ફાઇલ નં. એફસી-૧૧/૬૧/૨૦૨૧-એફસી
ભારત સરકાર
પર્ાા વરણ,વન અને જળવાયુ પરરવતાન મંત્રાલર્
(વન સંરક્ષણ વવભાગ)
ઈન્દિરા પર્ાા વરણ ભવન,
અલીગંજ, જોરબાગ રોડ,
નવી દિલ્હી- ૧૧૦૦૦૩
તારીખ: ૦૮ મી ઓક્ટોબર,૨૦૨૧
પ્રતત
1. અતિક મુખ્ર્ સચિવશ્રી(વન)/અગ્ર સચિવશ્રી (વન), તમામ રાજ્ર્ો/કેદરશાતસત પ્રિે શો
2. અગ્ર મુખ્ર્ વન સંરક્ષકશ્રી, તમામ રાજ્ર્ો/કેદરશાતસત પ્રિે શો
3. પ્રાિે તશક અતિકારીશ્રીઓ, તમામ સંકચલત ક્ષેતિર્ કાર્ાા લર્, પર્ાા વરણ, વન અને જળવાયુ પદરવતાન
મંિાલર્
4. સંબતં િત તમામ
વવષર્ : વન (સંરક્ષણ) અવિવનર્મ,૧૯૮૦ માં સ ૂચિત સુિારા અંગે રિપ્પણીઓ/સ ૂિનો આમંવત્રત કરવા સમર્ મર્ાા દા
વિારવા બાબત.
શ્રીમાન / શ્રીમતી,
આ મંિાલર્ના તા.૦૨.૧૦.૨૦૨૧ ના સમાનાંકી પિના સંિભા બાબતે સમર્ મર્ાા િા વિારાવા બાબત
આજ્ઞાનુસાર જણાવવાનુ ં કે, કે દર સરકાર દ્વારા વન (સંરક્ષણ) અતિનર્મ,૧૯૮૦ માં સ ૂચિત સુિારાઓ બાબતે ૧૫
દિવસની

સમર્

મર્ાા િામાં

દટપ્પણીઓ

આમંિીત

કરવામાં

આવેલ

છે .

(મંિાલર્ની

વેબ

સાઇટ

www.parivesh.nic.in ઉપર અપલોડ કરવામાં આવેલ છે .)
આ બાબતે જણાવવાનુ ં કે, જુ િા-જુ િા ક્ષેિોથી પ્રાપ્ત સ ૂિનોના આિારે આ તનણાર્ લેવામાં આવેલ છે કે,
દટપ્પણીઓ મેળવવાની સમર્ મર્ાા િા વધુ ૧૫ દિવસ માટે (તા.૦૧.૧૧.૨૦૨૧ સુિી) વિારાવામાં આવે છે .
એટલે

તમામ

સંબતં િતોને

તવનંતી

કે

તેઓ

મંિાલર્ની

વેબ

સાઇટ

www.parivesh.nic.in/www.moef.nic.in ઉપર અપલોડ કરવામાં આવેલ પરામશી પિ ઉપર પોતાની
દટપ્પણીઓ / સ ૂિનો તા.૦૧.૧૧.૨૦૨૧ સુિી અથવા તે પહેલાં ઇ-મેઇલ દ્વારા fca.amendment@gov.in ઉપર
મોકલી આપવો. આમ, તા.૦૨.૧૦.૨૦૨૧ ના સામાનાંકી પિમાં ઉપરોક્ત સમર્ મર્ાા િા સુિીનો સુિારો કરવામાં આવે
છે .

આ પિ મંિાલર્માં સક્ષમ સત્તાની મંજુરીથી જારી કરવામાં આવે છે .

ચબડાણ : ઉપર મુજબ
તમારો તવશ્વાસુ,
એસડી/(સંિીપ શમાા )
મિિનીશ ઇદ્પેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરે ્્સ
નકલ :
1. તનર્ામક (તકનીકી), એન.આઇ.સી. ને મંિાલર્ની વેબ સાઇટ ઉપર પિ અપલોડ કરવાની તવનંતી સહ.

ફાઇલ નં. એફસી-૧૧/૬૧/૨૦૨૧-એફસી
ભારત સરકાર
પર્ાા વરણ,વન અને જળવાયુ પરરવતાન મંત્રાલર્
(વન સંરક્ષણ વવભાગ)
ઈન્દિરા પર્ાા વરણ ભવન,
અલીગંજ, જોરબાગ રોડ,
નવી દિલ્હી- ૧૧૦૦૦૩
તારીખ: ૦૨ મી ઓક્ટોબર,૨૦૨૧
પ્રતત
1. અતિક મુખ્ર્ સચિવશ્રી(વન)/અગ્ર સચિવશ્રી (વન), તમામ રાજ્ર્ો/કેદરશાતસત પ્રિે શો
2. અગ્ર મુખ્ર્ વન સંરક્ષકશ્રી, તમામ રાજ્ર્ો/કેદરશાતસત પ્રિે શો
3. પ્રાિે તશક અતિકારીશ્રીઓ, તમામ સંકચલત ક્ષેતિર્ કાર્ાા લર્, પર્ાા વરણ, વન અને જળવાયુ પદરવતાન
મંિાલર્
4. સંબતં િત તમામ
વવષર્ : વન (સંરક્ષણ) અવિવનર્મ,૧૯૮૦ માં સ ૂચિત સુિારાઓ અંગે રિપ્પણીઓ/સ ૂિનો આમંવત્રત કરવા બાબત.
શ્રીમાન / શ્રીમતી,
આજ્ઞાનુસાર જણાવવાનુ ં કે કે દર સરકાર દ્વારા વન (સંરક્ષણ) અતિનર્મ,૧૯૮૦ ની જોગવાઈઓને કાર્ાસાિક
બનાવવા માટે અમુક સુિારાઓ પ્ર્તાતવત છે . ૪૦ વર્ાના સમર્ગાળામાં િે શમાં ઇકોલોજીકલ /સામાજીક અને
પર્ાા વરણીર્ બાબતોમાં નોંિપાિ બિલાવ થર્ેલ છે . આ સમર્ગાળામાં ઉપરોક્ત અતિતનર્મની જોગવાઇઓ માટે
જરૂરી તનર્મો અને માગાિતશિકાઓ માટે સુિારાઓ લાવીને િે શની ઇકલોજીકલ અને આતથિક જરૂરીર્ાતોમાં થઇ રહેલ
ગતતશીલ પદરવતાનોને ધ્ર્ાને રાખી સુસગ
ં ત બનાવવા પ્રર્ત્નો કરવામાં આવેલ તેમ છતાં આજની પદરસ્્થતતને ધ્ર્ાને
લઇ, ખાસ કરીને સંરક્ષણ અને તવકાસના ત્વદરત સંકલન માટે અતિતનર્મમાં વિારાના સુિારાઓ કરવાનુ ં જરૂરી બની
ગર્ેલ છે . વન (સંરક્ષણ) અતિનર્મ,૧૯૮૦ માં સ ૂચિત સુિારાઓ માટે ના એક જાહેર પરામશા િ્તાવેજ આ સાથે
સામેલ છે અને તે મંિાલર્ની વેબ સાઇટ ઉપર અપ-લોડ કરવામાં આવેલ છે . જે www.parivesh.nic.in ઉપર
ઉપલબ્િ છે .
ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્ર્ાનમાં રાખીને, રાજ્ર્ સરકારો, કે દરશાતસત પ્રિે શના વહીવટીતંિ અને તમામ
સંબતં િતોને વન (સંરક્ષણ) અતિતનર્મ, 1980 માં સ ૂચિત સુિારાઓ અંગેની દટપ્પણીઓ/સ ૂિનો આ પિ જારી
કરવાની

