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ભારત સ�હતના, 
ુિનયા �ને “Global South” કહ� છે તેવા, દ��ણ��ેના િવકાસશીલ દ�શોમા ંપયા વરણીય 

!યાયના ઉલે#ખમા ં પયા વરણના િવનાશ સ�હત ગર&બીની સમ(યાને ઉક�લવાનો પડકાર પણ સામેલ છે. 

કમભા*યે, આિથ-ક અને રાજક&ય 012ટએ વ�ંચત સ6દુાયોને પયા વરણીય સસંાધનોના !યાયી િવતરણ અને 

પયા વરણીય િનણ યોમા ંસહભાગી બનવા માટ�ની સમાન તક 8ા9ત થતી નથી. માનવીય જ:�રયાતો, આિથ-ક 

િવકાસ અને પયા વરણ વ;ચે સ<ંલુન રાખ=ુ ંએ લોકોની >ખુાકાર& અને અથ ?ણૂ  Aવન માટ�ની �મતાઓને 

>ધુાર� તેવા Cયાપક િવકાસ માટ� જ:ર& છે. પયા વરણીય !યાય એ િવકાસ 8�Dયામા ંપયા વરણીય E(થરતા 

અને સહભાગી પFિતઓને 8ોGસાહન આપે છે. 

8ોફ�સર ગીતાજં�લ નૈન �ગલ Jારા તેમના સમજદાર સશંોધનને આધાર� લખાયેલ Access to 

Environmental Justice in India through Courts નામની માગ દિશ-કા, નKધપા� એવી 6ળૂMતૂ અને 

િનણા યક મા�હતીને Cયવહા�રક ર&તે રNૂ કર� છે. તે ભારતીય અદાલતો Jારા પયા વરણીય !યાય Oગે જ:ર& 

કાય વાહ&ના િવિવધ પ�રમાણો Oગેની (પ2ટતાની સાથોસાથ �દશા>ચૂન પણ કર� છે. માગ દિશ-કા એક મજPતૂ 

મચં ?રૂો પડવાની કોિશશ કર� છે � સમાજના પછાત અને વ�ંચત વગ , એનAઓ, ઉGસાહ& નાગ�રકો અને 

પેરા-લીગQસ સ�હતના િન(બત ધરાવનાર વગ ને પયા વરણીય િવનાશથી થતા Rકુસાનને 
ૂર કરવા તેમજ 

તેમના 6ળૂMતૂ કાRનૂી અિધકારના ર�ણ અને અમલ માટ� અસરકારક ર&તે !યાયત�ંનો  સપંક  કરવામા ં

મદદ કર� છે. 

ભારતીય બધંારણે દર�ક નાગ�રક પર જગંલો, તળાવો, નદ&ઓ અને વ!ય 8ાણી>1ૃ2ટ સ�હતના Tુદરતી 

વાતાવરણની >રુ�ા અને >ધુારણા કરવાની તેમજ Aવતં 8ાણીઓ 8Gયે કUુણા રાખવાની  6ળૂMતૂ ફરજ 

લાદ& છે. આ�ટVકલ 51 એ (A) હ�ઠળની આ સામાXજક જવાબદાર& “નાગ�રક” તર&ક�ની Mિૂમકાને િવશાળ 

બનાવતા અસરY(ત સ6દુાયો, ઉGસાહ& નાગ�રકો, રસ ધરાવતા સ(ંથાનો  અને એનAઓને પયા વરણીય 

સરં�ણ માટ� Zહ�ર �હતની અરA કરવાની પરવાનગી આપે છે. 

[ૂંકમા,ં Access to Environmental Justice in India through Courts  માગ દિશ-કા CયE\તગત અને 

સા6�ૂહક �ચ]તાના િવષય એવા પયા વરણીય !યાયને અદાલતની મદદથી ક�વી ર&તે મેળવી શકાય તેની પFિત 

Oગે _બૂ જ:ર& અને 6Qૂયવાન અવાજ ઉઠાવે છે 
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“પયા વરણીય !યાયના માગ ̀..” આ માગ દિશ-કા ([લૂ�કટ) અસરY(ત સ6દુાયો, (વૈa;છક સ(ંથાઓ (NGOs), 

પેરા-લીગલ કાય કરો અને રસ ધરાવતા નાગ�રકોને ભારતમા ંપયા વરણીય !યાય મેળવવા માટ�ની 8�Dયામા ં

!યાયત�ંની Mિૂમકા સમZવીને સ�મ બનાવવાના હ�<થુી રચાઈ છે. 

આ ઉપયોગી ?Eુ(તકાના આલેખન માટ� પયા વરણ િમ� સ(ંથા 8ોફ�સર ગીતાજં�લ નૈન �ગલ (નોથ Ecdયા લો 

(Tલૂ, નોથ Ecdયા eિુનવિસ-ટ&, eકુ�)ની આભાર& છે. 8ોફ�સર �ગલના પયા વરણીય !યાય, માનવાિધકાર અને 

ભારતની Yીન કોટ  “રા2f&ય Yીન �fgeનુલ” Oગેના િવશેષ સશંોધનના પ�રણામે આ ?Eુ(તકાRુ ંસhન શકય 

બ!eુ ં છે. આ ?Eુ(તકા ભારતમા ંપયા વરણીય કાયદા તેમજ પયા વરણીય !યાય Oગે ભારતીય !યાયત�ંની 

Mિૂમકા Oગે Ziિૃત વધાર&ને �મતાવધ ન માટ� સહાય:પ બનશે. 

આ માગ દિશ-કાના iજુરાતી આલેખનમા ંફાQiનુી જોશીનો સહયોગ મjયો છે. 

પયા વરણ િમ� સામાXજક-પયા વરણીય 6lુાઓ પર કામ કરતી અમદાવાદ(iજુરાત) E(થત (વૈa;છક સ(ંથા 

છે. Yામીણ iજુરાતમા ંવધતા 8
ૂષણ અને પયા વરણની બગડતી E(થિતમા ંમાનવ અિધકારો Oગે �હમાયત 

કરવા માટ� પયા વરણ િમ�ની (થાપના વષ  1997 મા ંસામાXજક !યાય ક�!0 (જનિવકાસ) ના એ!વાયરો-

લીગલ સેલ તર&ક� કરવામા ંઆવી હતી. 

પયા વરણ િમ� પયા વરણ િશ�ણ અને Ziિૃતના 8સાર  માટ� િવિવધ તાલીમ કાય Dમો, સેિમનારો તેમજ 

અ!ય માnયમો Jારા સમાજના િવિવધ Nૂથો પહKચી રoુ ં છે. ટકાઉ િવકાસ માટ�ની િવકસતી 8�Dયાઓમા ં

ભાગીદાર& Jારા પયા વરણ િમ� િવિવધ pતરરા2f&ય પહ�લને સમથ ન આપે છે. પયા વરણ િમ� iજુરાતમા ં

પયા વરણીય અગGયતા ધરાવતા 6lુાઓમા ં બે દાયકા કરતા વq ુ સમયથી Zહ�ર �હતની અરAઓ Jારા 

પયા વરણીય !યાયની સફરમા ંઅનો_ુ ંયોગદાન આપી રoુ ંછે.   

વq ુમા�હતી માટ� :  http://paryavaranmitra.org.in/ 
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આ� વૈિrક પયા વરણની E(થિત _બૂ જ નાNુક છે, ભારતRુ ં પયા વરણ પણ એ જ E(થિતમા ં છે. આ 

પ�રE(થિતમા ંપયા વરણના ર�ણ માટ�, (થાિનક અને pતરરા2f&ય (તર� ઘડાયેલા પયા વરણીય કાયદાઓRુ ં

યો*ય અને સખતાઈથી - ડયા  િવના - પાલન થાય તે=ુ ંવાતાવરણ બન=ુ ંજ:ર& છે. કાયદાના અRશુાસન 

માટ� જવાબદાર એવા !યાયત�ંની Mિૂમકા આ� _બૂ અગGયની બની રહ& છે. હાલની પેઢ&ના Aવનની 

iણુવuા >ધુારવાની સાથોસાથ ભિવ2યની પેઢ&ના (વ;છ પયા વરણ મેળવવાના 6ળૂMતૂ અિધકાર સાથે 

સમાધાન ન કર=ુ ંપડ� તે માટ� !યાયત�ંની પયા વરણીય !યાય માટ�ની પહ�લ _બૂ મહGવની બની રહ� છે.  

આ માગ દિશ-કા Jારા !યાયત�ં >ધુી પોતાની વાત રNૂ કરવાની �મતા એટલે ક� કાયદાક&ય �મતાવધ ન 

કરવા માટ� જ:ર& સામYીની ઉપલgધતાથી એક શ:આત કરાઈ રહ& છે � Aવનની iણુવuાની >રુ�ા 

કરવાની સાથોસાથ (થાિનક પયા વરણના ર�ણ માટ�R ુ ંભાvુ ં?Uંુૂ પાડ�. 

આ ?Eુ(તકામા ં ભારતના !યાયત�ં Jારા અGયાર >ધુી પયા વરણને થયેલા Rકુસાનને અટકાવવા માટ� 

લેવાયેલ મહGવના wકુાદાઓ – પગલાઓનો સારાશં અપાયો છે. નાગ�રકોના પયા વરણીય અિધકારોના યો*ય 

ર�ણ માટ� અને પયા વરણની >રુ�ા માટ� !યાયત�ેં આપેલા મહGવ?ણૂ  wકુાદાઓની વાત આ માગ દિશ-કામા ં

સમાવાઈ છે.  

ભારતની અદાલતોમા ંપયા વરણીય Rકુસાન Oગે !યાય મેળવવા માટ�, નાગ�રકોના કાયદાક&ય અિધકારોની 

8ાa9ત માટ� જ:ર& 8�Dયાઓ Oગેની મા�હતી આ ?Eુ(તકામા ંઆવર& લેવાઈ છે. ફ�રયાદોના ઉક�લ માટ� અને 

કાયદાક&ય અિધકારો-જવાબદાર&ઓના અમલીકરણ Oગે કાયદા Jારા (થાિપત સ(ંથાઓની કાય વાહ&ની 

પFિતઓ સમZવે છે. પયા વરણના િવનાશને કારણે ભારતના ગર&બો અને વ�ંચતો પર થઇ રહ�લી ગભંીર 

અસર અટકાવવા Oગેની લડતમા ંઆ મા�હતી માગ દશ ક સા�બત થશે.  

