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PÀqÀvÀ ¸ÀASÉå: J¥sï¹-11/61/2021-J¥sï¹.

ಎಫ್.ನಂ.ಎಫ್ಸಿ-11/61/2021-ಎಫ್ಸಿ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಪರಿಸರ ,ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ
(ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗ)
ಇಂದಿರಾ ಪರ್ಯಾವರಣ್ ಭವನ
ಅಲಿಗಂಜ್, ಜೋರಾಸಾ ಗ್ಸರಸ್ತು
ನವ ದೆಹಲಿ 110003
ದಿನಂಕ: 4 ಅಕ್ಟ ೋಬರ್ 2021

ತಿದ್ದು ಪಡಿ
ವಿಷಯ: ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ರ್ಕಯ್ದು 1980ಕ್ಕೆ ಉದೆು ೋಶಿತ ತಿದ್ದು ಪಡಿ ಕುರಿತ್ತ ಟೋಕ್ಕಟಪಪ ಣಿ/ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಿ-ಕುರಿತ್ತ

ಮೇಡಂ/ಸರ್
ಮೇಲ್ಕ ಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಸಮಸಂಖ್ಯೆ ಪತ್ರ ದಿನಂಕ
2.10.2021ನ್ನು ಉಲ್ಲ ೇಖಿಸಲು ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ನಗಿದ್ದು ಈ ಪತ್ರ ದಲ್ಲಲ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಇ
ಮೇಲ್ಐಡಿಯನ್ನು ದಯಮಾಡಿ fca.amendment@gov.in ಬದಲಾಗಿ fca-

amendment@gov.in ಎಂದ್ದ ಓದಿಕೊಳ್ಳು

ವುದ್ದ.

ಸಹಿ/(ಸಂದಿೋಪ್ ಶಮಾಾ)
ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ೆ ಮಹಾನಿರೇಕ್ಷಕರು

ಇವರಗೆ
1.ಹೆಚ್ಚು ವರ ಮುಖ್ೆ ಕಾಯೇದಶಿೇ (ಅರಣ್ೆ )/ಪರ ಧಾನ ಕಾಯೇದಶಿೇ (ಅರಣ್ೆ ) ಎಲ್ಲ
ರಾಜ್ೆ ಗಳ್ಳ/ಕಂದ್ರರ ಡಳಿತ್ ಪರ ರ್ದಶ

2.ಪಿಸಿಸಿಎಫ್, ಎಲಾಲ ರಾಜ್ೆ ಗಳ್ಳ/ಕಂದ್ರರ ಡಳಿತ್ ಪರ ರ್ದಶ
3.ಪ್ರರ ರ್ದಶಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳ್ಳ. ಎಲಾಲ ಈಆರ್್ಒಗಳ್ಳ, ಎಂಒಇಎಫ್್ಸಿಸಿ
4.ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ರಗೂ
ಪರ ತಿ:
1.ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತಂತಿರ ಕ), ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ವೆಬ್್ೈಟ್್ನಲ್ಲಲ ತಿದ್ದು ಪಡಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲ ೇಡ್
ಮಾಡುವಂತೆ ಕೊೇರ

ಎಫ್. ಸಂಖ್ಯೆ ಎಫ್ಸಿ-11/61/2021-ಎಫ್ಸಿ

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ
(ಅರಣ್ೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗ)
ಇಂದಿರಾ ಪರ್ಯಾವರಣ್ ಭವನ,
ಅಲಿಗಂಜ್, ಜೋರಾಸಾ ಗ್ ರಸ್ತು ,
ನವದೆಹಲಿ - 110003
ದಿನಂಕ: 02ನೇ ಅಕ್ಟ ೋಬರ್, 2021
ಇವರಿಗೆ,

1. ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ (ಅರಣ್ಯ )/ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಯ (ಅರಣ್ಯ ), ಎಲ್ಲಾ
ರಾಜ್ಯ ಗಳು/ಕೇಂದ್ರರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು
2. ಪಿಸಿಸಿಎಫ್, ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಗಳು/ಕೇಂದ್ರರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು
3. ಪ್ರರ ದೇರ್ಶಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಐಆರ್ಒಗಳು, ಎೇಂಒಇಎಫ್ಸಿಸಿ
4. ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಾ ರಿಗೆ

ವಿಷಯ:ಅರಣ್ೆ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ರ್ಕಯಿದೆ, 1980ರಲಿಿ ನ ಪರ ಸ್ತು ಪಿತ ತಿದ್ದು ಪಡಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ
ಅಭಿಪ್ರರ ಯ/ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾ ನಿಸುವುದ್ದ.

ಮೇಡಂ/ಸರ್,
ಕೇಂದರ ಸಕಾಯರವು ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ , 1980ಕ್ಕೆ ಕ್ಕಲ್ವು ತಿದ್ದೆ ಪ್ಡಿಗಳನ್ನು ತರಲು ಮುೇಂದ್ರಗಿದೆ
ಎೇಂದ್ದ ತಿಳಿಸಲು ನಿದೇಯರ್ಶತನಾಗಿದೆೆ ೇನೆ. 40 ವರ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯ ೇಂತರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಾ , ದೇಶದಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಸರ,
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರದ ಆಡಳಿತಗಳಲ್ಲಾ ಗಣ್ನಿೇರ್ ಬದಲ್ಲವಣೆ ಉೇಂಟಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು
ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ಸೂಕು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ನಮಮ ದೇಶದ ಪ್ರಿಸರ
ಮತ್ತು ಆರ್ಥಯಕ ಅಗತಯ ಗಳಲ್ಲಾ ನ ಕ್ರರ ಯಾತಮ ಕ ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ಕಾಯಿದೆರ್
ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮಧ್ಯ ೇಂತರ ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಾ ಪ್ರ ರ್ತು ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ. ಆದರೂ,
ಪ್ರ ಸುು ತ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಂದಿಕೊಳಳ ಲು, ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್ ವೇಗವಧಿಯತ ಏಕ್ರೇಕರಣ್ಕಾೆ ಗಿ, ಕಾಯಿದೆರ್ನ್ನು ಮತು ಷ್ಟು ತಿದ್ದೆ ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದ್ದ
ಅಗತಯ ವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ, 1980ರಲ್ಲಾ ಪ್ರ ಸಾು ವಿತ ತಿದ್ದೆ ಪ್ಡಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಾವಯಜ್ನಿಕ
ಸಮಾಲೇಚನಾ ದ್ರಖ್ಲೆರ್ನ್ನು ಇದರೇಂದಿಗೆ ಲ್ಗತಿು ಸಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರ ತಿರ್ನ್ನು

ಸಚಿವಾಲ್ರ್ದ ವೆಬ್ೈಟ್ನಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ದರ್ವಿಟ್ಟು

www.parivesh.nic.in ಮೂಲ್ಕ ಪ್ಡೆದ್ದಕೊಳಳ ಬಹುದ್ರಗಿದೆ.
ಮೇಲ್ಲನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಾ ಟ್ಟು ಕೊೇಂಡು, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರಗಳು, ಕೇಂದ್ರರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ
ಆಡಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ್ಪ್ಟ್ು ಎಲ್ಾ ರಿಗೂ ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1980ರಲ್ಲಾ ನ ಪ್ರ ಸಾು ವಿತ
ತಿದ್ದೆ ಪ್ಡಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ತಮಮ ಅಭಿಪ್ರರ ರ್ಗಳನ್ನು /ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲು
ನಾನ್ನ ನಿದೇಯರ್ಶತನಾಗಿದೆೆ ೇನೆ. ಅಭಿಪ್ರರ ರ್/ಸಲ್ಹೆಗಳನ್ನು ಇ-ಮೇಲ್

fca.amendment@gov.in

ಮೂಲ್ಕ ಸಲ್ಲಾ ಸಬಹುದ್ದ.
ಸಚಿವಾಲ್ರ್ದಲ್ಲಾ ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಅನ್ನಮೇದನೆಯೇಂದಿಗೆ ಈ ಸುತ್ುೇಲೆ
ಹರಡಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.

ಅಡಕ: ಮೇಲ್ಲನಂತೆ.
ವಿಶಾಾ ಸಪೂವಯಕ,
ಸಹಿ /(ಸಂದಿೋಪ್ ಶಮಾಾ)

ಸಹಾರ್ಕ ಅರಣ್ಯ ಮಹಾನಿರಿೇಕ್ಷಕರು
ಪ್ರ ತಿ:
1. ನಿದೇಯಶಕರು (ತೇಂತಿರ ಕ), ಎನ್ಐಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲ್ರ್ದ ವೆಬ್ೈಟ್ನಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲೇಡ್ ಮಾಡುವ
ವಿನಂತಿಯೇಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.

