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இந்திய அரசு

சுற்றுச்சூழல், வனம் (ம) காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம்
(வனப்பாதுகாப்பு பிரிவு)

இந்திரா பரியாவரன் பவன்,
அலிகன்ஜ், ஜ ார்பாக்சாலல
புது தில்லி – 110 003.

நாள். 20 அக்ஜ ாபர் 2021.

சுற்றறிக்லக
பபாருள்

வனச் (பாதுகாப்பு) சட் ம், 1980ல் ஜமற்பகாள்ளப்ப வுள்ள
திருத்தங்கள் மீதான கருத்துக்கள்/ ஆஜலாசலனகள்
வரஜவற்கப்படுதல் – குறித்து.

அம்மையீர்/ ஐயா,
வனச் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1980ல் மைற்ககாள்ளப்படவுள்ள திருத்தங்கள்
கதாடர்பாக அமனத்துத் தரப்பினரிடமிருந்து கருத்துக்கள் / ஆம ாசமனகள்
கபறுவதற்காக. ஆம ாசமன/ க ந்தாய்வுக் குறிப்பானது (Consultation Paper), ைத்திய
அமைச்சகத்தின் இமையதளைான https://moef.gov.in ைற்றும் PARIVESH portal
(https://parivesh.nic.in)ல்
கசய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தி

ைற்றும்

ஆங்கி

கைாழிகளில்

பதிமவற்றம்

இந்த ஆம ாசமன/ க ந்தாய்வுக் குறிப்பு பல்மவறு ைாநி /

வட்டார கைாழிகளில் கைாழிகபயர்க்கப்பட்டு மைற்கூறிய இரு இமையதளங்களிலும்
பதிமவற்றம் கசய்யப்பட்டுள்ளது.
2.

கபாதுத்தளங்களில்

பதிமவற்றம்

கசய்யப்பட்டுள்ள

ஆம ாசமன/

க ந்தாய்வுக் குறிப்பின் ஆங்கி ம் ைற்றும் பிற கைாழிகளின் கபாருள் விளங்கங்களில்
மவறுபாடு ஏமதனும் இருப்பின்,

ஆங்கி

வடிவி ான கபாருள் விளக்கமை

இறுதியானதாகக் கருதப்படும் என இதுகுறித்து விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது.

3.

ஆம ாசமன/

ஆம ாசமனகமள

க ந்தாய்வுக்

fca-amendment@gov.in

குறிப்பின்

மீதான

என்ற

மின்னஞ்சல்

கருத்துக்கள்/
வாயி ாக

கதரியப்படுத்தவும்.
4.

கருத்துக்கள்/ ஆம ாசமனகமள அமைச்சகத்திற்கு அனுப்ப மவண்டிய

இறுதி நாள். 01.11.2021.
ராஜகஷ்குமார்
பதாழில்நுட்ப அலுவலர் (வ)
பபறுநர்

கூடுதல் தலலலம பசயலாளர் (வனம்)/ முதன்லம பசயலாளர் (வனம்),
அலனத்து மாநிலங்கள்/ ஒன்றிய ஆட்சிப்பகுதிகள்.

முதன்லம தலலலம வனப்பாதுகாவலர், அலனத்து மாநிலங்கள்/ ஒன்றிய
ஆட்சிப்பகுதிகள்.

வட் ார அலுவலர்கள், அலனத்து ஒருங்கிலைந்த வட் ார அலுவலகங்கள்,
சுற்றுச்சூழல், வனம் (ம) காலநிலல மாற்ற அலமச்சகம்,
அலனத்து பதா ர்புல யவர்கள்.
நகல்

இயக்குநர் (பதாழில்நுட்பம்), ஜதசிய தகவல் லமயம், (அலமச்சகம் மற்றும்
PARIVESH இலைய தளத்தில்பதிஜவற்றம் பசய்யவதற்காக)

1980 ஆம் ஆண்டு வனச் (பாதுகாப்பு) சட் த்தில்
ஜமற்பகாள்ள கருதப்பட் திருத்தங்கள் மீதான
ஆஜலாசலன/ கலந்தாய்வு குறிப்பு

சுற்றுச்சூழல், வனம் மற்றும் காலநிலல மாற்றம் அலமச்சகம்
இந்திய அரசு
இந்திரா பரியாவரன் பவன்
ஜ ார்பாக் சாலல, புது தில்லி
அக்ஜ ாபர், 2021

A.

பின்னணி

1.

வனச் (பாதுகாப்பு) சட் ம் பிரக னப்படுத்தப்பட்டு, 1980ஆம் ஆண்டு
அக்ஜ ாபர் மாதம் 25 ஆம் நாள் நல முலறப்படுத்தப்பட் து. (இனி இச்சட் ம்
என்று குறிப்பி ப்படும்). இச்சட் ம், வனங்களின் பாதுகாப்பிற்கான மற்றும்
அதனு ன் பதா ர்புல ய அல்லது அதலனச் சார்ந்த அல்லது அதுகுறித்த
பபாருண்லமக்கு

வலகபசய்கிறது

என

இச்சட் த்தின்

முகவுலர

விவரிக்கிறது. நா ாளுமன்றத்தில் இந்த சட் முன்வடிலவ (மஜசாதாலவ)
அளித்த ஜபாது (சட் முன்வடிவ எண். 201/1980) இந்த சட் முன்வடிவுக்கு
அளிக்கப்பட்

ஜநாக்கங்கள் மற்றும் காரைங்கள் குறித்த விவர அறிக்லக

பின்வருமாறு:
ஜநாக்கங்கள் மற்றும் காரைங்கள் குறித்த விவர அறிக்லக
1)

வனங்கள் அழிப்பு சுற்றுச்சூழல் ஏற்றத்தாழ்வு தன்லமலய
ஏற்படுத்தி
வழிவகுக்கிறது.
அழிக்கப்பட்டு

சுற்றுச்சூழல்
நாட்டில்
வருவது

பபரிய

சீரழிவுக்கு
அளவில் காடுகள்

மிகுந்த

கவலலலய

ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2)

ஜமலும் வனங்கள் அழிக்கப்படுவலத ஆய்வு பசய்யும்
ஜநாக்கில், குடியரசுத் தலலவர் அவர்கள், 25.10.1980 அன்று,
1980ஆம் ஆண்டு வனப் (பாதுகாப்பு) அவசர சட் த்லத
1

பிறப்பித்தார்.