આ માગ દિશ-કામા ંનીચેની બાબતો સમાિવ2ટ કરવામા ંઆવી છે  

• પયા વરણીય !યાયના માગ ̀– િવશેષ પયા વરણીય અદાલતની ઓળખ   

• પયા વરણીય !યાયને 8ોGસાહન આપવામા ંભારતીય !યાયત�ંની Mિૂમકા 

• નેશનલ Yીન �fgeનુલની Mિૂમકા  

• અ!ય અગGયની બાબતો  

આ માગ દિશ-કા CયવહાUુ માગ દશ ન ?Uંુૂ પાડ� છે, આમા ંપયા વરણીય કાયદાના િવિવધ ક�સોનો ઉલે#ખ કરાયો 

છે. સાથોસાથ સમY 8�Dયાના િવિવધ પ�રમાણો અને પ�રણામોની વાત પણ કરવામા ંઆવી છે.પયા વરણના 

ર�ણ અને માનવ અિધકારોના ર�ણ માટ� એક વાજબી, _Qુલી મા�હતીસભર !યાિયક 8�Dયા ક�વી હોઈ શક� 

તેની વાત કરાઈ છે. 
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દર�ક નાગ�રકને !યાય મળે એ લોકશાહ& શાસનનો આધાર(તભં છે. તે કાયદાના શાસનને સમથ ન આપીને 

!યાય અને !યાયી પ�રણામોને 8ોGસાહન આપે છે. eનુાઇટ�ડ નેશ!સ ડ�વલપમે!ટ 8ોYામ “!યાયની પહKચ” 

એટલે ક� દર�કને !યાય મળે એ અ�ભગમની Cયા#યા આપતા કહ� છે ક� , “!યાયની પહKચ એટલે ઔપચા�રક 

અથવા અનૌપચા�રક સ(ંથાઓ >ધુી પહKચીને તેમના Jારા ઉક�લ  શોધવાની, માનવ અિધકારના ધોરણો સાથે 

>સુગંત !યાય મેળવવાની �મતા”. 

પયા વરણીય અિધકાર ક� પયા વરણીય !યાય એટલે મા�હતી મેળવવાનો અને િનણ ય લેવાની 8�Dયાઓમા ં

ભાગીદાર&, !યાિયક અને વહ&વટ& કાય વાહ& અને ઉપાયો >ધુીની પહKચ. નાગ�રકોને સમાન ર&તે અિધકારો  

મળે, પયા વરણીય !યાય અને કા{દાક&ય સશE\તકરણની પહ�લ >0ુઢ થાય તેની બાહં�ધર& આપવામા ં

!યાયત�ંની Mિૂમકા મહGવ?ણૂ  છે. પયા વરણીય !યાયની 8ાa9ત,  માનવ અિધકારોRુ ં ર�ણ અને સeુકંત 

રા2fસઘંના ટકાઉ િવકાસ લ|યોને 8ા9ત કરવામા ંક�1!0ય Mિૂમકા િનભાવવા માટ� એક મજPતૂ અને (વત�ં 

!યાયત�ં હો=ુ ંઅિનવાય  છે. 


ુિનયાભરમા ં પયા વરણીય બાબતોમા ં િવશેષ Tુશળતાવાળ& અદાલતો ટકાઉ િવકાસના િવચારને 8ોGસાહન 

આપવા માટ� }ે2ઠ લેખાય છે. િવશેષ પયા વરણીય !યાયત�ં સાથે જોડાયેલા ફાયદા જોઈએ તો,  

• અટપટ& ગણાતી કાયદાક&ય, વૈ~ાિનક અને ટ�કનીકલ બાબતોમા ંિવશેષ ~ાન ધરાવે છે  

• િનયિમત અદાલતોRુ ંરોજબરોજ વધ<ુ ંભારણ ઓ� ંકર� છે  

• િનણ ય લેવાની 8�Dયામા ંએક:પતા અને >સુગંતતા  

• પયા વરણીય િવવાદોનો ઠર�લ અને વq ુકાય �મ િનણ ય 

• યો*ય પયા વરણીય િનણ ય 8�Dયા  

• પયા વરણીય બાબતોમા ંસરકારની જવાબદાર&  

• સરકાર અને !યાયત�ંમા ંલોકોનો ભરોસો અને િવrાસ ઉભો કરવો  

• અસરકારક લોકભાગીદાર& માટ� લોકસ (ટ�!ડ&ની િવભાવના  

• કાયદાક&ય ખચ મા ંઘટાડો  

• 8�Dયા માટ� લચીલા િનયમો અપનાવવા  
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ભારતીય !યાયત�ં માનવ અિધકાર અને CયE\તગત ગૌરવRુ ંર�ણ કર&ને પયા વરણીય કાયદા અને ટકાઉ 

િવકાસના અ�ભગમને 8ોGસાહન આપે છે, ગર&બી િનવારણ અને ભાિવ પેઢ&ને Rકુસાન પહKચાડ�ા િવના 

વત માન પેઢ& Aવનની iણુવuાનો આનદં માણી શક� તેની ખાતર& સાથે આ કર� છે.  

7�*2� к�8�  9: ;<���� 

 

к�=8к -1  '�����,�� $(�?,��( �����(-�� � �*�к� @.
�� �A*Bк C���� 

• કાયદા અને ટકાઉ િવકાસની Mિૂમકા પર જોહાિનસબગ  િસFાતંો (જોહાિનસબગ  2002 મા ં

યોZયેલ *લોબલ જAસ િસcપો�ઝયમ) 

• eનુાઇટ�ડ નેશ!સ એ!વાયન મે!ટ 8ોYામ (UNEP)  

• *લોબલ જXજસ 8ોYામ (2005) 

• !યાય, શાસન અને પયા વરણીય ટકાઉપ�ુ ંમાટ�ના કાયદા OગેRુ ં�રયો+20 ઘોષણાપ� 

(2012)  

• Mરુબન ઘોષણાપ� (2012) 

• ધી વQડ  ડ�કલેર�શન ઓન ધી એ!વાયન મે!ટલ Uુલ ઓફ લો (�રયો 2016) 
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અદાલતો (સવ�;ચ અને વડ& અદાલતો)એ Zહ�ર �હતની અરA (પીઆઈએલ) Jારા સમાજના મોટાભાગના 

વગ�, ખાસ કર&ને બાકાત રહ�લા વગ� >ધુી કાયદાની પહKચ લબંાવી છે. Cયાપક ર&તે Zહ�ર �હતની અરA 

(PIL) !યાયત�ંની 8�Dયા અને િનવારણ Oગેનો લોકલ�ી અ�ભગમ છે. આ 8�Dયા Jારા � નાગ�રકો 

પરંપરાગત ર&તે તેમની ગર&બી, અ~ાનતા, અલગતા, ભય અથવા ~ાિત �વા પ�રબળોને કારણે 

અદાલતનો સપંક  કર& શકતા નથી તેવા નાગ�રકોના 6ળૂMતૂ માનવાિધકારને અદાલત Jારા ક� અદાલતની 

મા!યતાવાળા િમ� Jારા લાi ુકર& શકાય છે. 

 

ભારતના બધંારણની �ણ બધંારણીય જોગવાઈઓ - આ�ટVકલ 21, 48 એ અને 51 એ (A) – ના 

અથ ઘટનમા ંપીઆઈએલના ઉપયોગથી ભારતમા ંપયા વરણીય !યાયને 8ોGસાહન મjeુ ંછે. 

  

к�=8к  – 3 %����� E(���,�� '�����,�� F�.��G9  

આટ�કલ 21:  કાયદા Jારા (થાિપત 8�Dયા િસવાય કોઈ પણ CયE\ત તેના Aવન અથવા CયE\તગત 

(વાત�ંયથી વ�ંચત રહ�શે નહ�. 

આટ�કલ 48 A : વનો અને વ!ય 8ાણીઓની સલામતી અને પયા વરણ =�ૃF તથા >રુ�ા : 

“રા�ય એ પયા વરણની >રુ�ા અને >ધુારણા માટ� તથા દ�શના વનોની અને વ!ય 8ાણીઓની Zળવણી 

માટ� 8યGન કરવાના રહ�શે” 

આટ�કલ 51A (g):  

“ ભારતના દર�ક નાગ�રકની વનો, સરોવરો, નદ&ઓ અને વ!ય 8ાણીઓ સ�હત Tુદરતી પયા વરણRુ ં

ર�ણ અને તેની >ધુારણા કરવાની તથા Aવ>1ૃ2ટ 8Gયે કUુણતા દાખવવાની ફરજ રહ�શે.” 

к�=8к H - J8	8 9: KL��(6� *�. E�. N$. 6�:�� (2010) 3 N$$�$� 402 

State of Uttaranchal v B S Chaufal (2010) 3 SCC 402 

“ભારતની Mિૂમ પર થઈ રહ�લા અ!યાયRુ ં8માણ ઘ�ુ ંભયાનક છે. 8
ૂષણ િનય�ંણ ઉપકરણો િવના 

હZરોની સ#ંયામા ંફ�\ટર&ઓ ધમધમી રહ& છે. >રુ�ાના યો*ય સાધનો િવના હZરો ભારતીયો 

ખાણકામRુ ંજોખમી કામ કર� છે. દરરોજ ઉ�ોગોમાથંી નીકળ<ુ ંલાખો �લટર ગ
ું પાણી (એ�Qeઅુ!ટ) 

કોઈ જ ��ુFકરણ 8�Dયા કયા  િવના નદ&ઓમા ંઠલવાય છે અને લાખો ટન જોખમી કચરો �ચ]તા કયા  

િવના સરળતાથી જમીન પર ફ�ક& દ�વામા ંઆવે છે. પયા વરણ એટલી હદ� બગડ& w�ૂુ ંક� પયા વરણ 

આપણને પોષણ આપવાને બદલે ઝેર આપી રoુ ંછે. આ પ�રE(થિતમા ં>િુ8મ કોટ� મોટ& સ#ંયામા ંઆ 

બાબતના ક�સોમા ંદખલગીર& કર&ને અસ#ંય િનદ�શો આ9યા છે. ” 
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આ�ટVકલ 21 એ 6ળૂMતૂ અિધકાર છે � Aવન Aવવાના અિધકારની ખાતર& આપે છે. >િુ8મ કોટ ના 

અથ ઘટન 8માણે Xજ]દગીનો અથ  ફ\ત શાર&�રક અE(તGવ નથી, તેમા ં Aવનની iણુવuા સમાિવ2ટ છે. 

આરો*ય8દ અને (વ;છ વાતાવરણ એ ત
ુંર(ત Aવન Aવવાના અિધકારRુ ંએક અ�ભ� તGવ છે. ત
ુંર(ત 

વાતાવરણ િવના માનવીય ગૌરવ સાથે Aવ=ુ ંઅશ� બને.  

રા�ય સરકાર અને નગરપા�લકાઓને બધંારણે સલામત અને >રુ��ત પયા વરણ રાખવાની ફરજ સKપી છે, 

પયા વરણની >રુ�ા અને >ધુારણા માટ� ?રૂતા પગલા લેવાની સાથોસાથ (વ;છ પયા વરણની - માનવસXhત 

અને Tુદરતી પયા વરણના ર�ણની ફરજ સKપી છે. 

Aવનના અિધકારમા ંનીચનેાનો સમાવેશ થાય છે:  

• િનમ ળ �Fુ હવા માણવાનો અિધકાર; 

• ત
ુંર(ત અને �Fુ પીવાના પાણીનો અિધકાર; 

• આરો*યની Zળવણી, (વ;છતા Zળવણી અને પયા વરણની સભંાળ; 

• ઘKઘાટ 6\ુત 8
ૂષણનો અિધકાર;  

• પયા વરણ અને માનવ (વા(�યના ર�ણ માટ� મા�હતી અને સ6દુાયની સહભા�ગતાનો અિધકાર. 