ಸಮಾಲೋಚನ ದಾಖಲೆ
ಅರಣ್ೆ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ರ್ಕಯಿದೆ, 1980ರ
ಪರ ಸ್ತು ಪಿತ ತಿದ್ದು ಪಡಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ
ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲ್ಲವಣೆ ಸಚಿವಾಲ್ರ್

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಐಪಿ ಭವನ
ಜೇರಾಾ ಗ್ ರಸ್ತು , ನವದೆಹಲ್ಲ
ಅಕೊು ೇಬರ್, 2021
ಎ. ಹಿನ್ನು ಲೆ
1. ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ ಗೆ ಅೇಂಕ್ರತ ಹಾಕಲ್ಲಯಿತ್ತ ಮತ್ತು 25ನೇ ಅಕೊು ೇಬರ್ 1980ರಿೇಂದ
ಅನಾ ರ್ವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ಲಯಿತ್ತ. (ಇನ್ನು ಮುೇಂದೆ ಕಾಯ್ದೆ ಎೇಂದ್ದ ಉಲೆಾ ೇಖಿಸಲ್ಲಗುತು ದೆ).
ಕಾಯ್ದೆ ರ್ ಮುನ್ನು ಡಿಯುಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಪೂರಕ ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಸಂಗಿಕ ವಿರ್ರ್ಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಯಿದೆ ಎೇಂದ್ದ ವಿವರಿಸುತು ದೆ.
ಸಂಸತಿು ನಲ್ಲಾ ಮಸೂದೆರ್ನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ (ಬಿಲ್ ನಂ. 1980ರ 201) ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ನಿೇಡಲ್ಲದ
ಉದೆೆ ೇಶ ಮತ್ತು ಕಾರಣ್ಗಳ ಹೇಳಿಕ್ಕ ಹಿೇಗಿದೆ:

ಉದೆು ೋಶಗಳು ಮತ್ತು ರ್ಕರಣ್ಗಳ ಹೇಳಿಕೆ

1. ಅರಣ್ಯ ನಾಶವು ಪ್ರಿಸರ ಅಸಮತ್ೇಲ್ನವನ್ನು ಉೇಂಟ್ಟಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ ಹಾಳಾಗಲು
ಕಾರಣ್ವಾಗುತು ದೆ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶವು ದೇಶದಲ್ಲಾ ದೊಡಡ ಪ್ರ ಮಾಣ್ದಲ್ಲಾ ನಡೆಯುತಿು ದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದ ವಾಯ ಪ್ಕ
ಕಳವಳ ಉೇಂಟ್ಟಮಾಡಿದೆ.

2. ಮತು ಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ನಾಶವನ್ನು ತಪಿಿ ಸುವ ದೃಷ್ಟು ಯಿೇಂದ, ರಾರ್ು ರಪ್ತಿಗಳು 25ನೇ ಅಕೊು ೇಬರ್, 1980,
ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಸುಗಿರ ೇವಾಜ್ಞೆ 1980ಕ್ಕೆ ಅೇಂಕ್ರತ ಹಾಕ್ರದರು. ಕಾಯಿೆ ರಿಸಿದ ಮೇಸಲು
ಅರಣ್ಯ ಗಳಮೇಸಲು ರದೆ ತಿ ಮತ್ತು ಬಳಕ್ಕ, ಅರಣೆಯ ೇತರ ಉದೆೆ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ
ಕೇಂದರ ಸಕಾಯರದ ಪೂವಾಯನ್ನಮತಿ ಅಗತಯ ಎೇಂಬುದನ್ನು ಸುಗಿರ ೇವಾಜ್ಞೆ ರ್ಲ್ಲಾ ಹೇಳಲ್ಲಗಿದೆ. ಅೇಂತಹ
ಅನ್ನಮೇದನೆರ್ನ್ನು ನಿೇಡುವ ಕುರಿತ್ತ ಕೇಂದರ ಸಕಾಯರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಹೆ ನಿೇಡಲು ಸಲ್ಹಾ ಸಮತಿಯೇಂದರ
ರಚನೆಗೆ ಈ ಸುಗಿರ ೇವಾಜ್ಞೆ ಯು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಿ ಸಿದೆ.

3. ಮೇಲ್ಲನ ಸುಗಿರ ೇವಾಜ್ಞೆ ರ್ನ್ನು ಬದಲ್ಲಸಲು ಮಸೂದೆಯು ಕೊೇರುತು ದೆ.

2. 1988ರಲ್ಲಾ ಕಾಯಿದೆಗೆ ತಿದ್ದೆ ಪ್ಡಿ ತರಲ್ಲಯಿತ್ತ. 1988ರ ತಿದ್ದೆ ಪ್ಡಿರ್ ನಂತರ, ಅನ್ನಮೇದನೆ ಪ್ಡೆದ
ದಿನಾೇಂಕದಿೇಂದ ತಿದ್ದೆ ಪ್ಡಿರ್ನ್ನು ಕಾಯ್ದೆ ಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.

3. 12.12.1996ರವರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರಗಳು, ಕೇಂದ್ರರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಆಡಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದರ
ಸಕಾಯರವು ಭಾರತಿೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯಿದೆ, 1927 ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಿ ಳಿೇರ್ ಕಾನೂನಿನ
ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅರಣ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲ್ಲಖೆರ್ ನಿವಯಹಣೆರ್ ನಿಯಂತರ ಣ್ದಲ್ಲಾ ರುವ
ಅರಣ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಮಾತರ ಕಾಯಿದೆರ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನ್ನು ಅನಾ ಯಿಸುತಿು ದೆ ವು ಮತ್ತು ಗೌರವಾನಿಾ ತ ಸುಪಿರ ೇೇಂ
ಕೊೇಟ್ಯ 12.12.1996ರ ದಿನಾೇಂಕದ ತಿೇಪಿಯನಲ್ಲಾ , ರಿಟ್ ಅಜಿಯ (ಸಿವಿಲ್) ಸಂಖೆಯ 202/1995, ಟಿ.ಎನ್.
ಗೇದವಮಯನ್ ರ್ಥರುಮುಲ್ಪ್ರದ್ ವಸಯಸ್ ಯೂನಿರ್ನ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರರು,
ಕಾಯಿದೆರ್ ಅನಾ ಯಿಸುವಿಕ್ಕರ್ ವಾಯ ಪಿು ರ್ನ್ನು ಸಿ ರ್ು ಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. ಕಾಯಿದೆರ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ
ಅನಾ ರ್ವಾಗುತು ವೆ:

ಎ.ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ , ಮಾನಯ ತೆ ಮತ್ತು ವಗಿೇಯಕರಣ್ದ ಹರತಗಿಯೂ ಯಾವುದೇ ಸಕಾಯರಿ ದ್ರಖ್ಲೆರ್ಲ್ಲಾ
`ಅರಣ್ಯ ' ಎೇಂದ್ದ ದ್ರಖ್ಲ್ಲಗಿರುವ ಎಲ್ಾ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು. ಇದ್ದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ `ಅರಣ್ಯ '
ಎೇಂದ್ದ ಸೂಚಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನೂು ಒಳಗೇಂಡಿದೆ;
ಬಿ.ಮೇಲ್ಲನ ಉಪ್-ಪ್ರಯ ರಾ (ಎ) ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಒಳಗೇಂಡಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು `ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಾ ' `ಅರಣ್ಯ ' ಎೇಂಬ ಅಥಯಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿರುವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು.
ಸಿ. ಸರ್ೇಯಚು ನಾಯ ಯಾಲ್ರ್ದ 12.12.1996ರ ಆದೇಶ ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಲದ ತಜ್ೆ ರ
ಸಮತಿಯಿೇಂದ `ಅರಣ್ಯ ' ಎೇಂದ್ದ ಗುರುತಿಸಲ್ಲಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಂತೆ 1997ರಲ್ಲಾ
ಸುಪಿರ ೇೇಂ ಕೊೇಟ್ಯಗೆ ಮತ್ತು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರಗಳು ಈ ಕಾಯಿದೆರ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತಿ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಾ ತಜ್ೆ ರ ಸಮತಿಯು `ಅರಣ್ಯ '
ಎೇಂದ್ದ ಗುರುತಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಾ ರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ದದ ಅಥಯದ
ವಾಯ ಪಿು ರ್ಲ್ಲಾ ನ ಭೂಮಗೆ ಅನಾ ಯಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದವು. ನಾಯ ಯಾಲ್ರ್ದ ಮೇಲ್ಲನ ಆದೇಶವು
ಅರಣೆಯ ೇತರ ಭೂಮರ್ಲ್ಲಾ ನ ಗಿಡ-ಮರಗಳಿಗೂ ಅನಾ ಯಿಸುತು ದೆ ಎೇಂದ್ದ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ.