તારીખ

થી

૧૫

દિવસના

સમર્ગાળામાં

રજુ

કરવા

તવનંતી

છે .

આપની

દટપ્પણીઓ/સ ૂિનો

fca.amendment@gov.in પર ઇ-મેઇલ દ્વારા મોકલી શકાશે.

આ પિ મંિાલર્માં સક્ષમ સત્તાની મંજુરીથી જારી કરવામાં આવે છે .

ચબડાણ : ઉપર મુજબ
તમારો તવશ્વાસુ,
એસડી/(સંિીપ શમાા )
મિિનીશ ઇદ્પેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરે ્્સ
નકલ :
1. તનર્ામક (તકનીકી), એન.આઇ.સી. ને મંિાલર્ની વેબ સાઇટ ઉપર પિ અપલોડ કરવાની તવનંતી સહ.

વન (સંરક્ષણ) અવિવનર્મ,૧૯૮૦ માં
ુ ારાઓ બાબતે
સ ૂચિત સિ
પરામર્શી દસ્તાવેજ (કન્સલ્િે ર્શન પેપર)

પર્ાાવરણ, વન અને જળવાય ુ પરરવતાન મંત્રાલર્
ભારત સરકાર
ઇન્ન્દરા પર્ાાવરણ ભવન,
જોરબાગ રોડ,નવી રદલ્હી
ઓક્િોબર, ૨૦૨૧

ક. પ ૃષ્ઠ ભવુ મ

૧. વન (સંરક્ષણ) અતિતનર્મ (હવે પછી અતિતનર્મ તરીકે ઉલ્લેચખત) તારીખ ૨૫ મી ઓક્ટોબર,
૧૯૮૦ ના રોજથી લાગુ કરવામાં આવેલ હતો. અતિતનર્મની પ્ર્તાવનામાં જણાવવામાં આવેલ છે

કે, આ અતિતનર્મના ઉિે શ વનોના સંરક્ષણ અને તેને સંબતં િત અથવા તેમા સહાર્ક અથવા તેને
આનુસાંગીક બાબતો માટે પ્રાવિાન કરવાનો છે . સંસિ સમક્ષ ચબલ (વર્ા ૧૯૮૦ ની ચબલ સંખ્ર્ા
૨૦૧) પ્ર્તુત કરતી વખતે આ ચબલના ઉદ્દે શો અને કારણો નીિે પ્રમાણે વચણિત કરવામાં આવેલ.
ઉદ્દે ર્શો અને કારણોન ંુ વવવરણ

વનોના કપાણના લીિે પાદરસ્્થતતદકર્ અસમતુલા ઉદ્દભવે છે અને તેના લીિે પર્ાાવરણનો

બગાડ થાર્ છે . િે શમાં વનોના મોટા પાર્ે તનકંિન થવાને લીિે વ્ર્ાપક પ્રમાણમાં ચિિંતા
ઉદ્દભવેલ છે .

ુ ી રાષ્ટ્રપતતશ્રી દ્વારા તારીખ ૨૫ મી ઓક્ટોબર,
૨. વનોનું વિારે કપાણ અટકાવવાના હેતથ

૧૯૮૦ ના રોજ વન (સંરક્ષણ) અતિતનર્મ, ૧૯૮૦ નો વટ-હુકમ બહાર પાડવામાં
આવેલ હતો. આ વટ-હુકમમાં આરચક્ષત વનોને ચબન આરચક્ષત બનાવવા તેમજ જગલની
ં

જમીનનો ઉપર્ોગ ચબન જગલ
ં
પ્રવ ૃતત્ત માટે ઉપર્ોગ કરવા માટે કેદર સરકારની પ ૂવા
પરવાનગીને ફરજીર્ાત બનાવવામાં આવેલ. આ વટ-હુકમ દ્વારા કેદર સરકારને આ
ૂ ી આપવા માટે સલાહ આપવા બાબતે એક પરામશા સતમતતના ગઠન
બાબતે આવી મંજર
કરવાની જોગવાઇ પણ કરવામાં આવેલ.

૩. આ ચબલ દ્વારા ઉપરોક્ત વટ-હુકમને પ્રતત્થાતપત કરવામાં આવે છે .
૨. આ અતિતનર્મમાં વર્ા ૧૯૮૮ માં સુિારાઓ કરવામાં આવેલ હતા. વર્ા ૧૯૮૮ માં કરવામાં
આવેલ સુિારા મુજબના અતિતનર્મ પરરવર્શષ્િમાં આપવામાં આવેલ છે .

૩. તારીખ ૧૨.૧૨.૧૯૯૬ સુિી સામાદર્ રીતે રાજ્ર્ સરકારો, કેદર શાતસત પ્રિે શોના વહીવટ અને
કેદર સરકાર દ્વારા આ અતિતનર્મના પ્રાવિાનોનો ઉપર્ોગ ભારતીર્ વન અતિતનર્મ, ૧૯૨૭

અથવા અદર્ ્થાતનક કાર્િાઓ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલ અને વન તવભાગના તનર્ંિણ
હેઠળના વનો માટે કરવામાં આવેલ. તા.૧૨.૧૨.૧૯૯૬ ના રોજ નામિાર સુતપ્રમ કોટા ની દરટ-

તપટીશન નં. ૨૦૨/૧૯૯૫, ટી.એન.ગોિાવમાન તથરૂમલપાિ તવરૂદ્ધ ભારત સરકાર અને અદર્ના

કેસમાં પાદરત તનણાર્માં આ અતિતનર્મના ઉપર્ોગ બાબતે ્પષ્ટ્ટતાઓ કરવામાં આવેલ અને
આ અતિતનર્મના પ્રાવિાન નીિે મુજબના તવ્તારો ઉપર લાગુ થર્ેલ :
ક.