к�=8к -4 Q�� Q����� �*�к����( J�5R '�����,�� �*�к�� $��
� R
  

ભારતની સવ�;ચ અદાલતના ક�ટલાક મહGવના wકૂાદાઓની યાદ&  

• �ેિ�ય 8
ૂષણ 6Eુ\ત સઘંષ  સિમિત િવ. ઉuર 8દ�શ રા�ય AIR 1990 SC 2060     

• >ભુાષTુમાર િવ. �બહાર રા�ય AIR 1991 SC 420       

• એમ. સી. મહ�તા િવ. કમલનાથ (2006) SCC 213      

• અવાજ 8
ૂષણ AIR 2005 SC 3136       

• �દQહ& જલ બોડ  િવ. નેશનલ ક�cપેઈન ફોર ડ&*નીટ& એ!ડ રાઈ�સ ઓફ સેવર�જ એ!ડ એલાઇડ 

વક સ   2011 8 SCC 574   

• ઉતરાચંલ સરકાર િવ. બળવતંિસ]હ ચૌફાલ 2010 3 SCC 402 

• એમ. સી. મહ�તા િવ. કમલનાથ AIR 2002 SC 1515      

• >શેુથા િવ. તિમલના�ુ સરકાર  AIR 2006 SC 2893                                                               
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• િ�?રુા ડા�ગ ફ�\ટર& ઓનસ  એસોસીએશન િવ. !યાયલ �રવર આયTુ�ડસ  8ોટ�\શન 

એસોિસએશન 2009 9 SCC 737    

• વેQલોર િસટ&ઝન વેQફ�ર ફોરમ િવ. eિુનયન ઓફ ઇ1!ડયા AIR 1996 SC 2715    

• p�8દ�શ પોQeશુન ક!fોલ બોડ  િવ. 8ો. એમ.વી. નાય�ુ AIR 1999 SC 812 

• નમ દા બચાવો pદોલન િવ. eિુનયન ઓફ ઇ1!ડયા AIR 2000 SC 3751 

એમ.સી. મહ�તા િવ. eિુનયન ઓફ ઇ1!ડયા (AIR 1988 SC 1037) � ‘ગગંા 8
ૂષણ ટ�નર&ઝ ક�સ’તર&ક� 

Zણીતો છે તેની વાત Zણીએ – Zણીતા પયા વરણીય કાય કતા  એમ.સી.મહ�તા Jારા પિવ� ગગંા 

નદ&મા ંઠલવાતા 8
ૂિષત પાણી Oગે Zહ�ર �હતની અરA કરવામા ંઆવી હતી. આ “ટ�નર& એકમો” 

પોતાના એકમમા ં વપરાતા પાણીને �Fુ કયા  િવના નદ&મા ં વહાવી દ�તા હતા. અદાલતે પાણીRુ ં

8
ૂષણ અટકાવવા માટ� આ એકમો �યા ં>ધુી જ:ર& ��ુFકરણ 9લા!�સ લગાવે ન�હ Gયા ં>ધુી બધં 

કરવાનો આદ�શ આ9યો હતો.  

વષ� >ધુી આ એકમોને �Fુ કયા  િવનાRુ ંગ
ું પાણી નદ&મા ંના ભળે તે માટ� 8ાથિમક ��ુFકરણ 

9લા!ટ (થાિપત કરવા >ચૂના અપાતી હતી. આ ટ�નર&ઓમાથંી નીકળ< ુ ંએ�Qeઅુ!ટ નદ&મા ંભળતા 

ઘરવપરાશના ગદંા પાણી કરતા દસ ગ�ુ ંવq ુ હાિનકારક હ< ુ.ં ભારતના બધંારણના આટ�કલ 21 

હ�ઠળના Aવન Aવવાના અિધકારનો ભગં કરતી આ 8=િૃu અટકાવવા અદાલતે 8ાથિમક 

��ુFકરણની Cયવ(થા ઉભી કરવા એકમોને આદ�શ કય� હતો અને આ=ુ ં કરવામા ં િન2ફળ જનાર 

એકમોને બધં કરવા કoુ ંહ< ુ.ં  

 

�8Sк� 48-A : રા�યનીિતના માગ દશ ક િસFાતંમા ંરા�યને પયા વરણની >રુ�ા અને >ધુારણા કરવાની 

તેમજ જગંલો અને વ!ય 8ાણી>1ૃ2ટની >રુ�ા કરવા કહ�વાeુ ંછે. નીિત િનદ�શ અRસુાર પયા વરણની >રુ�ા 

માટ� મા� સરકાર પર જ નહ� પરં< ુઅદાલતો પર પણ જવાબદાર& 6કુવામા ંઆવી છે.  

��8Tк� 51A(g) અRસુાર જગંલ, તળાવો, નદ&ઓ અને વ!ય 8ાણી>1ૃ2ટ સ�હતના Tુદરતી વાતાવરણની 

>રુ�ા અને >ધુારણા કરવા તેમજ Aવતં 8ાણીઓ 8Gયેની કUુણા રાખવી એ દર�ક નાગ�રકની 6ળૂMતૂ ફરજ 

છે. તદRસુાર, >િુ8મ કોટ  અને રા�યની ઉ;ચ અદાલતોએ, 6ળૂMતૂ અિધકાર અને અ!ય કાRનૂી અિધકારોના 

અમલીકરણ માટ�ના �દશાિનદ�શ માટ� કોટ ને અિધકાર આપતા ભારતીય બધંારણના આ�ટVકલ 32 અને 226 

ના આધાર� પયા વરણીય !યાય આ9યો છે. 
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ભારતીય !યાયત�ેં પયા વરણીય !યાયને 8ોGસાહન આપવા માટ� આ ર&તે બધંારણીય જોગવાઈઓને Cયાપક 

બનાવીને માનવીય ગ�રમા અને પયા વરણના ર�ણ માટ� માનવ અિધકારોને પયા વરણના જોડાણને (વીકાeુ� 

છે. અદાલતે “નાગ�રક” તર&ક�નો Cયાપ વધારતા Zહ�ર �હતની અરAઓ Oગેના િનયમો હળવા કર&ને Ziતૃ 

નાગ�રકો, સ(ંથાઓ, NGO અને અ!ય પ�ોને પયા વરણીય ર�ા 6lેુ પોતાની વાત રNૂ કરવા અ�મ 

CયE\તઓ-Nૂથો વતી અરA દાખલ કરવાની �ટ આપી છે.    

8િતિનિધGવના િનયમમા ંબ ેફ�રફાર કરવામા ંઆCયા છે – 8િતિનિધ Jારા રNૂઆત કર& શકાય અને નાગ�રક 

પોતે Zતે રNૂઆત કર& શક�. 8િતિનિધGવનો િનયમ પોતાની અ�મતા, ગર&બી, સામાXજક-આિથ-ક વ�ંચત 

E(થિતને કારણ ે6ળૂMતૂ અિધકારોના !યાિયક અમલીકરણ માટ� કોટ નો સપંક  કર& શકતા નથી તેવા પી�ડત 

લોકો વતી માનવાિધકારના ઉQલઘંન સામે દાવાઓ આગળ વધારવા માટ� કોઈપણ CયE\તને 8િતિનિધ તર&ક� 

રNૂઆત કરવાની પરવાનગી આપે છે. ગર&બ અને આ�દવાસીઓ માટ� કાય રત NGO અને પયા વરણીય 

કાય કરોએ આ 8�Dયાનો ઉપયોગ કર&ને અદાલતમા ંરNૂઆત કર& છે. નાગ�રક Zતે પોતાની રNૂઆત કર& 

શક� તે િનયમ Zહ�ર ફ�રયાદના િનવારણ માટ� નાગ�રકને એક તક ?રૂ& પડ� છે, CયE\તગત ફ�રયાદને બદલ ે

સમાજને અસર કરતા 8�ોમા ંનાગ�રક અદાલતમા ંZતે રNૂઆત કર& શક� એ જોગવાઈ ઉપયોગી બની રહ�  

છે. 

к�=8к-5 E(���,�� K'���� �*�к��  

આટ�કલ 32 (>િુ8મ કોટ  ઓફ ઇ1!ડયા)- આ એક 6ળૂMતૂ અિધકાર છે � >િુ8મ કોટ ને માગ દશ નો, �કુમ 

અને �ર�સ Zર& કરવાની સuા આપે છે. 

આટ�કલ 226 (હાઇકોટ  – રા�યની વડ& અદાલતો)- આ એક બધંારણીય અિધકાર છે ક� � ઉ;ચ 

અદાલતને 6ળૂMતૂ  અિધકાર અને અ!ય કાRનૂી અિધકારોના અમલીકરણ માટ�ના �દશા>ચૂન, �કુમ અને 

�ર�સ Zર& કરવાની સuા આપે છે. 
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નેશનલ Yીન f&geનુલ, � [ૂંકમા ંએનAટ& તર&ક� ઓળખાય છે, તે પયા વરણીય >રુ�ા, જગંલોના સરં�ણ 

અને અ!ય Tુદરતી સસંાધનોને લગતા ક�સોના અસરકારક અને ઝડપી િનકાલ માટ� (થપાયેલ એક િવશેષ 

!યાિયક સ(ંથા છે. એનAટ& પયા વરણીય 6lુાઓ Oગનેા કાRનૂી અિધકારોના અમલીકરણ, CયE\તઓ અને 

સપંિuને થયેલા Rકુસાનમા ં રાહત અને વળતર આપવા Oગે જોડાયેલા તેમજ આકE(મક બાબતો સાથે 

સકંળાયેલા 6lુાઓ Oગે કાય રત છે.  

>િુ8મ કોટ� વષ  2012 મા ં થયેલ Zહ�ર �હતની અરAના �ક(સામા,ં ભોપાલ ગસે પી�ડત મ�હલા ઉ�ોગ 

સગંઠન િવ. eિુનયન ઓફ ઇ1!ડયા (2012) 8 SCC 326, 347)  ના ક�સમા ંતમામ પયા વરણીય ક�સો – 

અદાલતોમા ં ચાલી રહ�લા ક�સો અને સભંિવત ક�સો - બનેંન ે એનAટ&મા ં ઝડપી અને િવશેષ nયાન સાથે 

wકૂાદાઓ આવે તે માટ� (થળાતં�રત કયા  હતા. આ=ુ ંકરવા પાછળRુ ંકારણ ઉ;ચ અદાલતો અને એનAટ& 

વ;ચ ેwકૂાદાઓમા-ંિનણ યોમા ં િવરોધાભાસની સભંાવના ટાળ& શકાય એ પણ હ<ુ.ં . વqમુા,ં રા�યની વડ& 

અદાલતોને તેમની િવવેકશE\ત અRસુાર એનAટ& એ\ટ લાi ુથયા પહ�લા દાખલ કર�લા અને અદાલતમા ં

બાક& રહ�લા પયા વરણીય ક�સોને �fgeનુલમા ંfા!સફર કરવા >િુ8મ કોટ� સલાહ આપી હતી. 
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નેશનલ Yીન f&geનુલ ક� રા2f&ય હ�રત પચંની રચના ધી નેશનલ Yીન f&geનુલ એ\ટ 2010 અRસુાર 

થઈ છે. તેRુ ંઅિધકાર�ે�, સuાઓ અને કાય વાહ& નેશનલ Yીન f&geનુલ એ\ટની જોગવાઈઓથી િનયત 

થઇ છે. એનAટ&ની (થાપના 18 ઓ\ટોબર 2010 ના રોજ થઈ હતી અને 5 મે 2011 ના રોજ f&geનુલ 

કાય રત થઈ હતી, નવી �દQહ&મા ંf&geનુલની 6#ુય કચેર& (થાિપત કરાઈ છે.  

