
म.ेरा ीय हरीत यायािधकरण, नवी द ली यथे ेअि म ा एच पटेल यानंी भारत सरकार 
व इतर िव द दाखल केले या अज .१९९/२०१४ म य े जारी केले या दनाकं 
२२/१२/२०१६ रोजी या आदशेां वय े दलले ेिनदश 

 
 घनकचरा व थापन िनयम, २०१६  या िनयमाचंी भावी आिण जलद अमलबजावणी सुिनि त 

कर यासाठी, तसेच या िनयमातील पोकळी भ न काढ यासाठी सवसमावेश िनदश दणेे या 

यायािधकरणासाठी आव यक आहे. यामुळे,पयावरण आिण सावजिनक आरो यासाठी आ ही पुढील 

िनदश दतेो:  

1. येक रा यान े आिण क शािसत देशान,े सव बाबतीत आिण आिण कोण याही अिधक 

िवलंबािशवाय, घनकचरा व थापन िनयम, 2016 लागू करावेत आिण यांची 

अंमलबजावणी करावी. 

2. सव रा यांनी आिण क शािसत देशांनी, 2016 या िनयमां या आिण या िनकालातील 

िनदशां या संदभात, हा िनकाल जािहर हो यापासून चार आठव ां या आत, कृती योजना 

तयार करावी. 

कृती योजना संपूण रा यातील कच याचे व थापन आिण िव हेवाट याशी संबंिधत असेल.ही 

कायवाही समयब  प तीन े कर याची आव यकता आह.ेकच यावरील या आिण 

िव हेवाट यासाठी क पांची थापना आिण काय णाली, बांधा ा लागणा या लड फल 

थळांची िनवड आिण वैिश े, काटेकोरपणे 2016 या िनयमां या अनुसार तयार करावी 

आिण ठेवावी लागतील. 

3. 2016 या िनयमातील िनयम6(b), 15म य ेिविन द  सहा मिह यांचा कालावधी अगोदरच 

पगत झाला आहे. रा य सरकारांनी, िनधा रत कालावधीम ये यासंदभात, कायवाही केली 

नाही. शेवटची संधी हणून, आ ही िनदश दतेो क , सहा मिह यांचा कालावधी 1 जानेवारी, 

2017 पासून गृिहत धर यात यावा. या तरतूद चे अनुपालन कर यासाठी कोण याही रा याला 

यापे ा अिधक मुदतवाढ दली जाणार नाही. 

 



 तयार योजनाआिण सिम यांनी दलेले िनदश यां या अनुपालनासाठी िनयम 11(a), 

11(f), 15(e) आिण 22 म ये िविन द  एक वषाचा कालावधी, यामुळे, 1 जुलै 2017 पासून 

सु  होईल.यासाठीदेखील, कोणतीही मुदतवाढ दली जाणार नाही. 

 
 वर नमदू केले या वैधािनक बंधनांचे अनुपालन न करणारे कोणतेही रा य कंवा 

क शािसत देश,पयावरण (संर ण) अिधिनयम, 1986 या भाग 15 नुसार कारवाईसपा  

ठरेल. यािशवाय ते रा य कंवा क शािसत देश, यायािधकरणान े लादलेली पयावरण 

नुकसानभरपाई दे यास पा  ठरेल. तसेच, रा य सरकारमधील/नागरी थािनक सं थेमधील 
सवात व र  शास कय अिधकारी िनयमां या आिण या यायािधकरणान े पा रत केले या 

आदेशां या उ लंघनासाठी ि श: कारवाईस पा  ठरेल. 

4. क  सरकारने, रा य सरकारने, थािनक अिधका यांनी आिण नाग रकानंी 2016 या 

िनयमांम ये योजलेली आपापाली दािय व/ेकत े, कोण याही अिधक िवलंबािशवाय कंवा 

हरकतीिशवाय, पार पाडावीत. 

5. सव रा य सरकारे, याचें िवभाग आिण थािनक अिधकारी यांनी एकमेकांमेकांशी संपूण 
सहकायान े आिण सम वयान े काम करावे आिण रा याम ये िनमाण झाले या 

घनकच याचे व थापन, यावरील या आिण याची िव हेवाट,काटेकोरपणे, 2016 या 

िनयमानुसार केली जाईल ह ेसुिनि त करावे. 