காப்பு

வனங்களில்

மரங்கலள

பவட்டுவதற்கும் வனமல்லாத ஜநாக்கங்களுக்காக வன
நிலத்லத பயன்படுத்துவதற்கும் மத்திய அரசின் முன்
அனுமதி அவசியபமன ஜமற்பசான்ன அவசரச் சட் ம்
கூறுகிறது. அத்தலகய ஒப்புதலல வழங்குவது பதா ர்பாக
மத்திய

அரசுக்கு

ஆஜலாசலன

வழங்க

ஒரு

ஆஜலாசலனக் குழுலவ அலமப்பதற்கும் இந்த அவசரச்
சட் ம் வழிவலக பசய்தது.
3)

ஜமற்கண் அவசர சட் த்லத மாற்றீடு பசய்வதற்கு இந்த
சட் முடிவு ஜகாருகிறது.

2. 1988ஆம் ஆண்டில் இச்சட் ம் திருத்தியலமக்கப்பட் து. 1988ஆம் ஆண்டில்
திருத்தியலமக்கப்பட்

பின்னர், நாளது வலரயிலான சட் த்தின் வடிவம்

இலைக்கப்பட்டுள்ளது.
3. 12.12.1996 ஆம் நாள் வலரயில், மாநில அரசுகள், மத்திய அரசின் ஜநரடி
ஆட்சியின் கீழ் வரும் பகுதிகள் மற்றும் மத்திய அரசு, 1927ஆம் ஆண்டு
இந்திய வனச் சட் ம் அல்லது ஏலனய யாபதாரு உள்ளூர் சட் த்தின் கீழ்
அறிவிக்லகயி ப்பட்

வனங்கள் மற்றும் வனத்துலறயின் நிருவாக

கட்டுப்பாட்டில் கீழ் இருந்த
விதிமுலறகலளப்

வனங்களுக்கு மட்டுஜம இச்சட் த்தின்

பயன்படுத்துவது

பபாதுவான

நல முலறயாகும்.
2

மாண்பலம உச்சநீதிமன்றத்தில் நீதிப்பபராலை மனு (சிவில்) எண்
202/1995 இல் டி.என். ஜகாடவர்மன் திருமுல்பாட் எதிர் இந்திய அரசு மற்றும்
ஏலனஜயார் குறித்த வழக்கில் அளித்த 12.12.1996 நாளிட் தீர்ப்பில், சட் ம்
பபாருந்தக்கூடிய தன்லம குறித்தும், மற்றும் சட் த்தின் விதிமுலறகள்
பின்வருவனவற்றிற்கு பபாருந்தும் என்றும் பதளிவுபடுத்தியது :
a.

உரிலம, அங்கீகாரம், வலகப்பாடு ஆகியவற்லறப் பபாருட்படுத்தாமல்
யாபதாரு

அரசின்

பதிவில்

'வனம்'

என்று

பதிவுபசய்யப்பட்

அலனத்து பகுதிகளும் யாபதாரு சட் த்தின் கீழ் வனம் என
அறிவிக்லகயி ப்பட் பகுதிகளும் இதில் அ ங்கும்;
b.

ஜமற்பசான்ன துலை-பத்தி (a)-இன் கீழ் உள்ள அலனத்துப் பகுதிகள்
நீங்கலான மற்றும் 'காடு’ என்பதற்கு

அகராதியில் விளக்கம்

அளிக்கப்பட்டதற்கு ஒத்திலசவான அலனத்து பகுதிகள்.
c.

மாண்பலம உச்சநீதிமன்றத்தின் 12.12.1996 ஆம் நாளிட் உத்தரவின்
அடிப்பல யில் அலமக்கப்பட்
அல யாளம் கண் றியப்பட்

வல்லுனர் குழுவால் 'வனம்' என
அலனத்துப் பகுதிகள், அதன்படி 1997
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ஆம் ஆண்டில் மாண்பலம

உச்ச நீதிமன்றத்தில் உறுதிபமாழிப்

பத்திரம் தாக்கல் பசய்யப்பட் ன.
ஒவ்பவாரு மாநிலத்திலும் வல்லுநர் குழுவால் வனம் என கண் றியப்பட்
ஏலனய யாபதாரு பகுதியிலும் வனம் என்பதன் அகராதியின்படி பபாருள்
விளக்கத்தின் கீழ் வருகின்ற நிலங்களிலும் சட் த்தின் விதிமுலறகலள
மாநில அரசுகள் பயன்படுத்தத் பதா ங்கின. வனம் சாரா நிலங்களில் உள்ள
மலலத்ஜதாட் ப் பயிர்களுக்கு இந்த சட் ம் பபாருந்தும் என்று கருதும்
வலகயில் ஜமற்கண் நீதிமன்ற உத்தரவு பபாருள் பகாள்ளப்பட் து.
4. சட் த்தின் விதிமுலறயின்படி, மாநில அரசு அல்லது மத்திய அரசின் ஜநரடி
ஆட்சிப்பகுதிகள் ஏஜதனும் ஒரு வன நிலத்லத ஜவறு ஜநாக்கத்திற்கு
பயன்படுத்துவதற்கு மரங்கலள பவட்டுவது அல்லது அல்லது குத்தலகக்கு
விடுவதற்கு ஆலைகலள பிறப்பிக்கும் முன்னர், மத்திய அரசின் முன்
அனுமதி பபறுவது கட் ாயமாகும்.