પયા વરણીય ક�સોનો Cયાપ િવશાળ હોવાથી નીચેની ભલામણોને આધાર� �fgeનુલની (થાપના કરવામા ંઆવી 

છે: 

• >િુ8મ કોટ  ઓફ ઇ1!ડયા (એમ. સી. મહ�તા િવ. eિુનયન ઓફ ઇ1!ડયા (1986); ઇ1!ડયન કાઉE!સલ 

ફોર એ!વાયરો-લીગલ એ\શન િવ. eિુનયન ઓફ ઇ1!ડયા (1996); 8
ૂષણ િનય�ંણ બોડ  િવ. એમ. 

િવ. નાય�ુ  (1999) અને (2001)); 

• લો કિમશન ઓફ ઇ1!ડયા (પયા વરણીય અદાલતોની રચના કરવાનો 8(તાવ -186th Report 

2003);  અને  

• પયા વરણ Oગેના રા2f&ય કાયદાઓ િવકસાવવા અને તેનો અસરકારક ર&તે અમલ કરવાની 

ભારતની pતરરા2f&ય જવાબદાર&. 

f&geનુલની (થાપના પાચં ભૌગો�લક િવ(તારો અRસુાર કરવામા ંઆવી છે : 

• KL� W�� - નોથ  ઝોન એ નેશનલ Yીન f&geનુલની 6#ુય બે!ચ છે અને નવી �દQહ& ખાતે કાય રત 

છે. ઉuર ઝોનની બે!ચના અિધકાર�ે�મા ં ઉuરાખડં, પZંબ, હ�રયાણા, �હમાચલ 8દ�શ, �દQહ& 

(National Capital Territory (NCT) ) અને ક�!0શાિસત 8દ�શ �દQહ& સામેલ છે. 

• $
��� W�� - ભોપાલ ખાતે કાય રત મnય ભારતની આ બે!ચ મnય 8દ�શ, રાજ(થાન અને 

છuીસગઢ રા�યોને આવર& લે છે. 

• '*X� W�� - પિ¥મ ભારતના િવ(તારો માટ� ?ણૂ ે ખાતે કાય રત વે(ટ ઝોનની બે!ચ મહારા2f, 

iજુરાત અને ગોવા ઉપરાતં ક�!0શાિસત 8દ�શો દ&વ-દમણ,દાદર અને નગર હવેલીને આવર& લ ેછે. 

• � ��� W�� - ?વૂ¦ય ભારતના િવ(તારો માટ� ઇ(ટ ઝોનને બે!ચ કોલકાતામા ં E(થત છે અને તેના 

કાય �ે�મા ંપિ¥મ બગંાળ, ઓ�ર(સા, �બહાર, ઝારખડં અને ઉuર-?વૂ  �ે�ના સાત રા�યો, િસX§મ 

તેમજ  pદામાન-િનકોબાર ટા?ઓુનો િવ(તાર છે. 

• �Y?, W�� - દ��ણ ઝોનની બે!ચ ચે�ાઇમા ં કાય રત છે અને તેRુ ં કાય �ે� ક�રળ, તાિમલના�ુ, 

p�8દ�શ, કણા ટક, પKડ&ચેર& અને લ�Jીપ છે. 
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નેશનલ Yીન f&geનુલ એ કાયદાક&ય િન2ણાત અને િવષય િન2ણાત એમ બે િન2ણાતોની બનેલી હોય છે. આ 

િન2ણાતોની હાજર& પયા વરણીય કાયદાઓ માટ� િવશેષ ર&તે રચાયેલ આ f&geનુલ પયા વરણ સાથે 

સકંળાયેલા િવિવધ 6lુાઓRુ ં8િત�બ]બ દશા વે છે. 

એનAટ& એ\ટ અRસુાર ઓછામા ં ઓછા ૧૦ અને વqમુા ં વq ુ ૨૦ ?ણૂ કાલીન કાયદાક&ય અને િવષય 

િન2ણાત સ«યો હોવા જોઈએ. �fgeનુલના અnય�ની િનમ�કુ ભારતના ચીફ જ1(ટસની સલાહ લઈને ક�!0 

સરકાર કર� છે. સ«યોની િનમ�કૂ ક�!0 સરકાર Jારા >ચૂવવામા ંઆવી હોય તેવી ર&તે પસદંગી સિમિતની 

ભલામણને આધાર� કરવામા ંઆવે છે. 

�� �
ш�� ��� �# !��� NZ8 H[\[ &	C] ���# �
���
� к����9 (*ш�!�� \) - ધી નેશનલ Yીન 

f&geનુલ એ\ટ 2010 ના િશડeલુ 1મા ંઆવર& લવેાયેલ કાયદાઓની યાદ& નીચે ઉલે#ખાયેલ છે.  

1.     પાણી (8
ૂષણ િનય�ંણ અને અટકાવ) અિધિનયમ, 1974; 

2.      પાણી (8
ૂષણ િનય�ંણ અને અટકાવ) સેસ એ\ટ, 1977; 

3.     વન સરં�ણ અિધિનયમ, 1980; 

4.     હવા (8
ૂષણ િનય�ંણ અને અટકાવ) અિધિનયમ,, 1981; 

5.     પયા વરણ >રુ�ા ધારો, 1986; 

6.     ધી પ¬gલક લાયે�બલીટ& ઈ!(યોર!સ એ\ટ, 1991; 

7.     િવક િવિવધતા અિધિનયમ, 2002 

NGT ��( к�, FG шк	? – “�$(0 �=8 e��к�” �� e��'к �g�   

પયા વરણીય િવખવાદોના સમાધાન, રાહત ક� વળતર મેળવવા માટ� કોઈપણ અસ<ં2ુટ Cય�કત f&geનુલનો 

સપંક  કર& શક�. નેશનલ Yીન f&geનુલ એકટ, 2010 ની કલમ 18(2) અRસુાર અસ<ં2ુટ Cય�કત એટલે  

• �ને અસર પહKચી છે 

• �ને Rકુસાન થeુ ંહોય તેવી િમલકત ધરાવતો Cય�કત  

• પયા વરણીય Rકુસાનને પ�રણામે 6Gૃe ુપામનાર CયE\તનો કાયદાક&ય 8િતિનિધ  

• યો*ય અિધTૃત એજ!ટ  

• રા�યની એજ!સીRુ ં8િતિનિધGવ કર�  
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• 8િતિનિધGવ કરતા મડંળ અથવા સ(ંથા �મ ક� એનAઓ. 

 ‘અસ<ં2ુટ CયE\ત’ એટલે 8Gય� ક� પરો� ર&તે અસરY(ત અથવા રસ ધરાવતા કોઈપણ CયE\ત. અસ<ં2ુટ 

CયE\તએ CયE\તગત Uુ�ચ, Rકુસાન અથવા ઇZ બતાવવાની જ:ર નથી. 

 

NGT $�? ���� к	$��� 2к���  

f&geનુલ એનAટ& એ\ટ 2010 ની અR>ુ�ૂચ 1 મા ં ઉQલેખાયેલા પયા વરણીય 6lુાઓ સાથે સકંળાયેલા 

િસિવલ ક�સોનો િનણ ય લશેે.   

• *$*�� к	$� - કોઈ CયE\ત અથવા પ� Jારા કોઈ અ!ય CયE\ત અથવા પ� Jારા કરવામા ંઆવેલા 

ખોટા કાય ના સદંભ મા ંઅિધકારનો અમલ કરવા માટ� જ:ર& કાRનૂી કાય વાહ&ની બાબત  સામેલ છે. 

તેમા ંફોજદાર& કાય વાહ& સ�ંહતાની જોગવાઈઓ Jારા ઉક�લાતા ફોજદાર& ક�સોનો સમાવેશ થતો નથી.  

• '�����,�
 �.�� 2h - પયા વરણ સબંિંધત 8�ો એટલે પયા વરણને લગતો વા(તિવક 8�, કોઈ 

કાQપિનક 8� નહ& આ ઉપરાતં, તેમા ંવૈધાિનક અિધકાર&ઓ તેમની ફરજો િનભાવવામા ંિન2ફળ જતા 

હોય તેવી પ�રE(થિતઓ સામેલ છે: 

к�=8к-6 “�$(0 �=8 e��к�” �� 9]х   

• જનચેતના િવ.વન અને પયા વરણ મ�ંાલય (Judgment 9 February 2012) 

• ગોવા ફાઉ!ડ�શન િવ. ભારત સરકાર (Judgment 18 July 2013)    

• અિમત માUંુ િવ. વન અને પયા વરણ મ�ંાલય (Judgment 1 October 2014) 

 “ઉ�ોગની (થાપનાથી પયા વરણીય બાબતોમા ંથ< ુ ંRકુસાન (થાિનક �ે� ?રૂ< ુ ંમયા �દત નથી, 

પયા વરણીય િવનાશની અસરો ઉ�ોગ (થાિપત થયા હોય તેની આસપાસના Cયાપક િવ(તારો >ધુી 

પ�રણામો લાવી શક� છે. તેથી જ અસ<ં2ુટ CયE\ત (થાિનક િવ(તારનો રહ�વાસી હોય તે=ુ ંજ:ર& નથી. 

કોઈપણ િવ(તારનો રહ�વાસી, ભલે તે પી�ડત ના હોય તો પણ તે આ �fgeનુલનો સપંક  કર& શક� છે. ” 

આ Cયાપક અથ ઘટન માટ� �J(તર&ય કારણો છે: 

• ક�ટલીકવાર અભણ અને ઓ� ંભણલેા Yામવાસીઓ પયા વરણીય 6lુાઓ અને શકાય 

નકારાGમક અસરોથી અZણ હોય છે. આ E(થિતમા,ં કોઈપણ Cય�કત,Nૂથ ક� NGO આ 

Yામવાસીઓ વતી f&geનુલનો સપંક  કર& શક� છે.  

• ભારતીય બધંારણની કલમ 51 એ (A) Tુદરતી પયા વરણની >રુ�ા અને >ધુારણા માટ� દર�ક 

નાગ�રકની 6ળૂMતૂ ફરજ િનિ¥ત કર� છે. 
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1. $k�����
 �$� к��� '�����,�� �$�� – �મક�, (થાિનક (વરા�યના અિધકાર&ઓ Jારા 

ceિુનિસપલ ઘન કચરાના િનકાલ માટ� લેવાતા �બનઅસરકારક પગલાઓને કારણ ેતે િવ(તારમા ંરહ�તા લોકો-

સ6દુાયો માટ� ગભંીર પયા વરણીય પ�રE(થિત ઉભી થાય છે, આરો*ય પર અસર થાય છે. (બો\સ – 6 મા ં

આવા ક�સમા ંઅપાયેલ wકૂાદાનો ઉલે#ખ કરાયો છે.) 

