासाठी गोदािरी नदीच्या आसपास विविध

दठकाणी मोठी पात्रे परु िण्यासाठी व्यिस्था केल्या जातील यािी खात्री नाशशक महानगरपाशलका
करे ल. ठराविक अंतरािर

ठे िलेल्या

पात्रामधन
ू किरा उिलण्यासाठी व्यिस्था करािी. तसेि

ननमामल्या सारखे सेंदद्रय पदाथम गोळा करण्यासाठी मोठ्या संख्यने अनतररक्त कलश उपलब्ध
करािेत.

११ कंु भमेळ्या दरम्यान नाशशक महानगरपाशलका, गोदािरी नदी स्िि आणण प्रदष
ू ण

मक्
ु त ठे िन
ू नतिे पावित्रय दटकिण्यासाठी सिम पाऊले उिलण्यािे र्तयांिे कतमव्य आहे हे

यात्रेकारु आणण अभ्यागतांना सांगणारे बॅनसम, फ्लेक्सेस ,फलके शहराच्या विविध भागात आणण
शहरातील विविध प्रिेशाच्या दठकाणी उभी करे ल. नदीमध्ये किरा ि सेंदद्रय पदाथम फेकू नयेत
असे आिाहन फलकामधे असेल. या न्यायालयाच्या हुकुमान्िये गोदािरी नदीिे प्रदष
ू ण कमी
करण्यािे आणण नतला पुनजोम प्राप्त करून दे ण्यािे प्रयर्तन होत आहे त अशीही नोंद फलकात

असेल. जे कायद्यािे उल्लंघन करतील र्तयांच्या विरुद्ध किक कारिाई केली जाईल यािा
आिाहनात अंतभामि असेल. असे फलक मराठी आणण दहंदी भाषेमध्ये असतील.

१२ आम्ही जाब दे णार तीन यांना ननदे श दे तो कक जल (प्रनतबंध आणी ननयंत्रण)

प्रदष
ू ण

कायदा १९७४ च्या कलम ४९ अन्िये गोदािरी नदीसंदभामतील या कायद्याच्या तरतुदींच्या
उल्लंघनाच्या तक्रारी दाखल करण्यास्ति र्तिररत पाऊले उिलािीत.

१३ या न्यायालयाच्या आदे शान्िये गठीत केलेल्या सशमतीने गोदािरी नदीच्या संबंधी

कायद्यािे उल्लंघन तसेि या न्यायालयाच्या आदे शांिी पायमल्ली नागररकांनी सशमतीच्या
ननदशमनास आणून दे ण्यासाठी तक्रार ननिारण यंत्रणा स्थापन करािी. तथावप सशमती समोर

सुनािणीिा हक्क कोणर्तयाही नागररकास नसेल आणण सशमतीने प्रर्तयेक तक्रारी संबंधी
तकामचधष्ट्टीत आदे श द्यािा अशी अपेक्षा नाही. सशमती एक मदहन्याच्या आत योग्य ती पाऊले
उिलेल. तक्रार ननिारण यंत्रणेिा तपशील नाशशक महानगरपाशलकेच्या

िेबसाईटिर उपलब्ध

करून ददला जाईल.
१४ आम्ही नाशशक महानगरपाशलकेस ननदे श दे तो कक ननरीिे सिम अहिाल ि या
न्यायालयाच्या संबंधीत आदे शाच्या सिम प्रती मराठी अनुिादासादहत नतच्या िेबसाईट िर
टाकाव्यात.

( न्या. ए. एस. गिकरी)

( न्या. ए. एस. ओक )
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स्न्क१६-३
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