B.

ஆஜலாசிக்கப்பட பவண்டிய பபாருண்லமகள்
1.

தற்ஜபாலதய

சூழலில்,

அலனத்து

அரசு

வன

நிலங்களும்

(அறிவிக்லகயி ப்பட் தும் அறிவிக்லகயி ப்ப ாததும்) யாபதாரு அரசு
4

பதிவிலும் வனமாக பதிவு பசய்யப்பட் பகுதியும், இந்த சட் வரம்பின் கீழ்
வருகிறது. ஜமலும், சில உள்ளூர் வலரயறுக்கப்பட்

அளவுஜகால்களின்

அடிப்பல யில் தாவரங்களின் பதாகுதிலய பகாண்

நிலங்கள் வனமாக

கருதப்படுமாயின்

உல லம மற்றும் வலகப்பாடு எவ்வாறாயிருப்பினும்

சட் த்தின் விதிமுலறகளின் கீழ் வருகின்றன.
அல யாளம்

காண்பது

ஓரளவிற்கு

அத்தலகய நிலத்லத

தன்னுைர்வு

சார்ந்ததும்,

தன்னிச்லசயானதுமாகும். இது பதளிவின்லமக்கு வழிவகுக்கிறது. இதன்
விலளவாக,

குறிப்பாக தனிநபர்களி மிருந்தும் அலமப்புகளி மிருந்து

ஏராளமான

மனக்கசப்புகளும்

எதிர்ப்புகளும்

ஏற்பட்டுள்ளதாக

கண் றியப்பட்டுள்ளது. தனியார் பகுதிலய வனமாக கருதுவது, ஒரு தனிநபர்
அவரது பசாந்த நிலத்லத யாபதாரு வனம் சாராத ந வடிக்லககளுக்கும்
பயன்படுத்தும் அவரது தனிப்பட் உரிலமலய கட்டுப்படுத்துவதாக உள்ளது.
பல ஜநரங்களில், நிலப்பயன்பாட்டிற்கான மாற்றம் பகாரிய பேர்வுகள் சட்
விதிமுலறகளின்

கீழ்

பரிசீலிக்கப்படுவதில்லல.

அதற்கு

அனுமதிக்கப்பட் ாலும் கூ , உரிலமயாளர், அவரது பசாந்த நிலத்லத வனம்
சாராத ஜநாக்கத்திற்கு பயன்படுத்துவதற்கு,
இழப்பீட்டு வரிகளும் பசலுத்தப்ப

ஈட்டு நிலமும் ஏலனய

ஜவண்டியுள்ளது. இது பபரும்பாலான

தனியார் நிலங்கலள மரங்கள் இல்லாமல் லவத்திருக்கும் ஜபாக்லக வளர்க்க
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வழிவகுத்தது. நிலத்தில் மரம் வளப்பதற்கான வாய்ப்பு இருந்தஜபாதிலும் கூ
தனியார் நிலங்களில் அவ்வாறு மரம் வளர்க்காத நிலலஜய ஜமன்ஜமலும்
அதிகரித்துள்ளது. இதன் அடிப்பல யில், குறிக்ஜகாள் சார்ந்த முலறயில்,
இச்சட்

பயன்பாட்டின் முக்கியத்துவத்லத வலரயலற பசய்வது மிகவும்

அவசியபமன கருதப்படுகிறது.
2. இரயில்ஜவ, பநடுஞ்சாலலகள் முதலியவற்றின் வழித்த

உரிலம மீது

இச்சட் ம் பபாருந்தக்கூடிய வாய்ப்பிலன கண் றிவது குறித்து இரயில்ஜவ
அலமச்சகம், சாலல, ஜபாக்குவரத்து மற்றும் பநடுஞ்சாலலகள் அலமச்சகம்
மிகுந்த அதிருப்தியில் உள்ளன, பபரும்பாலான ஜநர்வுகளில், இரயில்ஜவ
இருப்பு பாலதகள் மற்றும் சாலலகலள கட்டுவதற்கான / அலமப்பதற்கான
குறிப்பிட்

ஜநாக்கத்து ன், 1980ஆம் ஆண்டுக்கு முன்னஜர, இத்தலகய

ஜமம்பாட்டு நிறுவனங்களால் இந்த வழித்த

உரிலமகள் முலறயாக

பபறப்பட்டுவிட் ன என கூறப்படுகிறது. 1980 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்னர்,
அவ்வாறு பபறப்பட்
ஜநாக்கத்திற்காக

நிலத்தில், பாதி நிலம், இந்நிலம் பபறப்பட் தற்கான
பயன்படுத்தப்பட் து.

மீதமுள்ள

நிலம்,

எதிர்கால

கட்டுமானங்கள் / விரிவாக்கங்களுக்காக அப்படிஜய வி ப்பட் ன. அவ்வாறு
வி ப்பட்

நிலத்திலுள்ள மரங்களும் வனங்களும் அந்த நிலலயிஜல
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வி ப்பட் ன

(1980ஆம்

ஆண்டுக்கு

முன்னர்).