 

 

 

ત(વીર સૌજ!ય (hindustantimes.com અને financialexpress.com)  
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к�=8к-7 �*�к��#9�� *�<=m����
 ���
 $k������
 �$� к��� к	$�� E
 K��&�,� 

�	���$ – N���G8�n. o�(����8# *�. %��� $�к��  (Judgment 18 July 2013) 

નેશનલ Yીન f&geનુલમા ં ર�યો!સ – એનલાઈટન�ગ oુમંીનીટ& નામની NGO Jારા  બર�લીના રZઉ-

પારસ?રુ ખાતે (થાિપત ceિુનિસપલ સો�લડ વે(ટ મેનેજમે!ટ 9લા!ટ Oગે એક અરA કરવામા ંઆવી હતી. 

આ વે(ટ મેનેજમે!ટ 9લા!ટ રહ�ઠાણો, શૈ��ણક સ(ંથાઓ, હોE(પટલો અને જળ²ોતોની નAકના િવ(તારમા ં

(થાિપત કરવામા ંઆCયો હતો, �ના પ�રણામે પયા વરણીય Rકુસાન થeુ ંહ< ુ.ં 9લા!ટનો મોટો ભાગ _Qુલો 

હતો અને ceિુનિસપલ સો�લડ વે(ટ :Qસ, 2000 ની જોગવાઈઓ અRસુાર તૈયાર કરાયો ન હતો. એનAઓએ 

આ 8ો�\ટને ગેરકાયદ�સર ગણાવતા આ 9લા!ટ  િનયમોને અR:ુપ ન હોવાRુ ંઅને પા�લકાના અિધકાર&ઓ 

Jારા મન(વી િનણ યોને આધાર� (થા9યો હોવાRુ ંપોતાની અરAમા ંકoુ ંહ< ુ.ં . 

 નેશનલ Yીન f&geનુલ ેNGOની અરA (વીકાર&ને િનર&�ણ કeુ� ક�,  

“9લા!ટRુ ં (થળ લીચસે Jારા Mગૂભ જળને 8
ૂિષત કર& શક� તે=ુ ં છે,8
ૂિષત પાણી Mગૂભ  જળ સાથે ભળ&ને 

આNુબાNુના જળ²ોતો અને િસ]ચાઈના પાણીને અસર કર& શક� છે. આ (થળ પર કચરો ઠાલવવાથી 
ુગ�ધ 

પેદા થશે, � હવાની iણુવuાને 8
ૂિષત કરશે અને આસપાસના રહ�વાસીઓના (વા(�યને અસર કરશે ... 

તેઓને અ(થમા, એ1cફસીમા અથવા તો ક�!સર �વા ગભંીર રોગો થવાની સભંાવના ઉભી થશે. આમ, 

9લા!ટને ચા´ ુકરવાથી Zહ�ર આરો*ય અને પયા વરણને િવપર&ત અસરો અને Rકુસાન થાય તેમ છે. "   

સતપાલ િસ]હ િવ. ગઢધીવાલા ceિુનિસપલ કાઉE!સલ (Judgment 25 April 2013),  

ગઢધીવાલા નગરના રહ�વાસી સતપાલિસ]હ અને અ!યો Jારા ceિુનિસપલ કાઉE!સલ અને પZંબ 8
ૂષણ 

િનય�ંણ બોડ  નગરમા ં ceિુનિસપલ સો�લડ વે(ટ :Qસ 2000 અને પZંબ ceિુનિસપા�લટ& એ\ટ 1911 ની 

જોગવાઈઓ લાi ુકરવામા ં િન2ફળ ગeુ ંહોવા Oગે NGTમા ંઅરA કરવામા ંઆવી હતી.અરજદારોની માગં 

હતી ક� 6તૃ પ�ઓુના 6તૃદ�હોને _Qુલી જ*યાએથી હટાવી લેવામા ંઆવે અને નગરના રોડ-ર(તા (વ;છ 

રાખવામા ંઆવે. 
ુગ�ધ અને આસપાસમા ંરખડતા Tતૂરાઓને કારણે હવા 8
ૂિષત  થાય છે અને Zહ�ર ઉપ0વ 

થાય છે.     

એનAટ&એ અરA (વીકારતા િનર&�ણ કeુ� ક� અિધકાર&ઓ તેમની કાયદ�સરની જવાબદાર& િનભાવવામા ં

િવલબં કર� છે. અિધકાર&ઓની િન2D&યતાને કારણે રહ�વાસીઓના (વા(�ય અને >ખુાકાર& પર 8િતTળૂ અસર 

થઇ રહ& છે. (થાિનક રહ�વાસીઓના 8
ૂષણ 6\ુત હવા અને �Fુ પાણીના 6ળૂMતૂ અિધકારની >રુ��ત 

કરવામા ંઅિધકાર&ઓ િન2ફળ ગયા છે. 
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 2. '�����,-*��к��
 g�
� V�к$�� – E�к$- 7 ��( E
 *�Y,p� к	$��� *�.� �'�G R
.   

 

 

 

 

(ત(વીર સૌજ!ય : kaziranga-national-park.com અને india.com) 

એનAટ&એ અિધકાર&ઓને ડEcપ·ગ Yાઉ!ડને રહ�ણાકં િવ(તારથી 
ૂર યો*ય જ*યાએ (થળાતંર કરવા માટ� 

તાGકા�લક કાય વાહ& કરવા િનદ�શ આ9યો હતો અને આગામી બે વષ  >ધુી થયેલ 8ગિત માટ� દર છ માસે 

એ�ફડ�િવટ ફાઇલ કરવા >ચૂના આપી હતી. 
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к�=8к 8:  '�����,�
 V�к$�� �ш����� E
 *�Y,p� к	$��� *�.��  

���&� 6q��# *�. %��� $�к�� (Judgment 7 September 2012) 

વQડ  હ�ર&ટ�જ સાઈટ એવો કાઝીરંગા નેશનલ પાક  ભારતના બે <િૃતયાસં ગ¸ડાઓRુ ંઘર છે, જગંલી 

ભ¸સ, હાથી, વાઘ અને ગ�ેટ&ક ડો1Qફન સ�હતની ´9ુત થતી Zિતઓ અને જગંલી 8ાણીઓ એકસાથે 

આટલી મોટ& સ#ંયામા ંવસતા હોય તે=ુ ંએકમા� (થળ છે. 

આ અરA કરનાર (થાિનક રહ�વાસી રો�હત ચૌધર&એ કાઝીરંગા રા2f&ય ઉ�ાનના નો-ડ�વલપમે!ટ 

િવ(તાર અને તેની આસપાસના િવ(તારમા ંથઈ રહ�લી અિનયિં�ત \વોર� અને ખાણકામની 8=િૃuઓને 

કારણે કાઝીરંગાના ઇકો-સે!સીટ&વ ઝોનની >રુ�ા માટ� સબંિંધત અિધકાર&ઓ - ખાસ કર&ને વન અને 

પયા વરણ મ�ંાલય તથા આસામ સરકારને -�દશા િનદ�શો આપવા માટ� એનAટ&નો સપંક  સાnયો હતો. 

પ�થર તોડતા ((ટોન-Dિશ]ગ) એકમો, ¹ટના ભºાઓ, ચાના કારખાનાઓ અને અ!ય ઉ�ોગો (બળતણ-

િવતરણ મથકો, લાકડાની સો િમલ, તેલRુ ં ટ�!કર બનાવવાRુ ંએકમ, સરસવની તેલ િમલો, લોટની 

ઘટં&ઓ, કાકંર�ટ બનાવતા એકમો અને એક ર�(ટોર!ટ) Rુ ંિવ(તરણ કાRનૂી િનયમોRુ ંપાલન કયા  િવના 

કરવામા ં આCeુ.ં આ 8=િૃuઓથી હવા, પાણી અને જમીનRુ ં 8
ૂષણ ફ�લાeુ ં �ને કારણે જગંલો, 

વન(પિતઓ અને Aવતં 8ાણીઓ પર જોખમ ઉMુ ંથeુ.ં એનAટ&એ સબંિંધત અિધકાર&ઓને તાGકા�લક 

અસરથી ગેરકાયદ�સર ચાલતા ઔ�ો�ગક એકમોને બધં કરવા અથવા તેને નો-ડ�વલપમે!ટ િવ(તારની 

બહાર ખસેડવા િનદ�શ આ9યો હતો. 

:����� :�K��	ш� *�. к,��8к $�к��  (Judgment 7 May 2015)  

કણા ટક રા�યમા ં પયા વરણ અને ઇકોલોAને બચાવવા માટ� કાય રત ફોરવડ  ફાઉ!ડ�શન નામની 

એનAઓ Jારા આ અરA ફાઇલ કરવામા ં આવી હતી. આ અરAની 6#ુય ફ�રયાદ અગારા અને 

બેલા!ડર તળાવની આસપાસના િવ(તારોમા ંજ:ર& પયા વરણીય મNૂંર& િવના કોમશ¦યલ 8ો�\ટ ઉભો 

કરવામા ંઆવી ર»ો હતો એ હતી.જળ²ોતોની આસપાસના િવ(તારોમા ંપરિમશન િવના ઉભા થઈ રહ�લા 

8ો�\ટોને કારણે (થાિનક પયા વરણ અને ઇકોલોAને, ખાસ કર&ને જળ²ોતો પર િવપર&ત અસર થાય 

છે એ જોતા આ અરA NGT એ (વીકાર&. જમીનના ઉપયોગમા ં ફ�રફાર, ¼�નેજ નેટવક ને અસર, 

જમીનની ટોપોYાફ&મા ંફ�રફાર,દ�રયા�કનારા પરની અસર �વા પયા વરણીય ફ�રફારો વેટલે!ડ અને તેના 

ક�ચમે!ટ િવ(તારમા ંથાય તે 8�ને લઈને f&geનુલ સમ� આ ક�સ આCયો હતો.  
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3. "&	� ���r��
 V�к$�� – Zહ�ર આરો*યની Cયા#યા જોઈએ તો, Zહ�ર આરો*ય એટલ ેસલામત, (વ(થ 

અને આરો*ય8દ વાતાવરણ, �મા ં 8
ૂષણથી 6\ુત વાતાવરણ સામેલ છે. Zહ�ર આરો*ય પર િવપર&ત 

અસર પડ� તેવા કોઈ પણ 8કારના પયા વરણીય બદલાવ ક� Rકુસાન Oગે રા�યોના અિધકાર&ઓ Jારા થતી 

બેદરકાર& ક� ઉQલઘંન Oગે એનAટ&એ ગભંીર અ�ભગમ અપનાCયો હતો.  (કો2ટક – 8 મા ં આના બ ે

ઉદાહરણો અપાયા છે.) 