તમામ તવ્તાર કે જે, માલીકી, માદર્તા અથવા વગીકરણ ઉપરાંત કોઇ પણ સરકારી રે કડા માં

‘વન’ તરીકે ઉલ્લેચખત કરવામાં આવેલ છે . કોઇ પણ કાર્િામાં ‘વન’ તરીકે જાહેર કરવામાં
આવેલ તવ્તારોનો એમાં સમાવેશ થાર્ છે .

ખ.

એવા તમામ તવ્તાર, ઉપરોક્ત પેરા (ક) માં સમાવેશ થર્ેલ તવ્તાર તસવાર્, જે શબ્િકોર્માં

ગ.

એવા તમામ તવ્તાર જે નામિાર સુતપ્રમ કોટા ના તા.૧૨.૧૨.૧૯૯૬ ના આિે શથી બનાવવામાં

(Dictionary meaning) ‘વન’ અથાને અનુરૂપ પદરભાતર્ત કરી શકાર્.

આવેલ તજજ્ઞ સતમતત દ્વારા ‘વન’ તરીકે ઓળખવામાં આવેલ અને વર્ા ૧૯૯૭ માં તિાનુસાર
નામિાર સુતપ્રમ કોટા માં િાખલ કરવામાં આવેલ સોગંિનામામાં સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે .

રાજ્ર્ સરકારો દ્વારા પણ સંબતં િત રાજ્ર્માં તજજ્ઞ સતમતત દ્વારા ખોળખવામાં આવેલ ‘વનો’

અને શબ્િકોર્ મુજબ ‘વન’ તરીકે ઓળખી શકાર્ તેવા તવ્તારો માટે આ અતિતનર્મને લાગુ
કરવાનું શરૂ કરવામાં આવેલ છે . ઉપરોક્ત નામિાર સુતપ્રમ કોટા ના હુકમના અથાઘટન દ્વારા આ
અતિતનર્મનો ઉપર્ોગ ચબન જગલ
ં
તવ્તારમાં કરવામાં આવેલ વાવેતરો (વ ૃક્ષારોપણ) ઉપર પણ
લાગુ પડે છે તે રીતે પણ કરવામાં આવેલ.

૪. અતિતનર્મના પ્રાવિાનો મુજબ રાજ્ર્ સરકારો અથવા કેદર શાતસત પ્રિે શોના વહીવટ દ્વારા
વનભ ૂતમના ડાર્વર્ાન, આરચક્ષત તવ્તારને અનારચક્ષત જાહેર કરવા અથવા લીર્ ઉપર આપતા
પહેલાં કેદર સરકારની પ ૂવા પરવાનગી ફરજીર્ાત છે .
ખ. પરામર્શા માિે ના મદ્દુ ાઓ
૧. આજના સંિભામાં, તમામ સરકારી જગલની
ં
જમીન (અતિસ ૂચિત કરવામાં આવેલ હોર્ કે ના

હોર્) અને કોઇ પણ સરકારી રે કડા માં વન તરીકે નોંિવામાં આવેલ હોર્, તે તમામ તવ્તારને
આ અતિતનર્મ અંતગાત આવરી લેવામાં આવેલ છે . તે તસવાર્ માલીકી અને વગીકરણને

ધ્ર્ાને લીિા તવના જે તવ્તારો વન્પતતના આિારે , જે ્થાતનક રીતે નક્કી કરવામાં આવેલ
િોરણો (Criteria) મુજબ વન તરીકે ઓળખી શકાર્, તેના ઉપર પણ આ અતિતનર્મના

પ્રાવિાન લાગુ પડે છે . આવી જમીનની ઓળખ અમુક હિ સુિી મન્વી (Arbitrary) અને
વ્ર્સ્ક્તપરક (Subjective) છે . જેના લીિે સ્્થતત અ્પષ્ટ્ટ (Ambiguous) રહે છે . અને ખાસ
કરીને વ્ર્સ્ક્તગત રીતે તેમજ સં્થાઓ દ્વારા આ બાબતે રોશ અને પ્રતતકારની લાગણી વ્ર્ક્ત

કરવામાં આવે છે . કોઇ પણ ખાનગી (Private) તવ્તારને વન તરીકે ઓળખવાના લીિે કોઇ

પણ વ્ર્સ્ક્ત/ સં્થા દ્વારા તેઓના આ તવ્તારમાં ચબન જગલ
ં
પ્રવ ૃતત્ત કરવાના અતિકાર સીતમત
થઇ જાર્ છે . અમુક વખતે સરકાર દ્વારા આ જમીનના અદર્ ઉપર્ોગ માટે સંમતત પણ
આપવામાં આવતી નથી અને જો આવી પરવાનગી આપવામાં આવે છે તો પણ આ જમીનનો

ચબન જગલ
ં
પ્રવ ૃતત્ત માટેના ઉપર્ોગ માટે જમીનના માચલક દ્વારા તેટલી જ ચબન-જગલ
ં
જમીન
અને વળતર માટે ની જરૂરી રકમ ચુકવવાની થાર્ છે . એના પદરણામ ્વરૂપ ખાનગી માલીકની
જમીનો ઉપર વ ૃક્ષારોપણની શક્યતાઓ હોવા છતાં વ ૃક્ષારોપણ નદહ કરવાની પ્રવ ૃતત્ત જોવા મળે

છે . એટલા માટે આ અતિતનર્મને લાગુ પાડવા બાબતે કાર્ાક્ષેિ (Scope) પદરભાતર્ત કરવાનુ ં
ખ ૂબ જ જરૂરી હોર્, તેમ જણાર્ છે .

૨. રે લ્વે મંિાલર્, માગા, પદરવહન અને રાજમાગા મંિાલર્ તવગેરે દ્વારા રે લ્વે, રાજમાગા તવગેરેના
ર્તાનો અતિકાર (રાઇટ ઓફ વે) ઉપર આ અતિતનર્મના અથાઘટન અને લાગુ પાડવા બાબતે

ભારે રોર્ વ્ર્ક્ત કરવામાં આવે છે . મોટાભાગના દક્સાઓમાં િાવા કરવામાં આવે છે કે આવી

તવકાસલક્ષી સં્થાઓ દ્વારા ‘રાઇટ ઓફ વે’ ની જમીનોનું તેઓ દ્વારા વર્ા ૧૯૮૦ પહેલાં
રે લ્વે/રોડ નેટવકા ના તવ્તારના િોક્કસ હેત ુ માટે કાર્િે સર રીતે સંપાિન કરવામાં આવેલ છે .
આ જમીનના અમુક ભાગનો ઉપર્ોગ 1980 પહેલા સંપાદિત કરાર્ેલ હેત ુ માટે કરવામાં આવ્ર્ો