ஜமலும்,

காலியான

அப்பகுதிகளில், அரசின் பல்ஜவறு திட் ங்களின் கீழ் மரங்கள் ந ப்பட் ன.
லகயகப்படுத்தப்பட்

நிலத்திலுள்ள அத்தலகய மரங்களின் பாதுகாப்லப

உறுதி பசய்யும் வலகயில், சில இனங்களில், இலவ பாதுகாக்கப்பட்
வனங்கள் என அறிவிக்லகயி ப்பட் ன. சட் ம் இயற்றப்பட்டு அதன்
பபாருந்துத்தன்லம குறித்த மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றத்தின் ஜமற்பகாண்
விளக்கத்தின் அடிப்பல யில் அத்தலகய அலனத்து நிலத்திற்கும், வனம்
சாரா பயன்பாட்டிற்காக ஒன்றிய அரசின் முன் அனுமதி அவசியமானதாகும்.
எனஜவ, நிலத்லத லவத்திருக்கும் இந்த அலமப்புகள் (இரயில்ஜவ, இந்திய
ஜதசிய பநடுஞ்சாலல ஆலையம், பபாதுப் பணித் துலற, முதலியலவ)
ஜமற்பசான்ன

சட் த்தின்

கீழ்

ஒப்புதல்

பபற

ஜவண்டியது

அவசியமானதாகும், ஜமலும், உண்லமயில், வனம் சாரா ஜநாக்கங்களுக்காகப்
பபறப்பட்
மதிப்பு

அத்தலகய நிலத்லத பயன்படுத்துவதற்காக தற்ஜபாலதய நிகர
(Net

Present

வலரயறுக்கப்பட்

Value),

இழப்பீட்டு

ஈடுபசய்

வரிகலளயும்

காடுவளர்ப்பு
பசலுத்த

அவசியமாகும். 25.10.1980ஆம் நாளுக்கு முன்னர் பபறப்பட்
நிலங்கலள

இச்சட் த்தின்

வரம்பபல்லலயிலிருந்து

ஜபான்ற

ஜவண்டுவது
அத்தலகய

விலக்குவதற்கு

அலமச்சகம் தற்ஜபாது கருதி வருகிறது.
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3. (i)

இந்தியா,

பபருமளவில்,

பவப்ப

மண் ல

நா ாக

இருப்பதால்,

இயல்பாகஜவ, அதிக அளவிலான தாவரங்கள், விலரவாக பபருமளவில்
வளர்ந்துவி க்கூடிய

தன்லம

விட்டுவி ப்பட் ால், குறிப்பிட்
வளர்ந்துவிடும்.

இதனால்,

பபற்றுள்ளது.

அலவ,

அப்படிஜய

காலத்தில், தானாகஜவ, காடு ஜபால்

கவனிக்கப்ப ாத

அத்தலகய

நிலங்கள்,

அகராதியின்படி வனம் என்ற பபாருள் விளக்கத்தின்படி, கருதப்பட் வனம்
என்ற வலகப்பாட்டின்கீழ் பகாண்டுவரப்படுகிறது. எனஜவ, அத்தலகய
நிலங்களுக்கும், இச்சட் த்தின் விதிமுலறகள் பபாருந்துகின்றன. எனஜவ,
பபாதுவாகஜவ, மக்கள் தங்கள் பசாந்த நிலத்தில், மரம் ஜபால் வளரும்
யாபதாரு தாவரத்லதயும் தடுக்கும் மனப்பாங்கிலனக் பகாண்டுள்ளனர்.
(ii)

நாட்டின் மூன்றில் ஒரு பகுதிலய காடு மற்றும் மரங்களால் சூழப்பட்

பகுதியாக மாற்ற ஜவண்டும் என்ற 1988ஆம் ஆண்டு ஜதசிய வனக் பகாள்லக
வலியுறுத்துகிறது.

இந்த இலக்லக அல வதற்கு ந ப்ப

ஜவண்டிய

மரங்களின் எண்ணிக்லகயும், அதன் ஜவகமும் மன நிலறவளிக்கக்கூடிய
வலகயில் இல்லல. நாட்டின் நிலப்பகுதியியில் 24.56 விழுக்காடு தற்ஜபாது
நாட்டின் வனம் மற்றும் மரங்கள் சூழப்பட்

பகுதியாக உள்ளது.

வனப்

பகுதிலய அதிகரிப்பதில் பல்ஜவறு நல முலற இ ர்பாடுகள் உள்ளன.
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எனபவ, தனியார் உல லமயின் கீழுள்ள நிலம் உட்ப
வனம் சாரா பகுதிகளிலும்

அதிகளவிலான

சூழலியல், பபாருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல்

நலன்களுக்காக மரம் ேடப்பட ஜவண்டும்.
(iii)

பமலும், கரியமில வாயு உமிழ்லவ குலறப்பதற்காக நாட்டிற்கான

ஜதசிய அளவில் தீர்மானிக்கப்பட்

பங்களிப்லபக் (Nationally Determined

Contribution) கருத்தில் பகாண்டு, 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் கூடுதலாக 2.5
முதல் 3.0 பில்லியன்

ன் அளவு கரியமிலவாயுவுக்கு இலையான கரிம

பசமிப்லப அலடயபவண்டும். ஜமலும் ஏறத்தாழ ரூ. 45 ஆயிரம் ஜகாடி
அளவிற்கு

மரம் மற்றும் மரத்திலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பபாருட்களின்

இறக்குமதிகான
வனங்களுக்கு

அந்நியச்
பவளிஜய

பசலாவணிலய

குலறப்பதற்கு,

கிலடக்கப்பபறும் அலனத்து

அரசு

நிலங்களில்

பபருமளவு மர ேடுதலுக்கும்

மற்றும் காடு வளர்ப்புக்கும் ஊக்குவிக்க

பவண்டியதும் அவசியமாகும்.