4. ಕಾಯಿದೆರ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಒೇಂದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶದ
ಆಡಳಿತವು ಯಾವುದೇ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮರ್ ಪ್ರಿವತಯನೆ (ಡೈವರ್ಯನ್), ಮೇಸಲು ರದೆ ತಿ
(ಡಿರಿಸವೇಯಶನ್) ಅಥವಾ ಗುತಿು ಗೆಗೆ ನಿೇಡುವ ಆದೇಶ ಹರಡಿಸುವ ಮದಲು ಕೇಂದರ ಸಕಾಯರದ
ಪೂವಾಯನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆಯುವುದ್ದ ಕಡ್ಡಡ ರ್ವಾಗಿದೆ.

ಬಿ. ಸಮಾಲೋಚನ್ನಯ ವಿಷಯಗಳು

1. ಪ್ರ ಸುು ತ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಾಯರಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಗಳು (ಅಧಿಸೂಚಿತಅಥವಾ
ಅಧಿಸೂಚಿತವಲ್ಾ ದ) ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಕಾಯರಿ ದ್ರಖ್ಲೆರ್ಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಎೇಂದ್ದ ದ್ರಖ್ಲ್ಲಗಿರುವ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಕಾಯಿದೆರ್ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುತು ವೆ. ಜತೆಗೆ, ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ ಮತ್ತು ವಗಿೇಯಕರಣ್ದ
ಹರತಗಿಯೂ ಸಸಯ ವಗಯವನ್ನು ಹೇಂದಿರುವ ಭೂಮಯು ಸಿ ಳಿೇರ್ವಾಗಿ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲ್ಲದ ಕ್ಕಲ್ವು
ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯ ವೆೇಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿತವಾದರೆ ಕಾನೂನಿನ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನ್ನು
ಆಕಷ್ಟಯಸುತು ದೆ. ಅೇಂತಹ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದ್ದ ವಯ ಕ್ರು ನಿರ್ಠ ಮತ್ತು ಸಾ ಲ್ಿ ಮಟಿು ಗೆ
ಅನಿಯಂತಿರ ತವಾಗಿದೆ. ಇದ್ದ ಅಸಿ ರ್ು ತೆಗೆ ಕಾರಣ್ವಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು ನಿದಿಯರ್ು ವಾಗಿ ಖ್ಯಸಗಿ ವಯ ಕ್ರು ಗಳು
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ತಿ ಗಳಿೇಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರ ತಿರೇಧ್ಕ್ಕೆ ಕಾರಣ್ವಾಗುತು ದೆ ಎೇಂಬುದನ್ನು
ಗಮನಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಖ್ಯಸಗಿ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ವೆೇಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಅರಣೆಯ ೇತರ
ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಒಬಾ ವಯ ಕ್ರು ಯು ತನು ಸಾ ೇಂತ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಕೆ ನ್ನು ನಿಬಯೇಂಧಿಸುತು ದೆ
ಎೇಂಬುದನೂು ಗಮನಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಭೂ ಬಳಕ್ಕರ್ಲ್ಲಾ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ಬದಲ್ಲವಣೆರ್ನ್ನು
ಕಾಯಿದೆರ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಯೂ ಸಕಾಯರ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಾ . ಇದನ್ನು ಅನ್ನಮತಿಸಿದರೂ
ಸಹ, ಮಾಲ್ಲೇಕರು ಅರಣೆಯ ೇತರ ಉದೆೆ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ತಮಮ ಸಾ ೇಂತ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಬಳಸುವುದಕಾೆ ಗಿ
ಸಮಾನವಾದ ಅರಣೆಯ ೇತರ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಿಹಾರ ಶುಲ್ೆ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದ್ದ
ಹೆಚಿು ನ ಖ್ಯಸಗಿ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಗಿಡ ನೆಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ರೂ ಸಹ ಸಸಯ ರಹಿತವಾಗಿರಿಸುವ ಪ್ರ ವೃತಿು ರ್
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತು ಷ್ಟು ಕಾರಣ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟು ಯಿೇಂದ, ಕಾಯಿದೆರ್ ಅನಾ ರ್ದ ವಾಯ ಪಿು ರ್ನ್ನು
ವಸುು ನಿರ್ಠ ರಿೇತಿರ್ಲ್ಲಾ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುವುದ್ದ ಅತಯ ೇಂತ ಅಗತಯ ವೆೇಂದ್ದ ಭಾವಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.

2. ರೈಲೆಾ ಸಚಿವಾಲ್ರ್, ರಸ್ತು , ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ರೆ ರಿ ಸಚಿವಾಲ್ರ್ ಇತಯ ದಿಗಳಲ್ಲಾ ಯೂ ರೈಲೆಾ , ಹೆದ್ರೆ ರಿ
ಮದಲ್ಲದವುಗಳ ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ (ಆರ್ಒಡಬ್ಲ್ಾ ಯ ) ಕುರಿತ್ತ ಕಾಯಿದೆರ್ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಿೇವರ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಲ್ಲಾ ಈ ಆರ್ಒಡಬ್ಲ್ಾ ಯ ಗಳನ್ನು
1980ರ ಹಿೇಂದೆಯೇ ರೈಲು ಮಾಗಯ ಮತ್ತು ರಸ್ತು ಗಳನ್ನು ನಿಮಯಸಲು / ಸಾಿ ಪಿಸುವ ನಿದಿಯರ್ು
ಉದೆೆ ೇಶದೊೇಂದಿಗೆ ಈ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಂಸ್ತಿ ಗಳು ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸಾಾ ಧಿೇನಪ್ಡಿಸಿಕೊೇಂಡಿವೆ ಎೇಂದ್ದ
ಹೇಳಲ್ಲಗುತು ದೆ.1980ರ ಮದಲು ಸಾಾ ಧಿೇನಪ್ಡಿಸಿಕೊೇಂಡ ಉದೆೆ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಭೂಮರ್ ಸಾ ಲ್ಿ ಭಾಗವನ್ನು
ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲ್ಲಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾಾ ಧಿೇನಪ್ಡಿಸಿಕೊೇಂಡ ಭೂಮರ್ ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಭವಿರ್ಯ ದ
ನಿಮಾಯಣ್ಗಳು/ವಿಸು ರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಾ ಧಿೇನಪ್ಡಿಸಿಕೊೇಂಡ
ಭೂಮರ್ಲ್ಲಾ ರುವ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ವನ್ನು ಹಿೇಗೆಯೇ ಬಿಡಲ್ಲಯಿತ್ತ (1980ಕ್ರೆ ೇಂತ ಮದಲು)
ಮತ್ತು ಮುೇಂದೆ ಖ್ಯಲ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ್ ಸಕಾಯರಿ ಯೇಜ್ನೆಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು
ನೆಡಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಸಾಾ ಧಿೇನಪ್ಡಿಸಿಕೊೇಂಡ ಭೂಮರ್ ಮೇಲೆ ಅೇಂತಹ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆರ್ನ್ನು
ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು, ಕ್ಕಲ್ವು ಪ್ರ ಕರಣ್ಗಳಲ್ಲಾ , ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ರಿ ತ ಅರಣ್ಯ ಗಳೇಂದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆ
ಹರಡಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾನಯ ಸುಪಿರ ೇೇಂ ಕೊೇಟ್ಯನಿೇಂದ ಅದರ
ವಾಯ ಪಿು ರ್ ಕುರಿತ್ತ ಹೆಚಿು ನ ಸಿ ಷ್ಟು ೇಕರಣ್ದಿೇಂದ ಅೇಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಮಗೆ ಅರಣೆಯ ೇತರ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಭಾರತ
ಸಕಾಯರದ ಪೂವಾಯನ್ನಮತಿರ್ ಅಗತಯ ವಿದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ, ಭೂಮರ್ನ್ನು ಹೇಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ತಿ
(ರೈಲು, ಎನ್ಎಚ್ಎಐ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಾ ಯ ಡಿ ಇತಯ ದಿ) ಕಾಯಿದೆರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಅನ್ನಮೇದನೆ ಪ್ಡೆಯುವುದರ
ಜತೆಗೆ ಮೂಲ್ತಃ ಅರಣೆಯ ೇತರ ಉದೆೆ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಾ ಧಿೇನಪ್ಡಿಸಿಕೊೇಂಡ ಭೂಮರ್ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ನಿವಾ ಳ
ಹಾಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ (ಎನ್ಪಿವಿ), ಪ್ರಿಹಾರಾತಮ ಕ ಅರಣಿಯ ೇಕರಣ್ (ಸಿಎ) ಇತಯ ದಿಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ನಿಗದಿತ
ಪ್ರಿಹಾರ ಶುಲ್ೆ ಗಳನ್ನು ಪ್ರವತಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 25.10.1980ಕ್ರೆ ೇಂತ ಮದಲು ಸಾಾ ಧಿೇನಪ್ಡಿಸಿಕೊೇಂಡ

ಅೇಂತಹ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಕಾಯ್ದೆ ರ್ ವಾಯ ಪಿು ಯಿೇಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೇಡುವ ಕುರಿತ್ತ ಸಚಿವಾಲ್ರ್ವು ಈಗ
ಪ್ರಿಗಣಿಸುತಿು ದೆ.