હતો અને સંપાદિત જમીનનો બાકીનો ભાગ ભતવષ્ટ્ર્ના બાંિકામો/તવ્તરણ માટે છોડી િે વામાં

આવ્ર્ો હતો. સને ૧૯૮૦ પહેલાં બાકી રહેલી જમીનને વ ૃક્ષો અથવા જગલ
ં
માટે છોડવામાં
આવેલ અને ખાલી રહેલ તવ્તારોમાં તવતવિ સરકારી ર્ોજનાઓ હેઠળ વ ૃક્ષારોપણ કરવામાં
આવેલ. અમુક દક્સામાં સંપાદિત કરવામાં આવેલ જમીન પર આવા વાવેતરોનુ ં રક્ષણ

સુતનતિત કરવા માટે , આ તવ્તારોને રચક્ષત જગલ
ં
તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્ર્ા હતા. આ
કાર્િાના અમલીકરણ અને માનનીર્ સુપ્રીમ કોટા દ્વારા તેને લાગુ પાડવા અંગે વધુ ્પષ્ટ્ટતા

મુજબ આવી તમામ જમીનને ચબન-જગલની
ં
પ્રવ ૃતત્તના ઉપર્ોગ માટે ભારત સરકારની પ ૂવા
મંજૂરીની જરૂર છે . આમ, જમીનિારક એજદસી (રે લ્વે, એન.એિ.એ.આઇ., પી.ડબલ્યુ.ડી., વગેરે

એ કાર્િા હેઠળ મંજુરી લેવી જરૂરી છે . તેમજ િોખ્ખી વતામાન દકિંમત (N.P.V.), વળતર

વનીકરણ (CA) વગેરે જેવા તનર્ત વળતર ચ ૂકવણીની જરૂર છે . મંિાલર્ હવે ૨૫.૧૦.૧૯૮૦
ુ માટે સંપદિત
પહેલા સંપાદિત કરવામાં આવેલ આવી જમીનોને જે મ ૂળ ચબન જગલ
ં
હેતઓ
કરવામાં આવેલ હતી તેને અતિતનર્મના િાર્રામાંથી મુસ્ક્ત આપવા તવિારણા કરી રહ્ું છે
3.

(i) એ પણ હકીકત છે કે ભારત મોટા ભાગે ઉષ્ટ્ણકદટબંિીર્ િે શ હોવાને કારણે, વન્પતતની
્વર્ંભ ૂ જગલી
ં
વ ૃદ્ધદ્ધ માટે જમીનની કુિરતી વ ૃતત્ત છે , જે તેના પોતાના પર છોડવામાં આવે તો
તે સમર્ગાળા િરતમર્ાન વન્પતત જેવા જગલોનો
ં
તવકાસ થઇ જાર્ છે અને આવી

ચબનઉપર્ોગી જમીનોને દડક્શનરીના અથા મુજબ ડીમ્ડ ફોરે ્ટની શ્રેણી હેઠળ ગણવાનુ ં રહે છે .

આવી જમીનો ઉપરોક્ત અતિતનર્મની જોગવાઈઓને આકતર્િત કરતી રહેશે. તેથી, સામાદર્
રીતે લોકો તેમની જમીન પર વિતા વન્પતત જેવા કોઈપણ વ ૃક્ષને અટકાવવાનુ ં વલણ િરાવે છે .

(ii) રાષ્ટ્રીર્ વન નીતત, 1988 માં તનિાાદરત લક્ષ્ર્ને જાળવી રાખવા જગલ
ં
અને વ ૃક્ષના આવરણ

હેઠળ િે શના એક ત ૃતીર્ાંશ તવ્તારને પ્રાપ્ત કરી શકાર્ તે માટે વ ૃક્ષારોપણની અપેચક્ષત પ્રગતત
સંતોર્કારક નથી. હાલમાં િે શના જગલ
ં
અને વ ૃક્ષોનુ ં આવરણ ભૌગોચલક તવ્તારના આશરે

24.56% છે અને જગલ
ં
આવરણ વિારવા માટે વ્ર્વહારૂ મર્ાા િાઓ રહેલી છે . તેથી
ઇકોલોજીકલ, આતથિક અને પર્ાા વરણીર્ લાભો માટે ખાનગી માચલકી હેઠળની જમીન સદહતની
વધુમાં વધુ જગલ
ં
જમીનને વ ૃક્ષના આવરણ હેઠળ લાવવી જરૂરી છે .

(iii) રાષ્ટ્રીર્ ્તરે તનિાા દરત ર્ોગિાન (NDC) લક્ષ્ર્ાંકોને ધ્ર્ાને રાખી 2030 સુિીમાં વિારાના
2.5 થી 3.0 અબજ ટન કાબાન ડાર્ોક્સાઇડ (CO2) સમકક્ષ કાબાન તસિંક બનાવવા અને આશરે

રૂ. 45 હજાર કરોડની િે શ માટે લાકડા અને વુડ ડેદરવેદટવ્ર્ની આર્ાત માટે તવિે શી

હદં ૂ ડર્ામણના પ્રવાહને ઘટાડવા માટે જરૂરી છે કે સરકારી જગલોની
ં
બહાર ઉપલબ્િ તમામ

શક્ય ઉપલબ્િ જમીનોમાં વ્ર્ાપક વાવેતર અને વનીકરણને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે. પરં ત ુ
આને સુતનતિત કરવા માટે , વ ૃક્ષ ઉગાડનારાઓમાં આશંકા દૂ ર કરવાની જરૂર છે કે તેમની

ખાનગી/ ચબન જગલ
ં
જમીન પર ઉગાડવામાં આવતી વન્પતત અથવા વ ૃક્ષારોપણ
અતિતનર્મની જોગવાઈઓથી પ્રભાતવત થશે નદહિં.
4.

ુ ી રે કડા અને
ભારતમાં જગલોના
ં
તવતવિ જમીન રે કોડા છે . ઘણી વખત એક જ જમીનની મહેસલ
વન રે કડા માં પણ તવરોિાભાસી એદરીઓ હોર્ છે . આનાથી ખોટા અથાઘટન અને કોટા કેસનો

અવકાશ ઉભો થાર્ છે . તેથી, આ શરતોમાં પણ અતિતનર્મની જોગવાઇઓ તેમને લાગુ
પડવાની બાબતમાં પણ ્પષ્ટ્ટતા જરૂરી છે . મહેસ ૂલી રે કોડા માં કાર્િે સર રીતે કબજેિાર અને

જમીનના પ્રકાર, જગલની
ં
જમીન સદહત ઉલ્લેખ કરવો પડે છે . આ બાબતે ભારપ ૂવાક
અનુભવાર્ છે કે, વનીકરણ પ્રવ ૃતત્તઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તા. 12.12.1996 પછી કોઈપણ

ચબન-જગલ
ં
જમીન પર વાવેતર, વનીકરણ (કૃતર્ વાતનકી અને વ ૃક્ષારોપણ) વગેરેના રે વદયુ
રે કોડા માં આ બાબતની એદરીઓને અતિતનર્મના કાર્ાક્ષેિની બહાર રાખવામાં આવે.
5.