 

ત(વીર સૌજ!ય : hindustantimes.com 
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к�=8к- 9 2t�1,�
 к��,
 "&	� ���r��
 V�к$�� *�ш
�� K��&�,�� к	$� 

7�*2� к�8�  u�' &�K*$v. $�$��8# *�. 9� ;<���� '(6��� '��1� (Judgment 18 December 

2012)  

>8ુીમ કોટ  ½પુ હાઉિસ]ગ સોસાયટ&ના રહ�વાસીઓએ નવી �દQહ&મા ંnવિન 8
ૂષણ (િનયમન અને િનય�ંણ) 

િનયમો 2000 ના �બનઅસરકારક અમલીકરણ Oગે એનAટ& સમ� અરA કર& હતી. લ*નો, �રસે9શન 

અને પાટ�ની ઉજવણીમા ંલાઉડ (પીકસ , ce�ુઝક અને પ¬gલક એ¼�સ િસ(ટમનો ઉપયોગ મોડ& રાત >ધુી 

સબંિંધત અિધકાર&ઓની ?વૂ  પરવાનગી લીધા િવના કરવામા ંઆવતો હતો � રહ�વાસીઓને પર�શાન કરતો 

હતો. ઘKઘાટને કારણે નાગ�રકોની ¾ઘમા ંખલેલ પહKચતી હતી અને તેમના આરો*ય પર અસર થતી હતી, 

ખાસ કર&ને =nૃધો અને બાળકોને વq ુગભંીર અસર પહોચતી હતી. આ નાગ�રકોમા ંઘોઘાટને કારણે મા� 

�ચડ&યાપ�ુ ં નહ& પણ gલડ 8ેશર, સાભંળવામા ં તકલીફ ઉપરાતં !eરુોલોAકલ �ડસઓડ ર �વા ગભંીર 

પ�રણામો જોવા મjયા હતા. f&geનુલ ેસતાવાળાઓએ િનયમોRુ ંપાલન ન કeુ� હોવાRુ ંનKધતા કoુ ંક�,   

“ઘKઘાટને 8
ૂષક કહ& શકાય કારણ ક� તે વq ુઅવાજથી વાતાવરણમા ંખલલે ઉભી કર� છે, તે ઉપ0વRુ ં

કારણ બને છે અને CયE\તના (વા(�યને અસર કર� છે, અવાજની વq ુમા�ા એ બધંારણની કલમ 21 Rુ ં

ઉQલઘંન છે. Zહ�ર આરો*યને nયાનમા ંરાખીને, સબ ડ&વીઝનલ મેXજ(f�ટ અને (થાિનક પોલીસે િનયમોRુ ં

કડક પાલન કરવામા ંઆવે તે >િુનિ¥ત કર=ુ ંજોઈએ." 

������ кq*шк *�. !�*��� 9: ;<����  (Order 10 November 2016) 

વષ  2014 મા ં eવુાન વક&લ અને પયા વરણિવl વધ માન કૌિશક�  એનAટ& સમ� પાટનગર �દQહ&ના 

વધતા જતા હવા 8
ૂષણના ²ોતોને ઓળખવા અને તેને કાPમૂા ંલવેાની િવનતંી સાથે અરA કર& હતી. આ 

અરA આજનો એક મહGવ?ણૂ  ક�સ છે. �દQહ&મા ંવધી રહ�લા હવા 8
ૂષણને કારણ ેઆરો*યના જોખમો ઉભા 

થયા છે, નાગ�રકોને ગભંીર રોગો થવાની સભંાવના વધી રહ& છે,આ 8
ૂષકોની બાળકો અને =nૃધો પર 

સૌથી વq ુઅસર થઇ રહ& છે.  

એનAટ&એ �દQહ&ના વાe ુ8
ૂષણના સકંટને એક ‘પયા વરણીય કટોકટ&’ તર&ક� ઘોિષત કeુ� છે, f&geનુલ ે

હવાની iણુવuા >ધુારવા માટ� ઘણા આદ�શો અને માગ દશ નો પણ આ9યા છે. � Oતગ ત પદંર વષ થી 

Nૂના વાહનો પર 8િતબધં, બાધંકામ સાઈટની qળૂ ઉડતી અટકાવવી, _Qુલામા ં પાદંડાઓ ક� 9લા1(ટક 

સ�હતની કોઈ પણ સામYી સળગાવવા પર 8િતબધં ઉપરાતં માનવીય આરો*ય પર હવા 8
ૂષણની અસરો 

Oગે Ziિૃત કાય Dમોના આયોજન માટ� કહ�વામા ંઆCeુ ંછે. 
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4. 6�w$ 2x y*L к	 6�w$ z�� g�� 2t�1, $(E(*�� '�����,�� '��,��� (к�=8к-9 ��( E
 *�Y,p� 

к	$��� *�.�� �'����( ��� R
.)  

 

 

ત(વીર સૌજ!ય: greenstitched.com અને hindustantimes.com 
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к�=8к-10 6�w$ 2x y*��
 к��,
 K%� g�� '�����,�� '��|Jg*�  

'�. 6(����� *�. 6
��
�, �*����}� '�~!�ш� к���� E���  (Judgment 20 March 2014) 

ઇરોડ XજQલાના કો!ગમપાલયમ ગામના ખે�તૂો Jારા 15-20 ડા¹ગ ફ�\ટર&ઓને કારણે Mગૂભ  જળ 

8
ૂષણ થઇ રoુ ંહોવાની ફ�રયાદ કરવામા ંઆવી હતી. આ ફ�કટર&ઓ યો*ય f&ટમે!ટ 9લા!ટસ િવના 

કાય રત હતી અને તે કલરવાળા, ��ુFકરણ કયા  વગરના એફ¿લુ!ટને ક�નાલમા ંઅને ડા¹ગ ફ�\ટર&ઓની 

_Qુલી જમીનમા ંનખંા< ુ ંહ< ુ.ં સીપેજ અને પ�ુ લશેનને લીધે �Fુ ન કરાયેલ 8વાહ& Mગૂભ જળ અને 

સપાટ&ના પાણીને 8
ૂિષત કર� છે તથા પાણીની iણુવuા બગડ� છે. 

એનAટ&એ રા�ય 8
ૂષણ િનય�ંણ બોડ ને આ એકમો સામે જ:ર& કાય વાહ& કરવા અને માગ દશ નોRુ ં

પાલન ન કરતા એકમોને બધં કરવા આદ�શ આ9યો હતો. 

��� 6q��# *�. ���2�	ш $�к��  (Judgment 6 May 2014)  

ભોપાલ શહ�ર અને આસપાસના િવ(તારમા ંલ*નની ઉજવણી માટ� બગીચા,  હોલ અને અ!ય (થળોએ 

થતા આયોજનને કારણે પયા વરણીય 8
ૂષણ ફ�લા< ુ ંહ< ુ ં� Oગે એક Ziતૃ નાગ�રક Jારા અરA 

કરવામા ંઆવી હતી. આ (થળોના Cયવ(થાપક Jારા મNૂંર& િવના �Fુ કયા  િવનાનો ઘન કચરો અને 

8વાહ& ભોપાલના તળાવોમા ંનાખંવામા ંઆવતો હતો.  

વqમુા,ં આ (થળોએ ઈલ\ેf&ક સાધનો અને ડ�કોર�શન માટ� વપરાતા જનર�ટર સેટ અને અ?રૂતા 

પા�કÀગને કારણે રોડ પર fા�ફકની સમ(યાને લીધે હવા 8
ૂષણ અને nવિન 8
ૂષણની સમ(યા ઉભી 

થતી હતી. હવા અને પાણી 8
ૂષણ તથા કચરા Cયવ(થાપન સબંધંી કાયદાક&ય જોગવાઈઓRુ ં

ઉQલઘંન કરવામા ંઆવી રoુ ંહ< ુ,ં પયા વરણને  હાિન પહKચી રહ& હોવાથી NGT એ 24 મેર�જ ગાડ ન 

હોલને બધં કરવા આદ�શ કય� હતો.  

�fgeનુલે  હવા, પાણી અને અવાજ 8
ૂષણને લગતા પયા વરણીય 6lુાઓના 012ટકોણથી આ બાબતને 

nયાનમા ંલઈને િનદ�શ આ9યો ક� 8
ૂષણ િનય�ંણ બોડ  XજQલા વહ&વટ&ત�ં  અને પોલીસત�ંની 

સહાયથી આ કાRનૂી જોગવાઈઓને લાi ુકરવા માટ� અસરકારક પગલા ંલે. 



 23

�
ш�� ��� �# !�����( ��Q ��х� к����� 2�m��  

8�Rુ ં કારણ ઉMુ ં થયાના છ મ�હનાની Oદર આ Oગેની પીટ&શન (અરA અથવા અપીલ) �fgeનુલમા ં

દાખલ કરવાની રહ�શે. જો ક�, ?રૂતા કારણોસર �fgeનુલ 60 �દવસથી વq ુ સમયગાળા માટ� પીટ&શન 

(અરA અથવા અપીલ) કરવામા ંથયેલ િવલબંને માફ કર& શક� છે. 

નેશનલ Yીન f&geનુલ(8ે\ટ&સ એ!ડ 8ોસીજર) UુQસ, 2011 ના િનયમ 8 અRસુાર f&geનુલના રA(fાર 

સમ� તેના અિધકાર�ે�મા ં આવતા િવ(તારોમા ં ઉભા થયેલ પયા વરણીય 8� Oગે પીટ&શન (અરA ક� 

અપીલ) દાખલ કર& શકાય. 

પીટ&શન કોણ કર& શક�? 

• અરAકતા  પોતે    

• એજ!ટ થક& અથવા  

• વક&લ Jારા  

 

�fgeનુલ નKધપા� ર&તે થયેલ પયા વરણીય Rકુસાન Oગેની પ� અરA પણ (વીકાર� છે. પયા વરણને થતી 

હાિન Oગે પી�ડત Cય�કત ક� Nૂથની રNૂઆત િવના પણ યો*ય ફ�રયાદ નKધવામા ંઆવે છે અને ઈ-મેઈલ Jરા 

જવાબ મેળવાય છે, એડવોક�ટની ગેરહાજર&મા ંપણ અરA દાખલ કરવામા ંઆવે છે.  

આ ઉપરાતં, 2019મા ંનેશનલ Yીન f&geનુલે ઝડપી !યાય મળે તે માટ� ઇ-ફાઇ�લ]ગની 8�Dયા શUુ કર& છે. 

નેશનલ Yીન �fgeનુલ (8ે1\ટસ અને 8ોસીજર) :Qસ, 2011 ની જોગવાઈઓ અRસુાર   

કોઈપણ િપ�ટશન એનAટ& પોટ લ પર ઓનલાઇન દાખલ કર& શકાય છે. નેશનલ Yીન f&geનુલની 6#ુય 

બે!ચ અને 8ાદ�િશક બે!ચ સમ� હાજર થઈને સપંક  કરવાની જ:�રયાત રહ�તી નથી, :બ: ગયા િવના પી�ડત 

Cય�કત-Nૂથ દ�શની કોઈપણ જ*યાએથી ઇ-ફાઇલ�ગ કર&ને એનAટ&મા ંઅરA દાખલ કર& શક� છે. 