ஆனால் இதலன

தனியார் நிலங்களில் / வனம் சாராத
தாவரங்களுக்கு

உறுதி பசய்வதற்கு,

நிலங்களில் வளர்க்கப்படும்

அல்லது மரம் வளர்ப்பிற்கு

சட்ட விதிமுலறகள்

பபாருந்தாது என்ற நிலலலய உருவாக்கி, இது பதாடர்பான அச்சத்லத மரம்
வளர்பபாரிலடபய பபாக்குவது அவசியமாகும்.
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4. இந்தியாவில்,

காடுகள்

பதா ர்பாக

பவவ்ஜவறு

நிலப்

பதிபவடுகள்

பராமரிக்கப்படுகின்றன. பல ஜநரங்களில் ஒஜர நிலத்திற்கு வருவாய்த்
துலறயிலும், வனப் பதிவுகளிலும், மாறுபட்ட பதிவுகள் இருக்கின்றன. இது
தவறான விளக்கங்களுக்கும்
பசய்கிறது.

மற்றும் வழக்குகளுக்கும் வழிவலக

எனஜவ, அவர்களுக்கு

இத்தலகய வலரயலறகள் மற்றும்

சட் த்தின் பபாருந்தக்கூடிய தன்லம குறித்தும் பதளிவு ஜதலவப்படுகிறது.
வருவாய் பதிஜவடுகள்,

நில உடலமயாளர் நிலத்தின் தன்லம (வனம்

உள்ளிட்டலவ) சட் ப்பூர்வமாக பதரிவிக்க

ஜவண்டும்.

காடுவளர்ப்பு

ந வடிக்லககலள ஊக்குவிக்கும் பபாருட்டு, (ஜவளாண் காடு வளர்ப்பு
மற்றும் ஏலனய மரம் வளர்ப்பு

அலமப்புகள்

உட்ப ) 12.12.1996 ஆம்

ஆண்டிற்கு பிறகு, பமற்பசான்ன சட்டத்தின் அதிகார வரம்பபல்லலக்கு
பவளிபய இருக்கும்வண்ைம் பண்லைக்காடுகள், இதர காடு வளர்ப்புத்
ஜதாட் ங்கள் முதலியன வருவாய் ஆவைங்களில் பதிவு பசய்யப்படுகிறது
என்று உறுதியாக ேம்பப்படுகிறது.
5. பல

இ ங்களில்,

சாலலகள்

மற்றும்

இருப்புப்

பாலதகளின்

ஓர

நிலப்பகுதிகளில் சாலலபயார மரங்கள் வளர்க்கப்பட்டு அலவ காடுகளாக
அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. பல பகுதிகளில், அத்தலகய நிலங்கள் முழுவதும்
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சாலல / இரயில் பாலதலய அடுத்துள்ள பகுதிகள் பயனுள்ள இடங்களாகவும்
/ வாழ்வி ங்களாகவும்

பமம்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

இந்த வாழ்விடங்கள்

மற்றும் பயன்பாட்டு பகுதிகளுக்கு (அரசு மற்றும் தனியார் இடங்கள்)
சாலலகளிலிருந்து அணுகுவதற்கு இந்த சாலலபயார மரத்பதாட்டங்கலள
பயன்படுத்த பவண்டியுள்ளது. இத்பதாட்டங்கள் வனமாக கருதப்படுவதால்,
அணுகுசாலல

/

அணுகுப்

பாலத

கருதப்படுகிறது. இந்த காடுவளர்ப்பு

என்பது

வனமல்லாத

அல்லாத

பணியாக

ந வடிக்லகக்காக

வனத்துலறயின் நிலத்லத பயன்படுத்துவதால், இதற்கு மத்திய அரசின்
முன் அனுமதி ஜதலவப்படுகிறது. ஒவ்பவாரு பேர்விலும்

வனத்துலற

நிலத்தின் ஜதலவ சுமார் 0.05 எக்ஜ ர் ஆகும். குடியிருப்பாளர்கள் / வணிக
உரிலமயாளர்களின் சிரமத்லதப் ஜபாக்குவதற்கு அத்தலகய ஒவ்பவாரு
அணுகுபாலதக்கும்

0.05 எக்ஜ ர் வலர விலக்களிக்கப்ப லாம் என்று

அலமச்சகம் கருதுகிறது.
6. சட்டத்திலுள்ள
உள்ளன.

விதிமுலறகள்

இலவ

முலறப்படுத்தும்

வனமல்லாத

பணிகலளத்

வலகயில்

மட்டுபம

தடுக்கும்

போக்கில்

உள்ளலவயல்ல. புவியலமப்பில் தனித்தன்லம வாய்ந்த அல்லது அதிகளவு
பாதுகாப்புத்பதலவ மிகுந்த இடங்களில் வனமல்லாத பணிகலளத் தடுக்கும்
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போக்கில் இச்சட்டத்தின் விதிமுலறகள் ஏதும் இல்லல. பமலும், இச்சட்டம்
இயற்றப்பட்டதிலிருந்து, 40 ஆண்டுகளுக்கும் பமலான இலடப்பட்ட
காலத்தில், சூழலியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ேலடமுலறகளில் குறிப்பிடத்தக்க
அளவில் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. உலகளவில் மாறிவரும், சூழல், சமூக
மற்றும் பபாருளாதார சூழ்நிலலகளுக்கு ஏற்ப, இயற்லக வளப்பாதுகாப்பு,
வனப்பாதுகாப்பு, இயற்லக வளங்கலள பமம்படுத்துதல் பபான்றவற்றிற்கான
பகாள்லககள், திட்டங்கள் பபான்றவற்றில்