ઘણાં ર્તાઓ અને રે લવે લાઇનની સાથે, પટ્ટી વાવેતરો તવકસાવવામાં આવ્ર્ા છે અને જગલો
ં

તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્ર્ા છે . ઘણાં તવ્તારોમાં રોડ/રે લ ની બાજુની આવી જમીનોમાં
સગવડ/વસવાટ તવકસાવવામાં આવેલ છે . આ સુતવિાઓ (ખાનગી અને સરકારી બંને) ને
અવરજવર માટે ર્તાની જરૂર છે (એપ્રોિ રોડ/રે લવે) અને તે હંમેશા ર્તા/રે લ લાઇન સાથે

સ ૂચિત વન તવ્તારની પટ્ટીમાંથી પસાર થાર્ છે . આ પ્રવ ૃતત્ત ચબન-જગલ
ં
હેત ુ માટે ઉપર્ોગ
હોવાથી, આ માટે કેદર સરકારની પ ૂવા મંજૂરી મેળવવાની જરૂર રહે છે . િરે ક દક્સામાં આવી
જગલની
ં
જમીનની જરૂદરર્ાત આશરે 0.05 હે. રહે છે . મંિાલર્નુ ં માનવુ ં છે કે, આવા િરે ક

દક્સા માટે 0.05 હે સુિીની મંજુરી મેળવવાની મુસ્ક્ત રહેવાસીઓ/વ્ર્વસાર્ માચલકોની
મુશ્કેલીને દૂ ર કરવા માટે કરી શકાર્.
6.

કાર્િાની વતામાન જોગવાઈઓ તનર્મનકારી છે અને પ્રતતબંિક નથી અને અમુક તવતશષ્ટ્ટતા

િરાવતા તવ્તારો અને ઉચ્િ કક્ષાની સંકલીત લેદકડ ્કેપ મુલ્ર્ િરાવતા િોક્કસ તવ્તારોમાં
ચબન-જગલ
ં
પ્રવ ૃતત્ત માટેના ઉપર્ોગને પ્રતતબંતિત કરવા માટે કાર્િામાં કોઈ જોગવાઈઓ નથી.
તદુપરાંત, અતિતનર્મ લાગુ થર્ા પછી, 40 થી વધુ વર્ોના મધ્ર્વતી સમર્ગાળા િરતમર્ાન,
પદરસ્્થતતકીર્ અને પર્ાાવરણીર્ પદ્ધતતઓમાં નોંિપાિ ફેરફારો થર્ા છે . કુિરતી સંસાિનોના
સંરક્ષણ, રક્ષણ અને તવકાસ માટે ની નીતતઓ અને કાર્ાક્રમોમાં સમગ્ર તવશ્વામાં બિલાતા

પદરસ્્થતતકીર્, સામાજજક અને આતથિક વાતાવરણનો સામનો કરવા માટે પદરવતાનલક્ષી
ફેરફાર જોવા મળે લ છે . આવા ગતતશીલ ફેરફારોને ઉકેલવા માટે , મંિાલર્ િોક્કસ સમર્ગાળા

માટે સમ ૃદ્ધ પરસ્્થતતકીર્ મ ૂલ્ર્ો િરાવતા પ્રાિીન જગલોને
ં
જાળવી રાખવા માટે કાર્િામાં
સક્ષમ સદક્રર્ જોગવાઈ લાવવાનુ ં તવિારી રહ્ું છે .
7.

આંતરરાષ્ટ્રીર્ સરહિી તવ્તારોમાં માળખાકીર્ સુતવિાઓનો તવકાસ આપણી સરહિોને અકબંિ

રાખવા અને િે શની સાવાભૌમત્વને જાળવી રાખવા માટે અતત મહત્વનુ ં છે . જગલની
ં
જમીનના

ચબન-વનીકરણ ઉપર્ોગ માટે મંજૂરી મેળવવાની હાલની સ્્થતતને જોતાં, ઘણી વખત, રાષ્ટ્રીર્
મહત્વના વ્ય ૂહાત્મક અને સુરક્ષા સંબિ
ં ીી પ્રોજેક્્સ તવલંચબત થાર્ છે , જેના કારણે અતત
મહત્વના

્થળોએ આવા માળખાના તવકાસની પ્રગતતમાં તવધ્ન ઉભો થાર્ છે . શુ,ં આવા

પ્રોજેક્્સને કાર્િાની જોગવાઈ હેઠળ કેદર સરકારની પ ૂવા મંજૂરી મેળવવાથી મુસ્ક્ત આપવી
જોઈએ અને રાજ્ર્ોને આવા વ્ય ૂહાત્મક અને સુરક્ષા પ્રોજેક્્સના અમલીકરણ માટે જગલ
ં

જમીનનો ચબન-વન ઉપર્ોગ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ કે જે તનિાા દરત સમર્માં પ ૂણા
કરવાની જરુરીર્ાત રહે છે .
8.

વધુમાં જોવા મળે લ છે કે માઇતનિંગ લીર્ના દક્સામાં, અતિતનર્મની પેટા-કલમ 2 (ii) અને 2
(iii) એકસાથે ઉપર્ોગ થવાની ઘણી બાબતોમાં મર્
ં ૂ વણ ઉભી થાર્ છે . પેટા-કલમ 2 (iii) લીર્
સોંપવાની જોગવાઈ કરે છે , જ્ર્ારે પેટા-કલમ 2 (ii) ચબન-જગલ
ં
હેત ુ માટે જગલની
ં
જમીનનો
ઉપર્ોગ કરવાની જોગવાઈ કરે છે . પેટા-કલમ 2 (iii) હેઠળ પરવાનગી માટેની હાલની

જોગવાઈ મુજબ, જગલની
ં
જમીનની માિ િોખ્ખી વતામાન દકિંમત ચ ૂકવવાપાિ છે . વધુમાં
આવી પરવાનગીને આપવાની પ્રદક્રર્ામાં વ્ર્ાપાક મુલ્ર્ાંકન માટે ઓછો અવકાશ રહે છે . જ્ર્ારે

પેટા-કલમ 2 (ii) હેઠળ પરવાનગી માટે, દડસીર્ન સપોટા તસ્ટમ(DSS)નો ઉપર્ોગ કરીને
અને તનર્મો/માગાિતશિકામાં સ ૂિવેલી તવતવિ પદ્ધતતઓ અને કેટલાક કોટા ના આિે શોને

અનુસરીને િરખા્તની તવગતવાર િકાસણી કરવામાં આવે છે . જગલોની
ં
િોખ્ખી વતામાન
દકિંમત ઉપરાંત, અદર્ વળતર વસ ૂલાત જેવી કે વળતર વનીકરણ (CA) માટેના નાણાં, વળતર
વનીકરણ માટે જમીન, સલામતી ર્ોન વાવેતર, વગેરે ચ ૂકવવાપાિ છે . આમ, માઇતનિંગ
લીર્હોલ્ડર પેટા-કલમ 2 (iii) હેઠળ માિ િોખ્ખી વતામાન દકિંમતના નાણાં ચ ૂકવીને જગલની
ં
જમીનના મોટો તવ્તારની પરવાનગી મેળવી શકે છે . તે પણ ્પષ્ટ્ટ નથી કે પેટા-કલમ 2 (iii)