 (https://ngtonline.nic.in/efiling/mainPage.drt) 

 

NGT ��( '�8#ш� ��х� к����� :#  

નેશનલ Yીન �fgeનુલ (8ે1\ટસ અને 8ોસીજર) :Qસ, 2011 ની જોગવાઈઓ અRસુાર � પીટ&શનમા ં

વળતર માગંવામા ંન આCeુ ંહોય તેની સાથે હZર (1000) :િપયાની ફ& ભરવી પડ� છે. Rકુસાન માટ� વળતર 

માગંવામા ંઆCeુ ં હોય તેવી પીટ&શન સાથે વળતરની રકમનો એક ટકો રકમની ફ& ભરવાની રહ� છે, �ની 

લÃતુમ રકમ હZર :િપયા ન§& કર& છે. (િનયમ 12, નેશનલ Yીન �fgeનુલ (8ે1\ટસ અને 8ોસીજર) :Qસ, 

2011)  ઈ-ફાઈ�લ]ગના �ક(સામા ંફ&ની રકમ ભારત કોશ Jારા ભર& શકાય છે અને તેની રસીદ પીટ&શન સાથે 

ઓનલાઈન દાખલ કરવાની રહ�શે.  
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��Q�� W�'� *�к��  

એનAટ& એ\ટ 2010 ની કલમ 18 (3) મા ંઝડપી િનણ ય 8�Dયા માટ�ની જોગવાઈ કરાઈ છે, અરA અથવા 

અપીલ દાખલ થયાના છ માસના સમયગાળામા ંિનણ ય લેવાઈને wકૂાદો આવે તે બાબત 6કુવામા ંઆવી છે.  

નેશનલ Yીન f&geનુલ Jારા 1 ઓગ(ટ 2018 થી અરજદારને જવાબ માટ� સબંિંધત સતાવાળાઓ 

(�ર(પો!ડ!ટ - ઉuરદાતાઓ) નો સપંક  સાધવા અને અરA દાખલ કરતી વેળાએ નો�ટસની સાથે તેન ેજોડવા 

કહ�વાeુ ંછે, નોટ&સ બજવવાની એડવા!સ (આગોતર&) સેવાનો ઉલે#ખ અરA સાથે કરવા િનદ�શ આ9યો છે. 

અરજદારોને ઝડપી ઉક�લ મળે તે માટ� સામા!ય ર&તે ઉuરદાતાઓ (�ર(પો!ડ!ટ)નો સપંક  કર&ને તેમને જવાબ 

આપવા માટ� ઓછામા ંઓછા 15 �દવસનો સમય આપવાની બાબત ઉલે#ખાઈ છે, અિધકાર&ઓએ પોતાનો 

જવાબ સબંિંધત CયE\ત ( ઇમેઇલના માnયમ Jારા) ને આપવો જોઈએ અથવા વહ�લી તક� સબંિંધત વેબસાઇટ 

પર 8િતસાદ 6કૂવો જોઈએ. અરજદાર �fgeનુલનો સપંક  કર� Gયાર� તેમણે મળેલા 8િતસાદનો ઉQલખે પણ 

�fgeનુલ સમ� કરવામા ંઆવેલી અરAમા ંકરવો જોઇએ. 

ઝડપી િનકાલની આ જોગવાઈથી �-તે ક�સને ફાયદો થવાની સાથે સભંિવત પયા વરણીય Rકુસાન થ<ુ ંપણ 

અટક� છે.  

K'��- ��&�, �]�� ��
 ����Jg�'�  

કલમ 15 એનAટ& એ\ટની કલમ 15 અR>ુચૂી-I મા ંઉQલખેાયેલા કાયદાઓ હ�ઠળ થતા 8
ૂષણ અને અ!ય 

પયા વરણીય Rકુસાનના પી�ડતોને રાહત અને વળતર આપવાનો �કુમ કરવાની સuા �fgeનુલને આપે છે. 

�fgeનુલને યો*ય લાગે તે 6જુબ, �-તે િવ(તારમા,ં Rકુસાન થયેલ િમલકતને અને પયા વરણને ?નુઃ(થાિપત 

કરવા માટ�ના �કુમ કરવાની પણ સuા આપે છે. બોકસ-10 મા ંવળતર:પે 8� ઉક�લાયો હોય તેવા બ ેક�સોની 

વાત કહ�વાઈ છે. 
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к�=8к-11 2t�1, ��
 '�����,�� V�к$���� '������
 ��&� ��
 �]�� 

�����$ F����� к�]# *�. $
m	8�#, MoEF (Judgment 13 27 February 2015) 

 “પારંપ�રક મ;છ&માર બચાવો Tૃિત સિમિત” નામની માછ&મારોની સ(ંથા વતી રામદાસ જનાદ ન કોળ& 

નામના માછ&માર� f&geનુલ સમ� આ ક�સમા ંZતે દલીલ કર& હતી. તેમણ ેરNૂઆત કર& હતી ક� સીટ& એ!ડ 

ઇ!ડ(f&યલ ડ�વલપમે!ટ કોપ�ર�શન (CIDCO), જવાહરલાલ નહ�Uુ પોટ  f(ટ (JNPT), ઓઇલ એ!ડ નેચરલ 

ગેસ કોપ�ર�શન (ONGC) અને નવી 6ુબંઈ (પેિશયલ ઇકોનોિમક ઝોન  Jારા સeુકંતપણે શUુ થયેલ 8ો�\ટને 

કારણે ચાર (થળોએ પરંપરાગત માછ&મારોના 1630 પ�રવારોને અસર થઈ છે. 

8ો�\ટ 8=િૃuઓ માટ� વપરાનાર િવ(તારમાથંી દ�રયાકાઠંાની માછલીઓ પકડવાનો માછ&મારોનો પરંપરાગત 

અિધકાર છે તે બાબત પર વળતર અને ?નુઃ(થાપનના હક માટ�નો દાવો આધા�રત હતો. માછ&મારો દ�રયામા ં

8વેશના તેમના પરંપરાગત અિધકારોથી થતી દÇ િનક કમાણીથી વ�ંચત હતા. વqમુા,ં માછ&મારોએ જણાCeુ ં

હ< ુ ં ક�, 8ો�\ટ માટ�ની જમીન ઉપલgધ કરવાના કાય મા ંઆ િવ(તારમા ં મે!Yોવના જગંલોનો મોટા પાયે 

િવનાશ થયો, �ના કારણે માછલીઓની સવંધ ન8�Dયામા ં નKધપા� ઘટાડો થયો અને માછ&માર&નો 

પરંપરાગત નેિવગેશનલ :ટ સાકંડો થઈ ગયો, આ કારણથી માછ&માર સ6દુાયોની �ચ]તાઓમા ંઉમેરણ થeુ.ં 

�fgeનુલ માટ� આ ક�સ કોળ&વાડામા ંરહ�તા પરંપરાગત માછ&મારો Jારા લેવામા ંઆવેલ નાગ�રક  કાય વાહ&Rુ ં

ઉuમ ઉદાહરણ છે. આ િવકાસ પ�રયોજનાઓ યો*ય પયા વરણીય મNૂંર&ઓ અને >નુાવણી િવના શUુ 

કરવામા ં આવી હતી. આ બાબતો nયાનમા ં લેતા f&geનુલે 8ો�\ટકતા ઓને આદ�શ કય� ક� માછ&મારોની 

આAિવકાના Rકુસાન પેટ� :. 951,920,000 અને િવ(તારમા ં થયેલ પયા વરણીય Rકુસાન Oગનેા ?નુઃ 

િનમા ણ ખચ  તર&ક� રાયગઢના કલેકટરને :. 50 લાખની રકમ આપવામા ંઆવે. 

એ A કાજલ ેિવ. મે.ગોદાવર& બાયો-�રફાઈનર& �લ.અને અ!યો (Judgment 19 May 2015)  

ગામવાસીઓએ કર�લી અરAમા ં આ�ેપ કરાયો હતો ક� મેસસ . ગોદાવર& બાયો-�રફાઈનર&સની ઓ�ો�ગક 

8=િૃuઓને કારણે Mગૂભ  જળ 8
ૂિષત થયા છે, ઉ�ોગમાથંી નીકળતા 8
ૂિષત પાણીના ��ુFકરણ-િનકાલની 

�બનઅસરકારક Cયવ(થા Mગૂભ  જળના 8
ૂષણની સમ(યા માટ� કારણMતૂ છે. આનાથી ગોદાવર& નદ&ના 

કાઠંાની નAકના Mગૂભ  જળની iણુવuાને અસર પહKચી હતી,ખેતીની જમીનને Rકુસાન થતા જમીનની 

iણુવuાને અસર થઈ હતી અને Tૃિષ ઉપજમા ં ઘટાડો થયો હતો. 8
ૂષણ િનય�ંણ બોડ , એટલે ક� 

િનયમનકાર& અિધકાર&ઓ, 8
ૂિષત ગદંા પાણી (એફeલુ!ટ) ના ��ુFકરણ Oગેની અqરૂ& Cયવ(થાપન 

8ણાલી િવશે Zણતા હોવા હોવા છતા ંઉ�ોગ સામે કડક પગલા ંભરાયા ન હતા. 
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?રૂતા ?રુાવાના આધાર� એનAટ&એ Yામજનોના આ�ેપોને (વીકારતા આદ�શ કય� હતો ક� Mગૂભ જળ અને 

જમીનની >ધુારણા માટ�ના તમામ ખચ ની wકૂવણી ઉ�ોગ Jારા કરવામા ં આવે, �મા ં Rકુસાન Oગેના 

અ«યાસનો અને ઉક�લાGમક પગલાઓનો ખચ  તથા વળતરની રકમ સામેલ છે.  

8ારંભમા ં કલેકટર કચેર&મા ં 50 લાખની રકમ અને :િપયા પાચં લાખ 8
ૂષણ િનય�ંણ બોડ  પાસે જમા 

કરાવવાનો આદ�શ કરાયો હતો.. વqમુા,ં અસરY(ત ખેતીની જમીનો અને 8
ૂિષત પાણી માટ� દર�ક 

અરજદારને 2 લાખ :િપયા વળતર આપવાનો આદ�શ કરાયો હતો.  

$(�%� ��8	�� ��� к	$� 

• એસ ક� નાવેલકર િવ. ગોવા રા�ય (Judgment 8 April 2015) 

• કQપવQલી f& Yોઅરસ ce;ુeઅુલી એઇડ�ડ કો-ઓપર�ટ&વ સોસાયટ& �લ. િવ. eિુનયન ઓફ ઇ1!ડયા 

(Order 10 July 2013)  
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�fgeનુલના આદ�શ અથવા િનણ યથી નારાજ કોઈપણ CયE\ત wકૂાદાની તાર&ખથી 90 �દવસની Oદર >8ુીમ 

કોટ મા ંઅપીલ કર& શક� છે. >િુ8મ કોટ  સમ� અપીલના િવલબં માટ� ?રૂતા કારણ રNૂ કરવાથી, અદાલતને 

સતંોષ થાય તો, કોટ  આ સમયમયા દાને માફ કર& શક� છે.  

���*�к 8	к����Q�� K'��. 