பபருமளவு மாற்றங்கள்

நிகழ்ந்துள்ளன. இத்தலகய பபருமாற்றங்கலள பயன்படுத்திக்பகாள்ளும்
வலகயில், வளமான சூழலியல் மதிப்பீடுகலள பவளிக்பகாைரும் சில
பழலமயான காடுகலள ஒரு குறிப்பிட் காலம் வலரயில் பழலம மாறாமல்
அஜத

நிலலயில்

பராமரிப்பதற்கான

வழிவலகலய

சட் த்தில்

அறிமுகப்படுத்த அலமச்சகம் பரிசீலித்து வருகிறது.
7. பன்னாட்டு எல்லலப் பகுதிகளில் உட்கட் லமப்லப ஜமம்படுத்துவதும், நமது
எல்லலகலள

அவ்வாஜற

பராமரித்து

வருவதும்

நாட்டின்

இலறயாண்லமலய நிலலநிறுத்துவதற்கான முக்கியமான பசயல்பா ாகும்.
தற்ஜபாலதய சூழ்நிலலயில், பல ஜநரங்களில் வன நிலத்லத, வனம் சாரா பிற
பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்த ஒப்புதல் பபறுவதற்கான நல முலறயில்,
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ஜதசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த, உத்தி சார்ந்த மற்றும் பாதுகாப்பு திட் ங்களில்
கால தாமதம் ஏற்படுகிறது. இதன் விலளவாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
இ ங்களில்

இத்தலகய

உள்கட் லமப்பு

வளர்ச்சியில்

பின்னல வு

ஏற்படுகிறது. ஜமற்பசான்ன சட் த்தின் விதிமுலறகளின் கீழ் இத்தலகய
திட் ங்கள்

மத்திய அரசின் முன் அனுமதி பபறுவதிலிருந்து விலக்கு

அளிக்கப்ப

ஜவண்டுமா?

நிலறஜவற்றப்ப

அளிக்கப்பட்டுள்ள

கால

வலரயலறக்குள்

ஜவண்டிய இத்தலகய உத்தி சார்ந்த மற்றும் பாதுகாப்புத்

திட் ங்கலளச் பசயல்படுத்த ஜவண்டி, வனப் பகுதிலய வனம் சாரா
பயன்பாட்டிற்காக பயன்படுத்த மாநிலங்கலள அனுமதிக்கலாமா என்பது
குறித்தும் அலமச்சகம் பரிசீலித்து வருகிறது.
8. ஜமலும் வனநிலங்கலள சுரங்கப் பணிகளுக்காக குத்தலக அடிப்பலடயில்
ஒதுக்கீடு பசய்யும் பேர்வுகளில், ஜமற்பசான்ன சட் த்தின் உட்பிரிவு 2 (ii)
மற்றும்

2(iii)

-இன்

பயன்பாடு

பல்ஜவறு

ஜநர்வுகளில்

குழப்பத்லத

ஏற்படுத்துகிறது. சட் த்தின் உட்பிரிவு 2(iii) குத்தலகக்கு அளிக்க வலக
பசய்யும் ஜவலளயில், உட்பிரிவு 2(ii) வனப்பகுதிலய, வனம் அல்லாத
ஜநாக்கத்திற்காக பயன்படுத்துவலதப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. உட்பிரிவு 2(iii)
இன் கீழ் தற்ஜபாதுள்ள அனுமதிக்கான விதித்தமுலறகளின்படி, வன
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நிலத்தின் தற்ஜபாலதய நிகர மதிப்லப (NPV) மட்டுஜம பசலுத்தத்தக்கதாக
உள்ளது. ஜமலும், அத்தலகய அனுமதி வழங்குவது குறித்த பரிசீலலனகளில்
பதலவயான மிகுந்த கவனத்து ன் முடிவு எடுப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக்
குலறபவ. மாறாக, உட்பிரிவு 2(ii) இன் கீழ் அனுமதி வழங்க முடிபவடுக்க
பவண்டிய

பேர்வுகளில்,

விதிகளில்

குறிப்பி ப்பட்டுள்ள

பல

வழிகாட்டுதல்கள், சில நீதிமன்ற உத்தரவுகளின்கீழ் வரும் பரிந்துலரகள்
மற்றும் பல்ஜவறு வழிமுலறகலளப் பின்பற்றி, பபறப்படும் ஒவ்பவாரு
முன்பமாழிவிலன விரிவாக ஆய்வு பசய்ய ஜவண்டும்.

காடுகளின்

தற்ஜபாலதய நிகர மதிப்பு ன் ஜசர்த்து (NPV) ஈடுபசய் காடு வளர்ப்பிற்கான
பதாலக (Compensatory Afforestation Fund), ஈடுபசய் காடு வளர்ப்பிற்கான
நிலம் (Compenatory Afforestation Land), பாதுகாப்பு மண் ல மர வளர்ப்பு
உள்ளிட்

பல்ஜவறு பணிகளுக்காக இழப்பீட்டு வரிகள் பசலுத்தப்ப

ஜவண்டும். இவ்வாறு, ஒரு சுரங்க குத்தலகதாரர் உட்பிரிவு 2(iii) இன் கீழ்
அனுமதி பபற்று, தற்ஜபாலதய பவறும் நிகர மதிப்புத் பதாலகலய (NPV
Money)

பசலுத்துவதன்

ஜபரில்

பபருமளவு

வனப்பகுதிலய

லவத்திருக்கலாம். உட்பிரிவு 2(iii)ன்படி அனுமதி பபறப்பட்டு, ஆனால்
குத்தலகதாரர்

உட்பிரிவு

2(ii)ன்படி

விண்ைப்பிக்கவில்லலபயனில்,

உட்பிரிவு 2(iii) ன் கீழ் பபறப்பட்ட அனுமதிலய வனநிலத்திற்காக பபறப்பட்ட
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அனுமதியாக எடுத்துக் பகாள்வதா, இல்லலயா எனவும், மாண்பலம
உச்சநீதிமன்றம்