હેઠળ આવી પરવાનગીને 'વન મંજૂરી' તરીકે ગણવામાં આવશે કે કેમ, અને આવા દક્સાઓમાં
પેટા કલમ (iii) હેઠળ મંજૂરી મેળવવામાં આવેલ છે , પરં ત ુ પેટા કમલ (ii) અંતગાત િરખા્ત

પણ કરવામાં આવેલ નથી, તેવી સ્્થતતને ટાળવા પર્ાાવરણ (સંરક્ષણ) અતિતનર્મ, ૧૯૮૬

હેઠળ નામિાર સુતપ્રમ કોટા ના તનણાર્ મુજબ પર્ાા વરણ મંજૂરી માદર્ રહેશે. મ ૂળરૂપે, પેટા-કલમ

2 (iii) નો હેત ુ વાવેતર (જ્ર્ાં જમીન તોડવી અથવા સાફ કરવી એ હેત ુ નથી) સંબતં િત લીર્
પર લાગુ થવાનો હતો અને અદર્ લીર્ જેમ કે માઇતનિંગ લીર્ પર નહીં, જેનો હેત ુ જગલની
ં

જમીનને તોડવા/સાફ કરવાનો છે . પરં ત ુ પાછળથી, પેટા-કલમ 2 (iii)ખાણકામ અને અદર્
પ્રકારની લીર્ પર પણ લાગુ કરવાનુ ં શરૂ કરવામાં આવેલ છે . તેથી, અતિતનર્મની પેટા-કલમ

2 (iii) ને કાઢી નાંખવાનો પ્ર્તાવ છે અને ્પષ્ટ્ટ કરવાનુ ં કે ચબન-જગલ
ં
હેત ુ માટે ઉપર્ોગ

કરવાના હેત ુ સાથે કોઈપણ પ્રકારની લીર્ સોંપણી માટે ઉપ-કલમ 2 (ii) ને લાગુ પાડી શકાર્.

9.

નવી ટેકનોલોજી આવી રહી છે જેમ કે એક્્ટે દડેડ રીિ દિચલિંગ (ERD), જે જગલની
ં
જમીનની
અંિર ખુબ ઉંડાઈ સુિી તેલ અને પ્રાકૃતતક ગેસની શોિખોળ અથવા તનષ્ટ્કર્ાણને સક્ષમ કરે છે

તેમજ જગલ
ં
તવ્તારોની બહારથી દિચલિંગ તછરો બનાવી જગલની
ં
જમીન અથવા ભ ૂગભા

જળાશર્ો, કે જે જગલની
ં
જમીનમાં વનોના આિાર છે તેના પર અસર કર્ાા તવના કાર્ા કરે છે .
મંિાલર્નુ ં માનવું છે કે, આવી તકનીકનો ઉપર્ોગ પર્ાા વરણને અનુકૂળ છે અને તેને
અતિતનર્મના કાર્ાક્ષેિની બહાર રાખવો જોઈએ.

10. ખાનગી વ્ર્સ્ક્તઓની ફદરર્ાિો હળવી કરવા માટે , જેમની જમીન સંબતં િત રાજ્ર્ના ખાનગી

વન અતિતનર્મમાં આવે છે અને 12.12.1996 ના સુપ્રીમ કોટા ના આિે શની રન્ષ્ટ્ટએ જગલના
ં
અથાના શબ્િકોર્ના િાર્રામાં આવે છે અને તે મુજબ જ્ર્ાં અત્ર્ારે વન (સંરક્ષણ) અતિતનર્મ

લાગુ પડે છે , આવા માચલકો માટે 250 િોરસ મીટરની મર્ાા િામાં રહેણાંક એકમ અને રક્ષણ
માટેની સુતવિાઓ સદહતના માળખાના બાંિકામ માટે એક વખતની છૂટ તરીકે મંજૂરી
આપવાનો પ્ર્તાવ છે .

11. અતિતનર્મની કલમ-2 માં 'ચબન-જગલ
ં
ઉપર્ોગ' માટે સમજૂતીની કલમ, એવી પ્રવ ૃતત્તઓને
ઓળખે છે કે જેને ચબન-જગલ
ં
પ્રવ ૃતત્ત તરીકે ગણવામાં આવે છે અને જે તે કલમના હેત ુ માટે
નથી. સમજી શકાર્ છે કે જે પ્રવ ૃતત્તઓ જગલો
ં
અને વદર્જીવોના સંરક્ષણ માટે આનુર્ચં ગક છે

તેને ચબન વનીકરણ પ્રવ ૃતત્તઓ તરીકે ન ગણવી જોઈએ. તિનુસાર, એવી િરખા્ત કરવામાં
આવી છે કે, પ્રાણી સંગ્રહાલર્, સફારી, ફોરે ્ટ રે તનિંગ ઇદરા્રક્િર વગેરેની ્થાપના એક્ટની
કલમ 2 (ii) ના હેત ુ માટે "ચબન-જગલ
ં
પ્રવ ૃતત્ત" ના અથામાં આવવી જોઈએ નહીં.

12. વળતર વસ ૂલાત લાિવી ફરજજર્ાત છે જેથી ચબન-જગલ
ં
હેત ુઓ માટે વાપરવા માટે જમીન
મંજૂર થર્ા બાિ ર્ોગ્ર્ સમર્ે જગલની
ં
જમીન અને તેના દ્વારા પ ૂરી પાડવામાં આવતી

ઇકોતસ્ટમ સેવાઓની પ ૂતાતા થઇ શકે એવુ જણાર્ છે કે, કોઈપણ હેત ુ જેમ કે લીર્ના
નવીનીકરણ સમર્ે સમાન હેત ુ માટે બે વાર વળતરની વસુલાત તકા સગ
ં ત નથી.