3. (i) ಭಾರತವು ಬಹುಮಟಿು ಗೆ ಉರ್ಣ ವಲ್ರ್ದ ದೇಶವಾಗಿರುವುದರ ಜತೆಗೆ, ಸಾಾ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಸಯ ವಗಯ
ಬೆಳಯುವ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಹೇಂದಿದೆ. ಅದ್ದ ತನು ರ್ು ಕ್ಕೆ ತನೇ ಬಿಟ್ು ರೆ ಅದ್ದ ಒೇಂದ್ದ ನಿದಿಯರ್ು
ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಾ ಸಸಯ ಗಳುಳಳ ಅರಣ್ಯ ವನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸುತು ದೆ.ನಂತರದಲ್ಲಾ ಇೇಂತಹ ಗಮನಿಸದ
ಭೂಮಯು ನಿಘಂಟಿನ ಅಥಯದ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಾಾ ರ್ತು (ಡಿೇಮ್ಡಡ ) ಅರಣ್ಯ ದ ವಗಯಕ್ಕೆ ಸೇಪ್ಯಡೆಯಾಗುತು ದೆ.
ಅೇಂತಹ ಭೂಮಯು ಕಾಯ್ದೆ ರ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಕಷ್ಟಯಸುವುದನ್ನು ಮುೇಂದ್ದವರಿಸುತು ದೆ.
ಆದೆ ರಿೇಂದ, ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಜ್ನರು ತಮಮ ಭೂಮರ್ಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಬೆಳಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ
ಪ್ರ ವೃತಿು ರ್ನ್ನು ಹೇಂದಿರುತು ರೆ.

(ii)ರಾಷ್ಟು ರೇರ್ ಅರಣ್ಯ ನಿೇತಿ, 1988ರಲ್ಲಾ ದೇಶದ ಭೂಪ್ರ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಒೇಂದ್ದ ಭಾಗದಷ್ಟು ಪ್ರ ದೇಶದ
ಅರಣಿಯ ೇಕರಣ್ ಗುರಿ ಹೇಂದಲ್ಲಗಿದೆ. ಈ ಗುರಿರ್ನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಗಿಡ ನೆಡುವಿಕ್ಕರ್ ವೇಗವು
ತೃಪಿು ದ್ರರ್ಕವಾಗಿಲ್ಾ . ಪ್ರ ಸುು ತ ದೇಶದ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಮರಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಯು ಭೌಗೇಳಿಕ ಪ್ರ ದೇಶದ
ಸುಮಾರು 24.56% ರಷ್ಟು ದೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ವಾಯ ಪಿು ರ್ನ್ನು ಹೆಚಿು ಸಲು ಪ್ರರ ಯೇಗಿಕ ಮತಿ ಇದೆ.
ಆದೆ ರಿೇಂದ, ಖ್ಯಸಗಿ ಒಡೆತನದ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಒಳಗೇಂಡಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರಣೆಯ ೇತರ
ಭೂಮರ್ನ್ನು ಪ್ರಿಸರ, ಆರ್ಥಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರ ಯೇಜ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಮರದ ಹದಿಕ್ಕರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ
ತರಬೇಕು.

(iii) ಜ್ತೆಗೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲ್ಲಗಿರುವ ರಾಷ್ಟು ರೇರ್ವಾಗಿ ನಿಧ್ಯರಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆ (ಎನ್ಡಿಸಿ) ಅನ್ನಸಾರ
2030ರ ವೇಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ 2.5 ರಿೇಂದ 3.0 ಶತಕೊೇಟಿ ಟ್ನ್ಗಳಷ್ಟು ಸಿಒ2 ಸಮನಾದ ಕಾಬಯನ್ ಸಿೇಂಕ್
ಅನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕ್ರದೆ ಹಾಗೂ ಮರ ಮತ್ತು ಮರದ ಉತಿ ನು ಗಳ ಆಮದಿಗಾಗಿ ವಿದೇರ್ಶ ವಿನಿಮರ್ದ
ಹರಿವನ್ನು ಸರಿಸುಮಾರು 45 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕಾದ ಗುರಿರ್ನ್ನು
ಹೇಂದಲ್ಲಗಿದೆ.ಇದಕಾೆ ಗಿ ಸಕಾಯರಿ ಅರಣ್ಯ ಗಳ ಹರಗೆ ಲ್ಭಯ ವಿರುವ ಎಲ್ಾ ಭೂಮರ್ಲ್ಲಾ ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ
ಮರ ಬೆಳಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಅರಣಿಯ ೇಕರಣ್ವನ್ನು ಪ್ರ ೇತಾ ಹಿಸುವುದ್ದ ಅಗತಯ ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ
ಇದಕಾೆ ಗಿಖ್ಯಸಗಿ ಅಥವಾ ಅರಣೆಯ ೇತರ ಭೂಮರ್ಲ್ಲಾ ಸಸಯ ವಗಯ ಅಥವಾ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳಸುವ
ವಯ ಕ್ರು ಗಳಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ರ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಅನಾ ರ್ವಾಗುವುದಿಲ್ಾ ಎನ್ನು ವ ವಿಶಾಾ ಸ ಮೂಡಿಸುವುದ್ದ
ಅಗತಯ ವಾಗಿದೆ.

4. ಭಾರತದಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ್ ಭೂ ದ್ರಖ್ಲೆಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒೇಂದೇ ಭೂಮರ್ ವಯ ತಿರಿಕು
ನಮೂದ್ದಗಳು ಕಂದ್ರರ್ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ದ್ರಖ್ಲೆಗಳಲ್ಲಾ ಯೂ ಇವೆ. ಇದ್ದ ತಪ್ಪಿ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಕ್ಕೆ
ಕಾರಣ್ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಯ ಜ್ಯ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟು ಸಿದೆ. ಆದೆ ರಿೇಂದ, ಈ ನಿರ್ಮಗಳಲ್ಲಾ ಕಾಯಿದೆರ್
ಅನಾ ಯಿಸುವಿಕ್ಕರ್ ಬಗೆೆ ಸಿ ರ್ು ತೆರ್ ಅಗತಯ ವಿದೆ. ಕಂದ್ರರ್ ದ್ರಖ್ಲೆಗಳು ಭೂಮರ್ ಸಾಾ ಧಿೇನ

ಹೇಂದಿರುವ ವಯ ಕ್ರು ರ್ ವಿವರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಮರ್ ಸಾ ರೂಪ್ವನ್ನು
ಒಳಗೇಂಡಿರಬೇಕು. 12.12.1996ರ ನಂತರ ಕಂದ್ರರ್ ದ್ರಖ್ಲೆರ್ಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ಅರಣೆಯ ೇತರ
ಭೂಮರ್ಲ್ಲಾ ಗಿಡ ನೆಡುವುದ್ದ, ಅರಣಿಯ ೇಕರಣ್ ಇತಯ ದಿಗಳ ದ್ರಖ್ಲ್ಲೇಕರಣ್ವು ಅರಣ್ಯ
ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರ ೇತಾ ಹಿಸಲು ಕಾಯಿದೆರ್ ವಾಯ ಪಿು ರ್ ಹರಗೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎೇಂದ್ದ ಬಲ್ವಾಗಿ
ಭಾವಿಸಲ್ಲಗಿದೆ (ಕೃಷ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಿಡ ನೆಡುವ ವಯ ವಸ್ತಿ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ).
5. ಅನೇಕ ರಸ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲೆಾ ಮಾಗಯಗಳ ಜತೆರ್ಲ್ಲಾ , ಹಸಿರು ಪ್ಟಿು ಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಗಳೇಂದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಅನೇಕ
ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾ ರಸ್ತು /ರೈಲು ಬದಿರ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳು/ಆವಾಸಸಾಿ ನಗಳನ್ನು ಅೇಂತಹ ಭೂಮರ್ಲ್ಲಾ
ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಡಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಈ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳಿಗೆ (ಖ್ಯಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಕಾಯರ) ಸಂಪ್ಕಯದ ಅಗತಯ ವಿದೆ (ಸಂಪ್ಕಯ
ರಸ್ತು ಗಳು/ರೈಲು ಮಾಗಯಗಳು) ಮತ್ತು ರಸ್ತು /ರೈಲು ಮಾಗಯದ ಉದೆ ಕ್ಕೆ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ
ಪ್ಟಿು ರ್ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಪ್ಕಯ ರಸ್ತು ಗಳು ಹಾದ್ದಹೇಗುತು ದೆ. ಈ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮರ್
ಅರಣೆಯ ೇತರ ಬಳಕ್ಕಯಾಗಿರುವುದರಿೇಂದ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಕೇಂದರ ಸಕಾಯರದ ಪೂವಾಯನ್ನಮತಿರ್ ಅಗತಯ ವಿದೆ.
ಪ್ರ ತಿ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮರ್ ಅವಶಯ ಕತೆ ಸುಮಾರು 0.05 ಹೆಕ್ಕು ೇರು ಷ್ಟು ರುತು ದೆ. ಅೇಂತಹ
ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ ಪ್ರ ವೇಶಗಳಿಗೆ 0.05 ಹೆಕ್ಕು ೇರಾ ರೆಗಿನ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿವಾಸಿಗಳು/ವಾಯ ಪ್ರರ ಮಾಲ್ಲೇಕರ
ಕರ್ು ವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದ್ದ ಎೇಂದ್ದ ಸಚಿವಾಲ್ರ್ವು ಅಭಿಪ್ರರ ರ್ಪ್ಟಿು ದೆ.