அளித்துள்ள

உத்தரவின்படி,

1986ஆம்

வருடத்திய

சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டத்தின்படி பபறப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதி
வழங்கப்பட பவண்டுமா என்பது குறித்தும் பதளிவான நிலல இல்லல.
முதலில், உட்பிரிவு 2 (iii) என்பது மரம் வளர்ப்பு / காடு வளர்ப்பு ஜபான்ற
ஜநாக்கத்து ன் பதா ர்புல ய குத்தலகக்கு (இங்கு நிலத்லத பிரிப்பது
அல்லது வனம் சாரா பகுதியாக மாற்றுவது இதன் ஜநாக்கமல்ல) மற்றும் சுரங்க
குத்தலக ஜபான்றவற்றிற்கு வனப்பகுதி நிலத்லத பிரிப்பது / வனம் சாரா
பகுதியாக மாற்றும் ஜநாக்கம் பகாண் ஏலனய குத்தலக அல்லாதவற்றிற்கு
விண்ைப்பிக்கப்ப ஜவண்டும் என்ற பபாருள் இருந்தது. ஆனால் பின்னர்,
உட்பிரிவு 2 (iii) சுரங்கத்திற்கும் பிற வலகயான குத்தலககளுக்கும்
விண்ைப்பிக்கப்ப

ஜவண்டிய வலகயில் உருவாக்கப்பட் து. எனஜவ,

சட் த்தின் உட்பிரிவு 2 (iii) ஐ நீக்குவதற்கு உத்ஜதசிக்கப்பட்டு, உட்பிரிவு 2 (ii)
வனம் சாரா ஜநாக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தும் குறிக்ஜகாள் பகாண்

எந்த

விதமான

என

குத்தலககளுக்கும்

பயன்படுத்தப்ப லாம்

உத்ஜதசிக்கப்படுக்கிறது..
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9. மிக ஆழமாக துலளயிடுதல் (Extended Reach Drilling)) ஜபான்ற புதிய
பதாழில்நுட்பங்கள் உருவாகி வருகின்றன. இதனால் வன நிலத்திற்கு
அடியில் ஆழத்திலுள்ள எண்பைய் மற்றும் இயற்லக எரிவாயுலவ
ஆராய்ந்து அவற்லற பிரித்பதடுக்க இயலும். ஆனால் வனப்பகுதிக்குரிய
நிலத்தில், வனத்திற்கு ஆதாரமாக உள்ள மண் அல்லது நிலத்தடி
நீர்ப்படுலககலள பாதிக்காத வலகயில், வனப்பகுதிகளுக்கு பவளிஜய
இருந்து

துலளயிட்டு

ஆராயலாம்.

இத்தலகய

பதாழில்நுட்பத்லதப்

பயன்படுத்துவது சுற்றுச்சூழலுக்கு மிகவும் உகந்ததாக இருக்கும் என
அலமச்சகம் கருதுகிறது, ஜமலும் இது சட் த்தின் அதிகார வரம்பபல்லலக்கு
உட்ப ாத வலகயில் இருக்க ஜவண்டும்.
10. உச்சநீதிமன்றத்தின்
மாநிலத்தால் குறிப்பிட்

12.12.1996

நாளிட்

வலரயலறகளின்படி,

தனியார் வனச் சட் த்தின் கீழ் வரும் அல்லது

அகராதியின்படி வனம் என்ற
பகாண்

ஆம்

வரம்பபல்லலக்குள் வரும் நிலங்கலளக்

தனிநபர்களின் குலறகலள எளிதாக்குவதற்கும், அதன்படி

தற்ஜபாது வனப் பாதுகாப்புச் சட் ம் நல முலறயில் இருக்குமி த்திலும், 250
சதுர மீட் ர் பரப்பளவுள்ள கட்டலமப்புகலள, வன பாதுகாப்பு ந வடிக்லககள்
மற்றும் குடியிருப்பு அலகு உள்ளிட்

உயர் / சீரிய ஜநாக்கங்களுக்காக,
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நிர்மாணிக்க

ஒரு

முலற

மட்டும்

தளர்வுகள்

பசய்து

அத்தலகய

உரிலமயாளர்கலள அனுமதிக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது.
11. சட் த்தின் 2 ஆம் பிரிவில் உள்ள “வனப் பயன்பாட்டிற்கு அல்லாத”
விளக்கத்தின் பகுதி, வனம் சாரா ந வடிக்லகயாகக் கருதப்படும் மற்றும்
அந்தப் பிரிவின் ஜநாக்கத்திற்காக இல்லாத பசயல்பாடுகலள அல யாளம்
காட்டுகிறது.
துலைபுரியும்

காடுகள்

மற்றும்

ந வடிக்லககள்

கருதப்ப க்கூ ாது

என்று

வனவிலங்குகலளப்
வனம்

புரிந்து

பாதுகாப்பதற்கு

அல்லாத

பகாள்ளப்படுகிறது.