6. कच यावरील येसाठी, जेथेजेथे कच यापासून ऊजािन मती क प उभार यात आला आहे 

तेथे,भ मीकरणापूव , कच या या प रमाणा या माणात अिनवाय आिण यो य िवलगीकरण 

कर याचे सुिनि त करावे. 

7. क पांभोवती आिण लड फल थळांभोवती, त े भौगोलोकदृ  एक  असोत क  अलग 

असोत,,उभयरोधी े  (बफर झोन) सोडणे अिनवाय असेल.जेथे जागेची कमतरता आह ेतेथे 

उभयरोधी े  (बफर झोन) 500 मीटर अस याची गरज नाही. क प आजुबाजु या 

े ापासून ह रत प ान े िवलग करणे हा उभयरोधी े ाचा (बफर झोन) उ ेश आहे 

जेणेक न दषूणास ितबंध आिण िनयं ण होईल, तसेच, क पाचे थळ बागकामान े



सुशोिभत केले जाईल. याचा िनणय संबंिधत अिधका यांनी यावा आिण बफर झोन या 

िव ताराबाबत िनयमांम ये काहीही सांिगतलेले नाही. परंतू, नगर िवकास मािहतीपुि तकेम ये 

याबाबत नमूद केले आहे. यामुळे, आ ही असे मानतो क , ही तरतूद बंधनकारक नसून, 

मागदशक आहे.  

 आ ही प  करतो क , उभयरोधी े  (बफर झोन) आिण ह रत प ा आव यक आहेत 

आिण यांचा िव तार कती असावा ह े या या करणानुसार ठरवावे. 

8. आ ही िनदश दतेो क , िनयम 5 अंतगत थापन कर यात आले या सिम यानंी वषातनू एकदा 

बैठक न घेता कमान ितन मिह यातनू एकदा बैठक यावी. बैठक चा वृ ात सावजिनक 

करावा. बैठक नंतर, वृ ातंा या आधारे संबंिधत रा ये, थािनक सं था, िवभाग आिण क प 

तावक यांना ता काळ िनदश जारी करावेत. 

9. रा य सरकार आिण थािनक अिधका यांनी, सव संबंिधतांना, यां या अिधकार े ातील ऊजा 

िन मती आिण िसमट क पांसाठी, असा क प सुिवधाक ा या 100 कमी ि येम ये ि थत 

असेल तेथे, इंधन हणून आरडीफ खरेदी करणे बंधनकारक करणारे िनदश जारी करावेत. 

 हणजेच, रा यांना, थािनक सं थांना आरडीएफ या खपासाठी बाजारपेठ िनमाण 

करणेबंधनकरक आहे. दसुरे कारण हणजे, कच यापासून ऊजा िन मती क पांम ये दखेील, 

कचरा-आरडीएफ-ऊजा पयाय पसंत केला जातो. 

10. कच यापासून ऊजािन मती क पांम ये थेट भ मीकरणा ारे संपूण िवलगीकरण बंधनकारक 

असेल आिण करारा या अटी आिण शथ म ये तसे नमूद करावे. 

11. सवलतधारकास/सुिवधाक  चालकास दये असलेले ट पंग (कचरा उतरवणे) शु क,

 सवलतधारकास/सुिवधाक  चालकास पुरिव यात आले या कच या या प रणामा या 

 माणात असेलच तसेच, ते क पाची काय मता आिण िनयिमत काय या यादेखील 

 माणात असेल.जेथे ट पंग (कचरा उतरवणे) शू क कच या या भाराशी संबंिधत असेल तेथे
 संबंिधत िवभागा या आिण थािनक ािधकरणा या ऑनलाईन णालीशीयो य संगणीकृत 

 वजन यं  जोडणे बंधनकारक आहे. 



12. जेथे सवलतधारकाने / सुिवधाक  चालकाने कचरा संकिलत करावयाचा आहे तेथे, िनि य 

 आिण सी अँड डी कचरा ोत थळी/संकलन थळी िवलग क न नंतर याची िनयमानुसार 

 िनधा रत थळी वाहतूक करणे सवलतधारकावर / सुिवधाक  चालकावर बंधनकारक आहे. 

13. आदेश जािहर झा यापासून सहा मिह यांचे आत लड फल थळांचे जैव-ि थ रकरण केले 

 जाईल.वा प (िवडरो) िनयिमत मान े फरवले पािहजेत. लड फल थळी िमथेनचा िनचरा 

 आिण िन मतीस ितबंध कर यासाठी सव य  केले पािहजेत.ि थ रकरण झाले या कच याचे 

 कंपो ट करावे आिण याचा स य खत हणून वापर करावा. 