6. ಕಾಯಿದೆರ್ ಪ್ರ ಸುು ತ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ನಿಯಂತರ ಣ್ ಸಾ ರೂಪ್ ಹೇಂದಿವೆಯೇ ಹರತ್ತ ನಿಷೇಧಿತ
ಸಾ ರೂಪ್ ಹೇಂದಿಲ್ಾ . ಆದೆ ರಿೇಂದ ಅವುಗಳ ಅನನಯ ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚಿು ನ ಭೂದೃಶಯ ಸಂಯೇಜಿತ
ಮೌಲ್ಯ ದಿೇಂದ್ರಗಿ ಹೆಚಿು ನ ಮಟ್ು ದ ರಕ್ಷಣೆ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಕ್ಕಲ್ವು ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಅರಣೆಯ ೇತರ ಬಳಕ್ಕರ್ನ್ನು
ನಿಷೇಧಿಸಲು ಕಾಯಿದೆರ್ಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳಿಲ್ಾ . ಇದಲ್ಾ ದೆ, 40 ವರ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯ ೇಂತರ
ಅವಧಿರ್ಲ್ಲಾ , ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರಗಿನಿೇಂದ, ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸರದ ಆಡಳಿತಗಳಲ್ಲಾ ಗಣ್ನಿೇರ್
ಬದಲ್ಲವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬದಲ್ಲಗುತಿು ರುವ ಪ್ರಿಸರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಯಕ ಪ್ರಿಸರವನ್ನು
ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೈಸಗಿಯಕ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿ ರ್ ಕಡೆಗೆ ನಿೇತಿಗಳು
ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ ಮಗಳು ಪ್ರ ಪಂಚದ್ರದಯ ೇಂತ ಗಣ್ನಿೇರ್ ಬದಲ್ಲವಣೆರ್ನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇೇಂತಹ
ಕ್ರರ ಯಾತಮ ಕ ಬದಲ್ಲವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಚಿವಾಲ್ರ್ವು ಕಾಯ್ದೆ ರ್ಲ್ಲಾ ಒೇಂದ್ದ
ನಿದಿಯರ್ು ಅವಧಿಗೆ ರ್ಶರ ೇಮಂತ ಪ್ರಿಸರ ಮೌಲ್ಯ ಗಳನ್ನು ಪ್ರ ದರ್ಶಯಸುವ ಕ್ಕಲ್ವು ಪ್ಪರಾತನ ಕಾಡುಗಳನ್ನು
ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲು ಚಿೇಂತಿಸುತಿು ದೆ.

7. ಅೇಂತರರಾಷ್ಟು ರೇರ್ ಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಾ ನಮಮ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು ದೇಶದ
ಸಾವಯಭೌಮತಾ ವನ್ನು ಎತಿು ಹಿಡಿರ್ಲು ಮೂಲ್ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ನಿಣಾಯರ್ಕವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ
ಭೂಮರ್ನ್ನು ಅರಣೆಯ ೇತರ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಅನ್ನಮೇದನೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಪ್ರ ಸುು ತ ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು
ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಹಲ್ವು ಬಾರಿ, ರಾಷ್ಟು ರೇರ್ ಮಹತಾ ದ ಆರ್ಕಟಿು ನ ಮತ್ತು ಭದರ ತ ಯೇಜ್ನೆಗಳು
ವಿಳಂಬವಾಗುತು ವೆ ಮತ್ತು ನಿಣಾಯರ್ಕ ಸಿ ಳಗಳಲ್ಲಾ ಇೇಂತಹ ಮೂಲ್ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ
ಹಿನು ಡೆಯಾಗುತು ದೆ. ಕಾಯಿದೆರ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಕೇಂದರ ಸಕಾಯರದ ಪೂವಾಯನ್ನಮತಿ
ಪ್ಡೆಯುವುದರಿೇಂದ ಅೇಂತಹ ಯೇಜ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿದಿಯರ್ು ಸಮರ್ದಲ್ಲಾ

ಪೂಣ್ಯಗಳಿಸಬೇಕಾದ ಆರ್ಕಟಿು ನ ಮತ್ತು ಭದರ ತ ಯೇಜ್ನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕಾೆ ಗಿ ಅರಣ್ಯ
ಭೂಮರ್ನ್ನು ಅರಣೆಯ ೇತರ ಬಳಕ್ಕಗೆ ನಿಗದಿತ ಕಾಲ್ಮತಿಯಳಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗೆ ನಿೇಡುವುದ್ದ ಅಗತಯ ವಾಗಿದೆ.