નેશનલ Yીન f&geનુલ Jારા પયા વરણીય !યાયને ઝડપી બનાવવા માટ� આqિુનક ટ�કનોલોAનો ઉપયોગ 

નવી Ceહૂરચના તર&ક� અપનાવવામા ંઆCયો છે.�મા ંસામેલ છે: 

G-:�GY�v. – પયા વરણીય 6lુાઓમા ં Gવ�રત કાય વાહ& થઇ શક� તે માટ� નેશનલ Yીન f&geનુલ ે 

ઓનલાઈન અરA (વીકારવાની ઇ-ફાઇ�લ]ગ (ઉપર જણાCયા 6જુબ) 8�Dયા શUુ કર& છે. 

�F�� 8	Y.v.�� K'��. - ચો§સ (થાનો અને મા�હતી અRસુાર ભૌગો�લક (થળની Zણકાર& મળવાથી �-તે 

(થળની ચો§સ જ*યાઓ અને સબંિંધત મા�હતી મેળવી શકાય �નાથી અિધTૃત ?રુાવા એકિ�ત કરવામા ં

અને પયા વરણીય ક�સોમા ંઅથ હ&ન અરAઓ ઘટાડવામા ંમદદ કર& શક� છે. 

*��#9 к��:��$ – કો!ફર!સ�ગ ટ�કનોલોAનો ઉપયોગ કરવાથી ભૌગો�લક Oતર હોવા છતા ંનેશનલ Yીન 

f&geનુલની અ!ય શાખાઓ (બે!ચો) વા(તિવક ર&તે �દQહ& E(થત 6#ુયાલય સાથે જોડાઈ શક� છે. 
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�.3��� ���&��  

��� 1 - %����� �&3��� '�����,�� к����9  

%����� $($�	 '�����,�� k���9 @.
 к����9 ��)� R
, �.3��� '�����,�� к����9 F�GN 

��,  

1. '�,� (2t�1,   *����, ��
 *��(-,) �*�*��� \��� 

પાણી 8
ૂષણના િનય�ંણ અને અટકાવ માટ� તેમજ પાણીની iણુવતા તથા ?નુઃ (થાપનની Zળવણી 

માટ�ની જોગવાઈ 8ચ�લત ર&તે વોટર એ\ટ તર&ક� Zણીતા The Water(Prevention and Control of 

pollution) Act 1974 મા ંકરવામા ંઆવી છે. આ કાયદા હ�ઠળ ક�!0ીય અને રાજય 8
ૂષણ િનય�ંણ 

બોડ ની રચના અને કામગીર& તેમજ તેનાથી સબંિંધત કાય�ને િનયત કરાયા છે. 

2. &�� 2t�1,(�8к�� ��
 *��(-,)�*�*��� 1981 

 વાe ુ8
ૂષણને અટકાવવા, િનય�ંણ કરવા અને અટકાવવાના હ�<થુી ક�!0ીય અને રા�ય (તર� 8
ૂષણ 

િનય�ંણ બોડ  કાય  કર� છે. એર એ\ટ તર&ક� 8ચ�લત The Air (Prevention and Control of 

pollution) Act 1981 કાયદામા ં8
ૂષણ િનય�ંણ બોડ ને હવાની iણુવuા >ધુારવા Oગેની જોગવાઈ 

કરવામા ંઆવી છે.  

3. '�����, 7��?� �*�*��� , 1986 

આ એક સવ Yાહ& કાયદો છે �મા ંપયા વરણના ર�ણ અને >ધુારણા માટ�ની બધી જ બાબતો આવર& 

લેવાઈ છે. ક�!0 સરકારને આ કાયદો પયા વરણની iણુવuા >ધુારવા માટ�ના જ:ર& તમામ પગલાઓ 

લેવાનો અિધકાર આપે છે. આ અિધિનયમ હ�ઠળ નીચનેા 6#ુય િવષયો અRસુાર િનયમો ઘડવામા ંઆCયા 

છે.  

• કો(ટલ ર�*eલુેશન ઝોન  

• ઈકો-માક  (ક&મ  

• ઇકો સે!સીટ&વ ઝોન  

• પયા વરણીય મNૂંર& (Environmental Clearance) 

•પયા વરણીય માપદંડો  

• જોખમી કચરાRુ ંCયવ(થાપન  

•િનવસનત�ં (ઇકોલોA) ને થ<ુ ંRકુસાન  

•nવિન 8
ૂષણ  



 29

 

 

 

 

4. ���Q� $(�?, �*�*���, 1972 

જગંલી 8ાણીઓ, પ�ીઓ અને વન(પિતઓRુ ંર�ણ કરવા માટ� આ કાયદો ઘડવામા ંઆCયો છે. આ 

કાયદાનો હ�< ુવ!ય 8ાણીઓના િશકાર, દાણચોર& અને ગેરકાયદ�સર વેપારને રોક&ને અસરકારક ર&તે 

વ!યAવોની ર�ા કરવાનો છે.  

5. �� $(�?,  

• �� $(�?, �*�*��� 1980  

જગંલોના સરં�ણ માટ�ની તમામ સબંિંધત બાબતો Oગ ેઆ કાયદો ઘડાયો છે.  તે ક�!0 સરકારની 

?વૂ  મNૂંર& િવના જગંલોને �બન અનામત Zહ�ર કરવા ક� જગંલ જમીનોનો �બન-જગંલ જમીન તર&ક� 

ઉપયોગ કરવાની બાબતને િનયિં�ત કર� છે અને તેRુ ંિનયમન કર� છે. 

• The Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition 

of Forest Rights) Act, 2006 

અR>ુ�ૂચત જનZિત અને અ!ય પરંપરાગત વનવાસીઓને જગંલ જમીનના અિધકારની બાબત આ 

અિધિનયમ હ�ઠળ આવર& લવેાઈ છે. પેઢ&ઓથી જગંલ જમીન પર વસતા આ વનવાસીઓના 

અિધકારોની �ાયં નKધ થઇ ન હતી, આ વનવાસીઓને જ:ર& ?રુાવાને આધાર� માળખાક&ય ર&તે 

અિધકારો 8ા9ત થાય તે બાબત આ કાયદામા ંકહ�વાઈ છે. 

 • %����� �� �*�*���  

-The Indian Forest Act, 1927 તર&ક� Zણીતો આ કાયદો જગંલ સબંધંી બાબતો Oગે ઘડાયો હતો. 

� જગંલ પેદાશો, તેની હ�રફ�ર, લાકડા અને અ!ય જગંલ પેદાશો પરનો કર અને અ!ય બાબતો આવર& 

લે છે 

�. �*�к *�*���� �*�*���, 2002 

ભારત િવ?લુ 8માણમા ંવવૈિવnય ધરાવતો 8દ�શ છે. પરંપરાગત અને સમકાલીન ~ાનથી 

ભર?રૂ દ�શ છે. વ વૈિવnયના સરં�ણ, તેના ઘટકોનો ટકાઉ ઉપયોગ અને િવક સસંાધનો, ~ાનના 

ઉપયોગથી થતા ફાયદાઓની વાજબી અને !યાયી વહ�ચણી ઉપરાતં તેની સાથે જોડાયેલ તમામ બાબતો 

માટ� આ અિધિનયમ ઘડાયો છે.  
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��� 2- ��=�#� ���� �*�к�� '(6  

$(�%� - https://nhrc.nic.in 

માનવ અિધકાર એટલે  Aવન, (વાત�ંય, સમાનતા સબંિંધત અિધકારો � CયE\તને ભારતના બધંારણ 

Jારા ખાતર&?વૂ ક અપાયા છે ક� �ને pતરરા2f&ય (તર� મા!યતા અપાઈ છે, �ને ભારતની અદાલતો 

Jારા CયE\તના ગૌરવને લગતા અિધકારો તર&ક� Cયા#યાિયત કરવામા ંઆCયા છે. 

• માનવ અિધકારોના ર�ણ અને ઉuજેન માટ� ભારતમા ંરા2f&ય માનવ અિધકાર પચંની સસંદના 

કાયદા (the Protection of Human Rights Act 1993) અRસુાર કરાઈ છે.   

• રા2f&ય માનવ અિધકાર પચં (National Human Rights Commission) ના કાય� કાયદાની 

કલમ ૧૨ મા ંજણાવાયેલ છે.�મા ંમાનવ અિધકારના ઉQલઘંનની ફ�રયાદોની ?છૂપરછ અથવા 

Zહ�ર સેવક Jારા માનવ અિધકારના ઉQલઘંનને રોકવામા ંબેદરકાર&ની બાબત પણ સમાવાઈ 

છે. 

• માનવ અિધકાર આયોગ માનવાિધકાર Oગેની pતરરા2f&ય સિંધઓ અને સબંિંધત બાબતોનો 

અ«યાસ કર� છે અને તેમના અસરકારક અમલીકરણ માટ� સરકારને ભલામણ કર� છે. 

• રા2f&ય માનવ અિધકાર પચં સ6દુાયમા ંમાનવ અિધકારોની Ziિૃત ફ�લાવવાRુ ં કાય  કર� છે. 

રા2f&ય અને pતરરા2f&ય (તર� માનવા અિધકાર Oગેની સા�રતા વધે તે માટ� 

િન(બતધારકોના 8યGનોને 8ોGસા�હત કર� છે. 
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��� 3- ���&�� �*�к�� �*�*���  

        

$(�%� : https://rti.gov.in/ 

��.��к� 7��� ���&�� '&�6����  

મા�હતી અિધકાર અિધિનયમ 2005 Oતગ ત ક�!0 અને રા�ય સરકારની કચેર&ઓમા ં નાગ�રકો 

માટ� મા�હતી મેળવવાની એક >ચુાUુ Cયવ(થા ઉભી કરાઈ છે. Zહ�ર મા�હતી અિધકાર&,અપીલ 

અિધકાર&ની િનeEુ\ત Jારા એક િસ(ટમ ઉભી કરાઈ છે, વળ&, મા�હતીને Zહ�ર કરવા Oગેની કલમ 

Jારા લોકોને જ:ર& મા�હતી સહ�લાઈથી મળે તેવી Cયવ(થા કાયદા અRસુાર કરવામા ંઆવી છે. 

���&�� �*�к�� к������ &	0 �9  

મા�હતી અિધકાર અિધિનયમનો 6ળૂ ઉlેશ નાગ�રકોને સ�મ બનાવીને સરકારની કામગીર&મા ં

પારદિશ-તા અને જવાબદાર&ને 8ોGસાહન આપવાનો છે. É2ટાચારને 
ૂર કર& લોકશાહ&ને અથ ?ણૂ  ર&તે 

કાય રત કરવાના હ�<થુી આ કાયદો ઘડાયો છે. એક Ziતૃ નાગ�રક મા�હતી Jારા શાસન8�Dયાના 

િવિવધ પાસાઓ માટ� સÊજ કર� છે, સરકારને વq ુજવાબદાર&થી કાય રત રહ�વા એલટ  બનાવે છે. આ 

કાયદો નાગ�રકોને સરકારની 8=િૃuઓ િવશે મા�હતગાર રાખવા તરફRુ ંએક મો[ંુ પગ´ુ ંછે.  
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