13. કાર્િામાં ્પષ્ટ્ટ િંડની જોગવાઈઓ હોવા છતાં, કાર્િાની જોગવાઈના ઉલ્લંઘનના દક્સાઓ

બદર્ા છે . મંિાલર્નુ ં માનવું છે કે કાર્િા હેઠળના ગુનાઓને હતોત્સાદહત કરવા માટે સજાને
વધુ કડક બનાવવી જોઇએ. આ સંિભામાં, કલમ 2 હેઠળના ગુનાઓને હવે એક વર્ા સુિીની

સાિી કેિની સજા સાથે સજાપાિ બનાવવાનો પ્ર્તાવ છે અને ગુનો કોસ્ગ્નર્ેબલ અને
ચબનજામીનપાિ હશે. પહેલેથી જ થર્ેલા નુકસાનની પ ૂતતિ માટે કલમ 3A હેઠળ સજા ઉપરાંત
િંડનીર્ વળતર માટે ની જોગવાઈઓ રજૂ કરવાની િરખા્ત પણ કરવામાં આવી છે . ઉપરાંત,
એવી િરખા્ત કરવામાં આવી છે કે જો રાજ્ર્ સરકાર અથવા કેદરશાતસત પ્રિે શના

વહીવટીતંિની કોઈપણ સત્તા અતિતનર્મ હેઠળના ગુનામાં સંડોવાર્ેલી હોર્, તો િંડ ભરપાઈ
તરીકે પ્રાપ્ત થનારી રકમ રાજ્ર્ કેમ્પાને બિલે રાષ્ટ્રીર્ કેમ્પામાં જમા કરવામાં આવશે.

14. સવે અને શોિ-તપાસ પ્રવ ૃતત્તઓ જગલ
ં
જમીન પર વા્તતવક ચબન-જગલ
ં
પ્રવ ૃતત્તને ધ્ર્ાનમાં

લેવાની અથવા પ્ર્તાતવત કરવાની પ્રદક્રર્ા પહેલાની પ્રદક્રર્ાઓ છે . આવી ઘણી પ્રવ ૃતત્તઓમાં
જગલની
ં
જમીનનો ઉપર્ોગ ખ ૂબ જ ટૂંકા સમર્ માટે કરવામાં આવે છે અને જગલની
ં
જમીન

અથવા તેના પરની જૈવ-તવતવિતા ઉપર કોઈ ્પષ્ટ્ટ અસર થતી નથી. પરં ત ુ આવી પ્રવ ૃતત્તઓને
ચબન-જગલ
ં
પ્રવ ૃતત્ત માનવામાં આવે છે , તેથી ઔપિાદરક પ્રદક્રર્ાને અનુસરીને કેદર સરકારની

પ ૂવા મંજૂરી માંગવામાં આવે છે , જે હકીકતમાં ઘણો સમર્ લે છે . આને સંબોિવા માટે , ખાસ
કરીને આવી પ્રવ ૃતત્તઓમાં જ્ર્ાં પ્રત્ર્ક્ષ અસર થતી નથી ત્ર્ાં આ અતિતનર્મની જોગવાઈઓ
લાગુ ન થવી જોઇએ.

ુ રાતી અને અંગ્રેજી સંસ્કરણમાં
આ પરામર્શા પત્રના કોઇ પણ ભાગમાં ગજ
આપવામાં આવેલ વ્ર્ાખ્ર્ામાં કોઇ તફાવત હોર્ તો તે અંગ્રેજી
ુ બ માન્ર્ રહેર્શ.ે
સંસ્કરણમાં આપવામાં આવેલ મ ૂળ વ્ર્ાખ્ર્ા મજ

વન (સંરક્ષણ) અવિવનર્મ, ૧૯૮૦

પરરવર્શષ્િ

ુ ારાઓ સાથે)
(1988 માં કરવામાં આવેલા સિ
જગલોના
ં
સંરક્ષણ માટે અને તેની સાથે જોડાર્ેલી બાબતો અથવા આનુર્ચં ગક અથવા
આકસ્્મક બાબતો માટે નો કાર્િો.
ભારતના ગણતંિના એકિીસમાં વર્ા નીિે જણાવ્ર્ા પ્રમાણે ઘડવામાં આવેલ.
1. લઘ ુ ર્શીષાક, હદ અને પ્રારં ભ(1) આ અતિતનર્મ વન (સંરક્ષણ) અતિતનર્મ, 1980 કહી શકાર્.

(2) તે જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્ર્ તસવાર્ સમગ્ર ભારતમાં લાગુ પડશે.

(3) તે 25 મી ઓક્ટોબર 1980 ના દિવસે અમલમાં આવ્ર્ો હોવાનુ ં માનવામાં આવશે.
2. જ ંગલોને આરચક્ષત સ ૂિીથી બાકાત કરવા અથવા ચબન-જ ંગલ હેત ુ માિે જ ંગલ જમીનનો ઉપર્ોગ
કરવા ઉપર પ્રવતબંિ

કોઇ પણ રાજ્ર્માં અત્ર્ારે અમલમાં છે તે માટે અદર્ કોઇ કાર્િામાં કંઇપણ હોવા છતાં, કેદર

સરકારની પ ૂવા મંજૂરી તસવાર્, કોઇપણ તનિે શ આપતો આિે શ રાજ્ર્ સરકાર અથવા અદર્ સત્તા
બહાર પાડશે નહીં –
i.

કે કોઈપણ અનામત જગલ
ં
(તે રાજ્ર્માં અત્ર્ારે અમલમાં છે તે કોઈપણ કાર્િામાં

"અનામત જગલ"ની
ં
અચભવ્ર્સ્ક્તના અથામાં) અથવા તેનો કોઈપણ ભાગ, અનામત રહેવાનુ ં
બંિ કરી િે શે;

ii. કે કોઈપણ જગલ
ં
જમીન અથવા તેના કોઈપણ ભાગનો ઉપર્ોગ ચબન-જગલ
ં
હેત ુ માટે થઈ
શકે;

iii. કે કોઇપણ જગલ
ં
જમીન અથવા તેનો કોઇ ભાગ ભાડાપટ્ટે અથવા અદર્ કોઇ રીતે ખાનગી

વ્ર્સ્ક્તને અથવા કોઇપણ સત્તાતિકારી, કોપોરે શન, એજદસી અથવા સરકાર દ્વારા માચલકી,
સંિાલન અથવા તનર્ંતિત ન હોર્ તેવી કોઇ અદર્ સં્થાને સોંપવામાં આવી શકે છે ;

iv.

કે કોઈપણ જગલ
ં
જમીન અથવા તેના ભાગને વ ૃક્ષોમાંથી, જે તે જમીન અથવા ભાગમાં
ુ ી સાફ કરી શકાર્ છે .
કુિરતી રીતે ઉછે રેલ છે , તેનો પુન:વનીકરણ માટે ઉપર્ોગ કરવાના હેતથ

સમજૂતી- આ તવભાગના હેત ુ માટે , "ચબન-જગલ
ં
હેત"ુ નો અથા થાર્ છે કે કોઈપણ જગલ
ં
જમીન
અથવા તેના ભાગને તોડી નાખવુ ં અથવા વ ૃક્ષો કાપીને સાફ કરવુ-ં

ક.