8. ಗಣಿ ಗುತಿು ಗೆರ್ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಾ , ಕಾಯಿದೆರ್ ಉಪ್-ನಿರ್ಮ 2 (ii)ಮತ್ತು 2 (iii) ಗಳ ಅನಾ ರ್ವು ಒಟಾು ಗಿ
ಹಲ್ವು ವಿರ್ರ್ಗಳಲ್ಲಾ ಗೇಂದಲ್ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟು ಸುತು ವೆ. ಉಪ್-ನಿರ್ಮ 2 (iii) ಗುತಿು ಗೆ ನಿೇಡಲು
ಅನ್ನಮತಿಸಿದರೆ, ಉಪ್-ನಿರ್ಮ 2 (ii) ಅರಣ್ಯ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಅರಣೆಯ ೇತರ ಉದೆೆ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಬಳಸಲು
ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡುತು ದೆ. ಉಪ್-ನಿರ್ಮ 2 (iii) ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಪ್ರ ಸುು ತ ಅನ್ನಮತಿಗಾಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮರ್
ಎನ್ಪಿವಿ ಅನ್ನು ಮಾತರ ಪ್ರವತಿಸಲ್ಲಗುತು ದೆ. ಮುೇಂದೆ ಅೇಂತಹ ಅನ್ನಮತಿರ್ನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ
ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯ್ದರ್ಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯ್ದಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶವಿರುತು ದೆ. ಉಪ್-ನಿರ್ಮ 2 (ii) ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ
ಅನ್ನಮತಿಗಾಗಿ, ನಿಧಾಯರ ಬೆೇಂಬಲ್ ವಯ ವಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ಕಲ್ವು ನಾಯ ಯಾಲ್ರ್ಗಳ ಆದೇಶ ಅನ್ನಸಾರ
ಸೂಚಿಸಲ್ಲದ ನಿರ್ಮಗಳು/ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೇಂಡು
ಪ್ರ ಸಾು ವನೆರ್ ವಿವರವಾದ ಪ್ರಿರ್ಶೇಲ್ನೆ ನಡೆಸಲ್ಲಗುತು ದೆ. ಕಾಡುಗಳ ಎನ್ಪಿವಿ ಜತೆಗೆ, ಇತರ
ಪ್ರಿಹಾರಾತಮ ಕ ಅರಣಿಯ ೇಕರಣ್ (ಸಿಎ) ಹಣ್, ಸಿಎ ಭೂಮ, ಸುರಕ್ಷತ ವಲ್ರ್ ಅರಣಿಯ ೇಕರಣ್ ವೆಚು
ಇತಯ ದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರವತಿಸಬೇಕು. ಹಿೇಗಾಗಿ, ಗಣಿ ಗುತಿು ಗೆದ್ರರನ್ನ ಉಪ್-ನಿರ್ಮ 2 (iii) ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ
ಅನ್ನಮತಿ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು ಎನ್ಪಿವಿ ಹಣ್ವನ್ನು ಪ್ರವತಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ
ದೊಡಡ ಭಾಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಕೊಳಳ ಬಹುದ್ದ. ಉಪ್-ನಿರ್ಮ 2 (iii) ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಅೇಂತಹ
ಅನ್ನಮತಿರ್ನ್ನು `ಅರಣ್ಯ ತೆರವು' ಎೇಂದ್ದ ಅರ್ಥಯಸಲ್ಲಗುತು ದೆಯೇ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ)
ಕಾಯಿದೆ, 1986ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ `ಪ್ರಿಸರ ತೆರವು' ಎೇಂದ್ದ ಅರ್ಥಯಸಲ್ಲಗಿದೆಯೇ ಎೇಂಬುದ್ದ ಸಹ
ಸಿ ರ್ು ವಾಗಿಲ್ಾ . ಮಾನಯ ಸರ್ೇಯಚು ನಾಯ ಯಾಲ್ರ್ದ ಪ್ರ ಕಾರ, ಗುತಿು ಗೆದ್ರರನ್ನ ಗುತಿು ಗೆಗಾಗಿ ಉಪ್-ನಿರ್ಮ
2(ii)ರ ಅನಾ ರ್ ಅಜಿಯ ಸಲ್ಲಾ ಸದೇ ಉಪ್-ನಿರ್ಮ 2 (iii) ಅನ್ನಮತಿರ್ನ್ನು ಪ್ಡೆದಿರುವ ಸಂದಭಯಗಳಲ್ಲಾ
ಸಮಸಾಯ ತಮ ಕ ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು ತಪಿಿ ಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೇಡಬಹುದ್ದ. ಮೂಲ್ತಃ, ಉಪ್-ನಿರ್ಮ 2 (iii)
ಅನ್ನು ನೆಡುತ್ೇಪ್ಪ (ಭೂಮರ್ನ್ನು ಒಡೆಯುವುದ್ದ ಅಥವಾ ತೆರವುಗಳಿಸುವುದ್ದ ಉದೆೆ ೇಶವಲ್ಾ )
ಮದಲ್ಲದ ಉದೆೆ ೇಶಗಳಿಗೆ ಅನಾ ಯಿಸಲು ನಿಧ್ಯರಿಸಲ್ಲಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಗಣಿ ಗುತಿು ಗೆಯಂತಹ ಅರಣ್ಯ
ಭೂಮರ್ನ್ನು ಮುರಿರ್ಲು/ತೆರವುಗಳಿಸಲು ಉದೆೆ ೇರ್ಶಸಿರುವ ಇತರ ಗುತಿು ಗೆ ಅನಾ ಯಿಸದಿರಲು
ಉದೆೆ ೇರ್ಶಸಲ್ಲಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ನಂತರ, ಉಪ್-ನಿರ್ಮ 2 (iii) ಅನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಗೆ ಅನಾ ಯಿಸಲು
ಆರಂಭಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ ಮತ್ತು ಇತರ ರಿೇತಿರ್ ಗುತಿು ಗೆಗಳಿಗೂ ಅನಾ ಯಿಸಲ್ಲಯಿತ್ತ. ಆದೆ ರಿೇಂದ, ಕಾಯ್ದೆ ರ್
ಉಪ್-ನಿರ್ಮ 2 (iii) ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ದಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅರಣೆಯ ೇತರ ಉದೆೆ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಬಳಸುವ ಉದೆೆ ೇಶವನ್ನು
ಹೇಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿರ್ ಗುತಿು ಗೆ ನಿಯೇಜ್ನೆಗಾಗಿ ಉಪ್-ವಿಭಾಗ 2 (ii) ಅನ್ನು
ಅನಾ ಯಿಸಬಹುದ್ದ ಎೇಂದ್ದ ಸಿ ರ್ು ಪ್ಡಿಸಲು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.

9. ವಿಸು ರಿತ ರಿೇಚ್ ಡಿರ ಲ್ಲಾ ೇಂಗ್ (ಇಆರಿಡ ) ನಂತಹ ಹಸ ತಂತರ ಜಾೆ ನಗಳು ಬರುತಿು ವೆ. ಇದ್ದ ಅರಣ್ಯ
ಭೂಮರ್ ಕ್ಕಳಗೆ ಆಳವಾದ ತೈಲ್ ಮತ್ತು ನೈಸಗಿಯಕ ಅನಿಲ್ವನ್ನು ಅನೆಾ ೇಷ್ಟಸಲು ಅಥವಾ
ಹರತೆಗೆರ್ಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತು ದೆ. ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶಲ್ಲಾ ನ ಮಣ್ಣಣ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ವನ್ನು
ಬೆೇಂಬಲ್ಲಸುವ ಜ್ಲ್ಚರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದೇ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಹರಗಿನಿೇಂದ
ರಂಧ್ರ ಗಳನ್ನು ಕೊರೆರ್ಲ್ಲಗುತು ದೆ. ಅರಣ್ಯ . ಸಚಿವಾಲ್ರ್ವು ಇೇಂತಹ ತಂತರ ಜಾೆ ನದ ಬಳಕ್ಕರ್ನ್ನು

ಪ್ರಿಸರ ಸ್ತು ೇಹಿ ಎೇಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾಯ್ದೆ ರ್ ವಾಯ ಪಿು ರ್ ಹರಗೆ ಇಡಬೇಕು ಎೇಂದ್ದ
ಭಾವಿಸುತು ದೆ.
10. ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಿದಿಯರ್ು ಖ್ಯಸಗಿ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಯಳಗೆ ಬರುವ ಅಥವಾ 12.12.1996ರ ಸುಪಿರ ೇೇಂ
ಕೊೇಟ್ಯ ಆದೇಶದ ಪ್ರ ಕಾರ ಅರಣ್ಯ ದ ಅಥಯದ ವಾಯ ಪಿು ರ್ಲ್ಲಾ ಬರುವ ಖ್ಯಸಗಿ ವಯ ಕ್ರು ಗಳ
ಕುೇಂದ್ದಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸರಾಗಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರ ಕಾರ ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಎಫ್ಸಿ ಕಾಯ್ದೆ
ಅನಾ ರ್ವಾಗುತು ದೆಯೇ ಅಲ್ಲಾ ,ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಲ್ಲೇಕರು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆರ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನು
ಕೈಗೇಂಡು ಲ್ಲಭದ್ರರ್ಕ ಉದೆೆ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು 250 ಚದರ ಮೇಟ್ರ್ ವಿಸಿು ೇಣ್ಯದ ವಸತಿ ಘಟ್ಕ
ನಿಮಯಸಲು ಒೇಂದ್ದ ಬಾರಿ ಮಾತರ ಸಡಿಲ್ಲಕ್ಕ ನಿೇಡಲು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.

11. ಕಾಯ್ದೆ ರ್ ಸ್ತಕ್ಷನ್ 2ರಲ್ಲಾ `ಅರಣೆಯ ೇತರ ಬಳಕ್ಕ' ವಿವರಣೆರ್ ರ್ರತ್ತು , ಅರಣೆಯ ೇತರ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕ ಎೇಂದ್ದ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದೆಯೇ ಹರತ್ತ ಬೇರೆ ಉದೆೆ ೇಶಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಾ .
ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ವನಯ ಜಿೇವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅರಣೆಯ ೇತರ
ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳೇಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಾರದ್ದ ಎೇಂಬುದ್ರಗಿ ಭಾವಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ
ಪ್ರರ ಣಿಸಂಗರ ಹಾಲ್ರ್ಗಳು, ಸಫಾರಿಗಳು, ಅರಣ್ಯ ತರಬೇತಿ ಮೂಲ್ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇತಯ ದಿಗಳನ್ನು
ಕಾಯ್ದೆ ರ್ ಸ್ತಕ್ಷನ್ 2 (ii)ರಲ್ಲಾ ಹೇಳಿರುವಂತೆ `ಅರಣೆಯ ೇತರ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕ' ಎೇಂಬ ಅಥಯದೊಳಗೆ ಬರಬಾರದ್ದ
ಎೇಂದ್ದ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.