14. लड फलचा वापर श यतो केवळ िनि य कचरा आिण नको असलेले पदाथ टाक यासाठीच 

 केला पािहजे. परंतू, अिधका यांवर लड फलचा चांग या आिण वैध कारणांसाठी वापर 

 कर याची स  कर यात आली तर, अशा लड फल थळी टाक यात येणारा कचरा (िनि य 

 वगळून) िवलग करावा आिण तो खंड-12 अनुसार हाताळावा.  

15. िबगर-जैव अपघटनीय कचरा आिण िबगर-पुनच करणयो य लाि टक  लड फल थळापासून 

 िवलग केले पािहजे आिण याचा वापर, सपूण दशेभरातील सव र ते क पांम ये, र ते आिण 

 तटबंदी या बांधकामासाठी करावा. सवलतधारकास/ सुिवधाक ा या चालकास काम बहाल 

 कर या या करारम ये तशी खास अट असली पािहजे. 

16. रा य सरकार, थािनक ािधकरणे,संबंिधतरा य सरकारांची दषूण िनयं ण मंडळे, 

क शािसत देशांची दषूण िनयं ण मंडळे, आिण संबंिधत िवभागांनी,िव ता रत िनमाता 

जबाबदारी पार पाडत असताना, रा यातील येक िज ा या येक वसाहतीम ये यो य 

माणात क  उघड याचे कंवा उघड यास कारणीभूत हो याचेसुिनि त करतील; ही क  े

घरगुती धोकादायक कचरा जसे, लुरोसंट ुब, ब ब, बॅटरी, इले ॉिनक व तु, िस रंज, 
मुदतबा  औषधी आिण त सम व तु गोळा करतील कंवा व तीमधील रिहवाशानंा तो क ाम ये 

जमा कर यास सांगतील.क ांनी अशा कारे संकिलत केलेला धोकादायक कचरा श य असेल 
ते हा पुन करणासाठी पाठवला पािहजे आिण याचा उरले या भागाचीधोकादायक कचरा 

िव हेवाट क ाकडे वाहतूक केली पािहजे. 



17. आ ही MoEF& CC, आिण रा य सरकारांना िनदश दतेो क , लघु आयु यमयादा 
 पी हीसी आिण लो रनयु  लाि टकयां यावर बंदी आण यासंदभात यो य िनदशांवर 

 िवचार क न ते श य ितत या जलद, कोण याही प रि थतीम ये, हा िनकाल जािहर 

 झा यापासून सहा मिह यांम ये, पा रत करावेत. 

18.  या िनकालाम ये पा रत कर यात आलेले िनदश आिण आदेश कोण याही वतमान 

 करारावर प रणाम करणार नाहीत, परंतू, तरीदखेील आ ही िनदश दतेो क , कच याचे 

 व थापन आिण िव हेवाट यासंबंधी कराराम ये प ांनी पर पर संमतीन,े यांची कामिगरी, 

 ह  आिण दािय वे यांची यायािधकरणा या िनकालाशी आिण 2016 या िनयमांशी 

 एकवा यता आणावी. परंतू, सव सवलतधारकांना/ या सु  असले या सुिवधाक

 चालकांना सु ा हा िनकाल आिण 2016 चे िनयम पूणत: आिण सवसमावेशकपणे लागू 

 असतील. 

19. आ ही खासक न िनदश दतेो क , कचरा उघ ा जिमनीवर तसेच, लड फल थळी 

 जाळ यावर संपूण बंदी असेल. अशा येक घटनेसाठी कंवा चुक साठीउ लंघन करणारे, 

 क प तावक, सवलतधारक, युएलबी, कोणतीही  कंवा मंडळ, जे कचरा 

 जाळ या या घटनेस जबाबदार असेल, सा या वलना या बाबतीत पय े 5000/- ( पये 

 पाच हजार केवळ) आिण एकि त कचरा वलना या बाबतीत पये 25000/- ( पये पंचवीस 

 हजार फ ) पयावरण नुकसानभरपाई दे यास पा  असतील.पयावरण नुकसान भरपाई
 काय ानुसार स म अिधका या ारे जिमन महसूलातीलथकबाक  हणून वसूल कर यात 

 येईल. 