િા, કોફી, મસાલા, રબર, તાડ, તેલ ઉત્પાિક છોડ, બાગાર્તી પાકો અથવા ઔર્િીર્ છોડની
ખેતી;

ખ. પુન:વનીકરણ તસવાર્નો કોઈપણ હેત;ુ
પરં ત ુ જગલો
ં
અને વદર્જીવોના સંરક્ષણ, તવકાસ અને સંિાલન સાથે સંબતં િત અથવા આનુર્ચં ગક
બાબતો એટલે કે િેકપો્ટની ્થાપના, ફાર્ર લાઈન, વાર્રલેસ કમ્યુતનકે શન અને ફેદસીંગ, પુલ
ુ .
અને કલ્વટટા સ, ડેમ, વોટરહોલ, રે દિ માકા , હિબાણ, પાઇપલાઇન અથવા અદર્ સરખા હેતઓ
3. સલાહકાર સવમવતની રિના –
કેદર સરકાર ર્ોગ્ર્ લાગે તેટલા સભ્ર્ોનો સમાવેશ કરી નીિે મુજબના તવર્ર્ો બાબતે સરકારને
સલાહ આપવા માટે એક સતમતતની રિના કરી શકે છે .
i. કલમ- 2 હેઠળ મંજૂરીની અને
ii. જગલોના
ં
સંરક્ષણ સાથે જોડાર્ેલ અદર્ કોઈ બાબત કે જેને કેદર સરકાર દ્વારા સંિચભિત
કરી શકાર્.

3(ક) કાર્દાની જોગવાઈઓના ઉલ્લંઘન માિે દં ડ –

જે કોઈ કલમ 2 ની કોઈપણ જોગવાઈઓના ઉલ્લંઘન કરે છે અથવા તેને ઉલ્લંઘન કરવા

પ્રેદરત કરે છે , તે પંિર દિવસ સુિી લંબાઈ શકે તેવા સમર્ગાળા માટે સાિી કેિની સજાને
પાિ છે .

ુ ાઓ –
3(ખ) સત્તાવાળાઓ અને સરકારી વવભાગો દ્વારા ગન
1)

જ્ર્ાં આ અતિતનર્મ હેઠળ કોઈ ગુનો કરવામાં આવ્ર્ો હોર્ –
(ક)

સરકારના કોઈપણ તવભાગ દ્વારા, તવભાગના વડા; અથવા

(ખ) કોઈપણ સત્તાતિકારી દ્વારા, િરે ક વ્ર્સ્ક્ત, જે સમર્ે ગુનો કરવામાં આવ્ર્ો હતો,
તે સીિો જ પ્રભારી હતો, અને સત્તાતિકારી તેમજ સત્તાતિકારી સં્થાના
વહીવટના સંિાલન માટે જવાબિાર હતો;

ગુના માટે િોતર્ત માનવામાં આવશે અને તેની સામે કાર્ાવાહી અને તે મુજબ સજા
કરવામાં આવશે.

જો કે આ પેટા-કલમમાં સમાતવષ્ટ્ટ કંઈપણ તવભાગના વડાને અથવા કલમ (ખ) માં
ઉલ્લેચખત કોઈપણ વ્ર્સ્ક્તને, જો તે સાચબત કરે કે ગુનો તેની જાણ વગર કરવામાં
આવ્ર્ો છે અથવા તેણે ગુના ના બને તે માટે તમામ ર્ોગ્ર્ ખંતનો ઉપર્ોગ કર્ો છે તો
તે કોઈપણ સજા માટે જવાબિાર રહેશે નહીં.

2) પેટા-કલમ (1) માં સમાતવષ્ટ્ટ કંઈપણ હોવા છતાં, જ્ર્ાં કાર્િા હેઠળ તશક્ષાપાિ ગુનો

સરકારના તવભાગ અથવા પેટા-કલમ (1) ની કલમ (ખ) માં ઉલ્લેચખત કોઈપણ
અતિકારી દ્વારા કરવામાં આવ્ર્ો છે અને તે સાચબત થયુ ં છે કે આ ગુનો તવભાગના વડા

તસવાર્ અદર્ કોઈ અતિકારીની સંમતત અથવા સહર્ોગથી કરવામાં આવ્ર્ો છે , અથવા
કોઈપણ અતિકારીની ઉપેક્ષાને લીિે થર્ેલ છે , અથવા સત્તાના દક્સામાં, પેટા-કલમ
(1) ની કલમ (ખ) માં ઉલ્લેચખત વ્ર્સ્ક્તઓ તસવાર્ અદર્ કોઈ વ્ર્સ્ક્ત, આવા અતિકારી
અથવા વ્ર્સ્ક્તઓ પણ તે ગુના માટે િોતર્ત ગણવામાં આવશે અને તેની સામે કાર્ાવાહી
કરવામાં આવશે અને તે મુજબ સજા કરવામાં આવશે.
4. વનર્મો બનાવવાની સત્તા–
(1)

કેદર સરકાર, સત્તાવાર ગેર્ેટમાં અતિસ ૂિના દ્વારા, આ કાર્િાની જોગવાઈઓને

(2)

આ અતિતનર્મ હેઠળ બનાવવમાં આવેલ િરે ક તનર્મ, બનાવ્ર્ા પછી તરત જ સંસિ

અમલમાં મ ૂકવા માટે તનર્મો બનાવી શકે છે .

સિમાં હોર્ તો સંસિના િરે ક સિન સમક્ષ, કુલ િીસ દિવસની અવતિ માટે , જે એક

સિમાં, બે સિોમ અથવા બે થી વધુ ઉત્તરોત્તર સિોમાં પુણા થઇ શકે, પ્ર્તુત કરવામાં
આવશે. ઉપર જણાવ્ર્ા પ્રમાણેના સિ અથવા ઉત્તરોત્તર સિો પછી તરત જ સિ

સમાપન પહેલાં બંને સિન આ તનર્મમાં કોઇ પણ સુિારો લાવવા સંમત થાર્

અથવા બંને સિન આ બાબત ઉપર સંમત થાર્ કે આ તનર્મ ન બનાવવો જોઇએ,
તદટ ઉપરાંત આ તનર્મ માિ એવા સુિારા પ્રમાણે જે પણ સ્્થતત હોર્, લાગુ થશે

અથવા લાગુ પડશે નદહ. જેથી એવા સુિારા અથવા તન્તરીકરણથી આ તનર્મ હેઠળ
પહેલાં કરવામાં આવેલ કોઇ પણ કાર્ાની વૈિતા ઉપર કોઇ અસર પડશે નદહ.
5. વનરસન અને બિાવ –
(1)

(2)

વન (સંરક્ષણ) અધ્ર્ાિે શ, ૧૯૮૦ ને આથી તનરસન કરવામાં આવ્યુ ં છે .

આવા તનરસન હોવા છતાં, ઉક્ત વટહુકમની જોગવાઈઓ હેઠળ કરવામાં આવેલ

કંઈપણ અથવા કોઈપણ કાર્ાવાહી આ કાર્િાની સંબતં િત જોગવાઈઓ હેઠળ કરવામાં
આવી છે અથવા લેવામાં આવી છે તેવ ુ ં માનવામાં આવશે.
***