12. ಪ್ರಿಹಾರಾತಮ ಕ ಸುೇಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದ್ದ ಕಡ್ಡಡ ರ್ವಾಗಿದೆ, ಇದರಿೇಂದ್ರಗಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮ ಮತ್ತು
ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಅರಣೆಯ ೇತರ ಉದೆೆ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅನ್ನಮತಿಸಿದ ನಂತರ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮ
ಮತ್ತು ಅದ್ದ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಉತು ಮಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತು ದೆ. ಆದರೆ
ಅದೇ ಉದೆೆ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಗುತಿು ಗೆರ್ನ್ನು ನವಿೇಕರಿಸುವ ಸಮರ್ದಲ್ಲಾ ಡಬಾ ಲ್ ಸುೇಂಕ ವಿಧಿಸುವುದ್ದ
ತಕಯಬದಿ ವಲ್ಾ .

13. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಾ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ಉಲ್ಾ ೇಂಘನೆಗೆ ಸಿ ರ್ು ವಾದ ರ್ಶಕ್ಕಿ ರ್ನ್ನು ಉಲೆಾ ೇಖಿಸಲ್ಲಗಿದೆ ರೂ
ಕಾಯ್ದೆ ರ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಾ ೇಂಘಿಸಿದ ಉದ್ರಹರಣೆಗಳಿವೆ. ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ಉಲ್ಾ ೇಂಘನೆಯಂತಹ
ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದೆೆ ೇಶದಿೇಂದ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಾ ರ್ಶಕ್ಕಿ ರ್ನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣ್ಗಳಿಸಲು
ಸಚಿವಾಲ್ರ್ವು ಉದೆೆ ೇರ್ಶಸಿದೆ. ಈ ನಿಟಿು ನಲ್ಲಾ , ಸ್ತಕ್ಷನ್ 2ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳನ್ನು ಈಗ ಒೇಂದ್ದ
ವರ್ಯದವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದ್ರದ ಅವಧಿಗೆ ಸಾದ್ರ ಜೈಲು ರ್ಶಕ್ಕಿ ವಿಧಿಸಲು ಉದೆೆ ೇರ್ಶಸಲ್ಲಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ದ
ಸಂಜ್ಞೆ ರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ವಾಗಿರುತು ದೆ ಮತ್ತು ಜಾಮೇನ್ನ ರಹಿತವಾಗಿರುತು ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವ
ಹಾನಿರ್ನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಸ್ತಕ್ಷನ್ 3ಎ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ರ್ಶಕ್ಕಿ ರ್ ಜತೆಗೆ ದಂಡ ಪ್ರಿಹಾರದ
ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲ್ಲಗಿದೆ. ಅಲ್ಾ ದೆ, ಕಾಯ್ದೆ ರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ
ಅಪ್ರಾಧ್ದಲ್ಲಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಾ ನ ಯಾವುದೇ
ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ದಂಡ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಿಾ ೇಕರಿಸಬೇಕಾದ ಮತು ವನ್ನು ರಾಜ್ಯ
ರಾಷ್ಟು ರೇರ್ CAMPAದಲ್ಲಾ ಜ್ಮಾ ಮಾಡಬೇಕು.

CAMPA ಕ್ರೆ ೇಂತ

14. ಸಮೇಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ತನಿಖ್ಯ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮರ್ಲ್ಲಾ ನಿಜ್ವಾದ ಅರಣೆಯ ೇತರ
ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕರ್ನ್ನು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಿರ್ಶೇಲ್ಲಸುವ ಮದಲ್ಲನ ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯ್ದಗಳಾಗಿವೆ. ಇೇಂತಹ ಹಲ್ವು
ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಾ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮರ್ಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಲಗುತು ದೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ
ಭೂಮ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಾ ರುವ ಜಿೇವವೈವಿಧ್ಯ ದಲ್ಲಾ ಗರ ಹಿಕ್ಕಗೆ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಬದಲ್ಲವಣೆ
ಆಗುವುದಿಲ್ಾ . ಆದರೆ ಅೇಂತಹ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ಅರಣೆಯ ೇತರ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕ ಎೇಂದ್ದ
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿರುವುದರಿೇಂದ, ಕೇಂದರ ಸಕಾಯರದ ಪೂವಾಯನ್ನಮತಿರ್ನ್ನು ಪ್ಡೆಯುವ ಔಪ್ಚಾರಿಕ
ಪ್ರ ಕ್ರರ ಯ್ದರ್ನ್ನು ಪ್ರಲ್ಲಸಲು ವಾಸು ವಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳುಳ ತು ದೆ. ಇದನ್ನು
ಪ್ರಿಹರಿಸಲು, ನಿದಿಯರ್ು ವಾಗಿ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು ಗರ ಹಿಸಲ್ಲಗದಂತಹ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಲ್ಲಾ , ಕಾಯ್ದೆ ರ್
ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಅನಾ ರ್ಗಳಿಸದೇ ಇರುವುದ್ದ ಉತು ಮ.

ಅನ್ನಬಂಧ್
ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ , 1980
(1988ರಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ ತಿದ್ದೆ ಪ್ಡಿಗಳೇಂದಿಗೆ)

ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೂರಕ ಅಥವಾ
ಪ್ರರ ಸಂಗಿಕ ವಿರ್ರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಯಿದೆ.
ಭಾರತ ಗಣ್ರಾಜ್ಯ ದ ಮೂವತ್ು ೇಂದನೇ ವರ್ಯದಲ್ಲಾ ಸಂಸತ್ತು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತೆ ಮಸೂದೆ ಅೇಂಗಿೇಕರಿಸಿದೆ:

1. ಕ್ರರು ರ್ಶೇಷ್ಟಯಕ್ಕ, ವಿಸಾು ರ ಮತ್ತು ಆರಂಭ(1) ಈ ಕಾಯ್ದೆ ರ್ನ್ನು ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ , 1980 ಎೇಂದ್ದ ಕರೆರ್ಬಹುದ್ದ.
(2) ಇದ್ದ ಜ್ಮುಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಶಮ ೇರ ರಾಜ್ಯ ವನ್ನು ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಇಡಿೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನಾ ಯಿಸುತು ದೆ.
(3) ಇದ್ದ ಅಕೊು ೇಬರ್ 25, 1980ರಂದ್ದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ಎೇಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುತು ದೆ.

2. ಅರಣ್ಯ ಗಳ ಮೇಸಲ್ಲತಿ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮರ್ನ್ನು ಅರಣೆಯ ೇತರ ಉದೆೆ ೇಶಕಾೆ ಗಿ
ಬಳಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಬಯೇಂಧ್
ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಾ ಸದಯ ಜಾರಿರ್ಲ್ಲಾ ರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಹರತಗಿಯೂ,
ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಯರ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಕೇಂದರ ಸಕಾಯರದ ಪೂವಾಯನ್ನಮತಿ
ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ನಿದೇಯರ್ಶಸುತು ದೆ -

i. ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿೆ ರಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ (ಆ ರಾಜ್ಯ ದಲ್ಲಾ ಸದಯ ಕ್ಕೆ ಜಾರಿರ್ಲ್ಲಾ ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಾ
`ಮೇಸಲು ಅರಣ್ಯ ' ಎೇಂಬ ಅಭಿವಯ ಕ್ರು ರ್ ಅಥಯದಲ್ಲಾ ) ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು
ಕಾಯಿೆ ರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಾ ಸಲ್ಲಗುತು ದೆ;
ii. ಯಾವುದೇ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅರಣೆಯ ೇತರ
ಉದೆೆ ೇಶಕಾೆ ಗಿ ಬಳಸಬಹುದ್ದ;
iii. ಯಾವುದೇ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ಗುತಿು ಗೆರ್ ಮೂಲ್ಕ ಯಾವುದೇ
ಖ್ಯಸಗಿ ವಯ ಕ್ರು ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ, ನಿಗಮ, ಏಜ್ಞನಿಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಲ್ಲೇಕತಾ
ಹೇಂದಿರದ, ಸಕಾಯರದಿೇಂದ ನಿವಯಹಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಕಾಯರದ ನಿಯಂತರ ಣ್ಕ್ಕೆ ಒಳಪ್ಟ್ು ಯಾವುದೇ
ಸಂಸ್ತಿ ಗೆ ನಿೇಡಬಹುದ್ದ;
iiii.ಯಾವುದೇ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮ ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಾ ಮರು ಅರಣಿಯ ೇಕರಣ್ಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ
ಉದೆೆ ೇಶದಿೇಂದ ಆ ಭೂಮ ಅಥವಾ ಭಾಗದಲ್ಲಾ ನೈಸಗಿಯಕವಾಗಿ ಬೆಳದಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು
ತೆರವುಗಳಿಸಬಹುದ್ದ.
ವಿವರಣೆ- ಈ ವಿಭಾಗದ ಉದೆೆ ೇಶಕಾೆ ಗಿ, `ಅರಣೆಯ ೇತರ ಉದೆೆ ೇಶ' ಎೇಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮ
ಅಥವಾ ಅದರ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ಉದೆೆ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಡೆಯುವುದ್ದ ಅಥವಾ ತೆರವುಗಳಿಸುವುದ್ದಎ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಮಸಾಲೆಗಳು, ರಬಾ ರ್, ತಳ ಮರಗಳು, ಎಣೆಣ ಸಸಯ ಗಳು, ತ್ೇಟ್ಗಾರಿಕಾ ಬೆಳಗಳು
ಅಥವಾ ಔರ್ಧಿೇರ್ ಸಸಯ ಗಳ ಕೃಷ್ಟ;
ಬಿ. ಮರು ಅರಣಿಯ ೇಕರಣ್ ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಉದೆೆ ೇಶ;
ಆದರೆ ಅರಣ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು ವನಯ ಜಿೇವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಭಿವೃದಿಿ ಮತ್ತು ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಯಾವುದೇ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೇಂಡಿಲ್ಾ ದಿರುವುದ್ದ. ಅವುಗಳೇಂದರೆ, ಚೆಕ್ಪ್ೇಸ್ಟ್ಗಳ ಸಾಿ ಪ್ನೆ, ಫೈರ್
ಲೈನ್ಗಳು, ವೈರೆಾ ಸ್ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಫೆನಿಾ ೇಂಗ್, ಸೇತ್ತವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೇರಿಗಳು, ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು,
ಜ್ಲ್ಕುಳಿಗಳು, ಕಂದಕ ಗುರುತ್ತಗಳು, ಗಡಿ ಗುರುತ್ತಗಳು, ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ರಿೇತಿರ್
ಉದೆೆ ೇಶಗಳು.