20. सव थािनक अिधकारी, सवलतधारक, सुिवधाक ाचें संचालक यांना यां या संकेत थळावर 
क पा या कामकाजासंबंधीची मािहतीतसेच िविहत िनकषांशी िन ा द शत करावी 

लागेल.ही मािहती सावजिनक करावी आिण क प िविन द  िनकषानुसार चालत नसेल तर 

कोण याही ला अिधका यांकडे जा याचा ह  असेल. 

21. आ ही सीपीसीबी आिण संबधीत रा यांना िनदश दतेो क , यांनी अशा वलना या घटनांवर 
दखेरेख  ठेवून सव ण आिण संशोधन करावे आिण कच या या अशा अवैध आिण अनिधकृत 



 वलनातून कोणती दषुके उ स जत केली आहेत याचा अहवाल यायािधकरणास सादर 

 करावा. 

22. कु त संधु िव  एनसीटी सरकार आिण ओआरएस, ओ.ए. . 2016चे 281 करणातील 
 यायािधकरणा या िनकालामधील िनदश या िनकालास आिण यामुळे संपूण दशेभरातील सव 

 संबंिधतांना यो य या फेरबदलांसह लागू असतील. 

23. संपूण दशेभारातील कोणतेही रा य/क शािसत देश, थािनक ािधकरण, सवलतधारक, 

 सुिवधाक  चालक, कोणतहेी संबंिधत, कचरा िनमात ेआिण कोणतीही  जी 2016 या 

 िनयमांचे उ लंघन करेल कंवा यांचे अनुपालन करणार नाही,पयावरण (संर ण) अिधिनयम, 

 1986 या भाग -15 नुसार दडंा मक कारवाईसाठी पा  ठरेलतसेच रा ीय ह रत 

 यायािधकरण अिधिनयम, 2010 या भाग 15 आिण 17 नुसार, यायािधकरणाने िनि त 

 केले या मयादेपयत पयावरण नुकसानभरपाई भर यास पा  ठरेल. 

24. रा य/क शािसत देश, सावजिनक ािधकरणे, सवलतधारक, सुिवधाक  चालक, उपल ध 

सुिवधा, कच यावरील या, आिण िनयमांअतंगत आिण या िनकालाअंतगत सवसामा य 

जनते या, सावजिनक ािधकरणां या, सवलतधारकां या आिण सुिवधाक  

चालकां याजबाबदा या याबाबात जनजागृती कर यासाठी सव पावले उचलतील.यासंबंधी 

जनजागृतीसाठी त े िनयिमत कालांतरान ेकाय मांचे आयोजन करतील. असे काय म संबंिधत 

रा यां या/क शािसत देशां या/िज ां या थािनक भाषेत आयोिजत करावेत.  

25. िनयमांम ये कचरा टाक या या थळांना (डं पंग साइट) मा यता नसून केवळ लडफाईल 
थळांना मा यता आहे याची सव संबंिधत अिधका यांनी न द यावी आिण यासंदभात यो य 

कायवाही करावी अशी आ ही यां याकडून अपे ा करतो. 

26. आ ही आणखी असे िनदश दतेो क , या िनकालामधील िनदश आिण 2016 या िनयमांअंतगत 

जबाबदा या थािनक भाषांम ये सा रत आिण कािशत करा ात. 

27. रा यामधील येक स लागार सिमती, या िनदशां या आिण 2016 या िनयमां या यो य 

अमलबजावणीसाठी दखेरेख सिमती हणून दखेील काय करेल. 



28. या िनकालाची त सव मुख सिचव/रा यांचे/क शािसत देशांचे स लागार यांना 

यायािधकरणा या रिज ी ारे सा रत करावी. सदरील अिधका यांना या ारे िनदश दे यात 
येतात क  या िनकालातील िनदशांचे अनुपालन कर यासाठी ता काळ कायवाही करावी आिण 
या िनकालाची त िमळा यापासून एक मिह या या आत यायािधकरणाला अनुपालन 

अहवाल सादर करावा. 

 

44. वरील वर दले या िनदशांसह हा अज आिण इतर सं कण अज, खचासंबंधी कोण याही 

 आदेशािशवाय र बातल ठरिव यात येत आहेत.  

 
        वाततंर कुमार 
         अ य  

 

        य.ुडी. साळवी 
        याियक सद य 

 
        िब म सगं स वन 
         त  सद य 

 
         अजय दशेपाडंे 
         त  सद य 
नवी द ली 

22 िडसबर 2016 

 