3. ಸಲ್ಹಾ ಸಮತಿರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಕೇಂದರ ಸಕಾಯರವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ವಿರ್ರ್ಗಳಲ್ಲಾ ಸಲ್ಹೆ ನಿೇಡಲು ಯೇಗಯ ವೆೇಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ನಿದಿಯರ್ು
ಸಂಖೆಯ ರ್ ವಯ ಕ್ರು ಗಳನ್ನು ಒಳಗೇಂಡ ಸಮತಿರ್ನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದ್ದ
i. ಸ್ತಕ್ಷನ್ 2ರ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಅನ್ನಮೇದನೆ; ಮತ್ತು
ii. ಅರಣ್ಯ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿರ್ರ್ವನ್ನು ಕೇಂದರ ಸಕಾಯರವು
ಉಲೆಾ ೇಖಿಸಬಹುದ್ದ.

3ಎ. ಕಾಯ್ದೆ ರ್ ನಿರ್ಮಗಳ ಉಲ್ಾ ೇಂಘನೆಗೆ ದಂಡ ಸ್ತಕ್ಷನ್ 2ರ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಾ ೇಂಘಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಉಲ್ಾ ೇಂಘಿಸುವ ಪ್ರ ರ್ತು
ಮಾಡುವವರು ಅಥವಾ ಉಲ್ಾ ೇಂಘಿಸುವ ಇರಾದೆ ಹೇಂದಿರುವವರಿಗೆ ಹದಿನೈದ್ದ ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ವಿಸು ರಿಸಬಹುದ್ರದ ಅವಧಿಗೆ ಸಾದ್ರ ಜೈಲು ರ್ಶಕ್ಕಿ ವಿಧಿಸಲ್ಲಗುತು ದೆ.

3ಬಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾಯರಿ ಇಲ್ಲಖೆಗಳಿೇಂದ ಅಪ್ರಾಧ್ಗಳು 1) ಈ ಅಧಿನಿರ್ಮದ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಾಧ್ವನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಾ (ಎ) ಸಕಾಯರದ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲಖೆ, ಇಲ್ಲಖೆರ್ ಮುಖ್ಯ ಸಿ ; ಅಥವಾ
(ಬಿ) ಯಾವುದೇ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದಿೇಂದ, ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಡಿದ ಸಮರ್ದಲ್ಲಾ ನೇರ ಉಸುು ವಾರಿ ವಹಿಸಿರುವ
ವಹಿಸಿರುವ, ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೇಂದಿರುವ ವಯ ಕ್ರು
ಜ್ವಾಬಾೆ ರಿಯುತವಾಗಿರುತು ನೆ;
ಅವರನ್ನು ಅಪ್ರಾಧ್ಕ್ಕೆ ತಪಿಿ ತಸಿ ರೆೇಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲಗುತು ದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿರುದಿ ಕರ ಮ
ಕೈಗಳಳ ಬಹುದ್ದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾನ್ನಸಾರ ರ್ಶಕ್ಕಿ ವಿಧಿಸಬಹುದ್ರಗಿದೆ:
4.

ನಿರ್ಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ -

1)

ಈ ಕಾಯ್ದೆ ರ್ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನ್ನು (ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳನ್ನು ) ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗಳಿಸಲು ಕೇಂದರ

ಸಕಾಯರವು ಅಧಿಕೃತ ಗಜ್ಞಟ್ನಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದ್ರಗಿದೆ.
2)

ಈ ಕಾಯ್ದೆ ರ್ಡಿರ್ಲ್ಲಾ ರೂಪಿಸಲ್ಲದ ಪ್ರ ತಿಯೇಂದ್ದ ನಿರ್ಮವೂ ಅದ್ದ ರೂಪಿತಗೇಂಡ ತಕ್ಷಣ್

ಸಂಸತಿು ನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲಪ್ ಕಾರ್ಯನಿವಯಹಿಸುತಿು ರುವ ಸಂದಭಯದಲ್ಲಾ ಮಂಡನೆ
ಮಾಡಬೇಕು. 30 ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಾಲ್ಲವಧಿಯೇಂದಿಗೆ ಒೇಂದ್ದ ಕಲ್ಲಪ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಥವಾ
ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚಿು ನ ಅನ್ನಕರ ಮ ಕಲ್ಲಪ್ಗಳೇಂದಿಗೆ, ಮತ್ತು ಒೇಂದೊಮೆಮ ಕಲ್ಲಪ್ವು ಕೊನೆಗಳುಳ ವ ಮುನು
ತಕ್ಷಣ್ದ ಕಲ್ಲಪ್ ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಹೇಳಲ್ಲದ ಅನ್ನಕರ ಮ ಕಲ್ಲಪ್ಗಳಲ್ಲಾ ,ಎರಡೂ ಸದನಗಳು
ನಿರ್ಮಗಳಲ್ಲಾ ಮಾಪ್ರಯಡು ಮಾಡಲು ಸಮಮ ತಿಸಿದಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ನಿರ್ಮವನ್ನು
ರೂಪಿಸಬಾರದೆೇಂದ್ದ ಒಪಿಿ ಕೊೇಂಡಲ್ಲಾ , ನಿರ್ಮವು ಮಾಪ್ರಯಡ್ಡದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಾ ಪ್ರಿಣಾಮ ಹೇಂದಲ್ಲದೆ
ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಣಾಮ ಇಲ್ಾ ದೇ ಯಾವ ರಿೇತಿರ್ಲಾ ೇ ಆ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ; ಹಿೇಗಿದೆ ರೂ ಯಾವುದೇ
ಮಾಪ್ರಯಡು ಅಥವಾ ರದಿ ತಿಯು ಈ ಮದಲು ಮಾಡಲ್ಲದ ನಿರ್ಮದಡಿರ್ಲ್ಲಾ ನ ಸಿೇಂಧುತಾ ಕ್ಕೆ
ಯಾವುದೇ ಪೂವಾಯಗರ ಹವಿಲ್ಾ ದಂತಿರಬೇಕು.
5.

ರದ್ದೆ ಗಳಿಸುವುದ್ದ ಮತ್ತು ಉಳಿತರ್ (1). ಅರಣ್ಯ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ) ಆಧಾಯ ದೇಶ (ಸುಗಿರ ೇವಾಜ್ಞೆ ) 1980 ಈ ಮೂಲ್ಕ ಬದಲ್ಲಯಿಸಲ್ಲಗಿದೆ.

(2). ಈ ರದಿ ತಿಯಾದರೂ , ಸುಗಿರ ೇವಾಜ್ಞೆ ರ್ ಅಡಿರ್ಲ್ಲಾ ನ ನಿಬಂಧ್ನೆ/ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳಿಗನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ
ಯಾವುದೇ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಲದರೂ ಮಾಡಲ್ಲಗಿದೆ ಎೇಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ರ್
ಅನ್ನರೂಪ್ವಾದ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳಿಗನ್ನಗುಣ್ವಾಗಿ ತೆಗೆದ್ದಕೊಳಳ ಲ್ಲಗಿದೆ ಎೇಂದ್ದ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
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