பசயல்களாக
அதன்படி,

ஜமற்பசான்ன சட் த்தின் பிரிவு 2(ii) இன் ஜநாக்கத்திற்காக உயிரியல்
பூங்காக்கள், திறந்தபவளி வனஉயிரின காட்சிப் பூங்கா, வனப் பயிற்சி
உள்கட் லமப்புகள் ஜபான்றலவ

"வனம் சாரா பசயல்பாடு" என்ற

பபாருளுக்குள் அ ங்காது என்று கருதலாம்.
12. வனம் சாரா ஜநாக்கங்களுக்காக நிலத்லத பயன்படுத்த அனுமதிக்கப்பட்
பின்னர் வன நிலங்கள் மற்றும் அதன் சூழலியலுக்கு உகந்ததாக இருப்பதற்கு
இழப்பீட்டு வரிகலள விதிப்பது கட் ாயமாகும். அஜத ஜநாக்கத்திற்காக
குத்தலகலய புதுப்பித்தலின் ஜபாது எந்தபவாரு வரிலயயும் இருமுலற
விதிப்பது நியாயமற்றது என கருதப்படுகிறது.
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13. சட் த்தில் பதளிவான தண் லன விதிமுலறகள் இருந்தஜபாதிலும், சட்
விதிமுலறலய மீறும் நிகழ்வுகளும் உள்ளன. சட் த்தின் கீழ் குற்றங்கலள
தடுக்கும் வலகயில், தண் லனலய ஜமலும் கடுலமயாக்க ஜவண்டும் என்று
அலமச்சகம் கருதுகிறது. இது பதா ர்பாக, 2 ஆம் பிரிவின் கீழ் வரும்
குற்றங்கள்

ஒர்

தண் லனயு ன்,

ஆண்டு

காலத்திற்கு

தண் லனக்குரியதாக

நீட்டிக்கப்ப க்கூடிய
ஆக்குவதற்கு

சிலற

தற்ஜபாது

கருதப்படுகிறது. அக்குற்றங்கள் பிலையில் பவளிவரமுடியாத வலகயிலும்
ந வடிக்லக எடுக்கத்தக்க வலகயிலும் இருக்கும். ஏற்பகனஜவ ஏற்பட்
ஜசதங்கலள சரிபசய்வதற்காக

3A ஆம் பிரிவின் கீழ் தண் லன

ந வடிக்லகயு ன் கூடுதலாக தண் லன இழப்பீடுக்கான விதிமுலறகலள
அறிமுகப்படுத்தவும் கருதப்பட்டுள்ளது. ஜமலும், மாநில அரசு அல்லது மத்திய
அரசின் ஜநரடி ஆட்சிப்பகுதியின் கீழ் வரும் பகுதியிலுள்ள எந்தபவாரு
அதிகாரலமப்பும் சட் த்தின் கீழ் குற்றத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஜநர்வில்,
தண் லன இழப்பீ ாக பபறப்படும் பதாலகயானது மாநில அழிக்கப்பட்
வன நிலங்களுக்காக ஈடு பசய்ய அளிக்கப்படும் நிதி ஜமலாண்லம மற்றும்
திட் அதிகார அலமப்பில் (CAMPA) லவப்பீடு பசய்யப்படுவதற்குப் பதிலாக
ஜதசிய அழிக்கப்பட் வன நிலங்களுக்காக ஈடு பசய்ய அளிக்கப்படும் நிதி
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ஜமலாண்லம மற்றும் திட்

அதிகார அலமப்பில் (CAMPA) லவப்பீடு

பசய்யப்படுவதற்கு கருதப்படுகிறது.
14. வன நிலத்தில் உண்லமயான வனம் சாரா பசயல்பாடுகலள பரிசீலிப்பதற்கு
அல்லது கருதப்படுவதற்கு அளலவ மற்றும் களஆய்வு ந வடிக்லககள்
(Survey and Investigation) என்பது முந்லதய நல முலறகள் ஆகும்.
இதுஜபான்ற பல ந வடிக்லககளில் வன நிலம் மிகக் குறுகிய காலத்திற்குப்
பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனால் வன நிலத்திற்ஜகா அல்லது அதில் உள்ள
பல்லுயிர்ப் பபருக்கத்திற்ஜகா குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் ஏற்படுவதில்லல.
ஆனால், அது ஜபான்ற ந வடிக்லககள் வனம் சாரா ந வடிக்லகயாகக்
கருதப்பட்டு, முலறயான நல முலறலயப் பின்பற்றி மத்திய அரசின் முன்
அனுமதி ஜகாரப்படுவதால் இதற்கு உண்லமயில் அதிக ஜநரம் பிடிக்கிறது.
இதலனக் கலளவதற்கு, குறிப்பாக இதன் தாக்கம் உைர முடியாத
பசயல்பாடுகளில்,

சட் த்தின்

விதிமுலறகள்

பபாருந்தா

வண்ைம்

திருத்தங்கள் ஜமற்பகாள்ளலாம்.
****************
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பிற்ஜசர்க்லக (Annexure)

1980 ஆம் ஆண்டு வனச் (பாதுகாப்பு) சட் ம்
(1988 ஆம் ஆண்டில் ஜமற்பகாள்ளப்பட் திருத்தங்களு ன்)
இச்சட் ம், வனங்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் அதனு ன் பதா ர்புல ய அல்லது
அதலனச்

சார்ந்த

அல்லது

அது

குறித்து

தற்பசயலாக

நிகழக்கூடிய

பபாருண்லமகளுக்கு வலகபசய்கிறது.
இச்சட் ம்,

இந்தியக்குடியரசின்

31

ஆம்

ஆண்டில்

நா ாளுமன்றத்தால்

பின்வருமாறு இயற்றப்படுகிறது. அலவ வருமாறு:1.

குறுந்தலலப்பு, விரிவாக்கம் மற்றும் பதா க்கம்(1)

இச்சட் ம், 1980 ஆம் ஆண்டு

வனச் (பாதுகாப்பு) சட் ம் என

அலழக்கப்ப லாம்.
(2)

இச்சட் ம்,

ம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலம் தவிர இந்தியா முழுவதும்

நீட்டிக்கப்படுகிறது.
(3)

இச்சட் ம் 25.10.1980 ஆம் நாளிலிருந்து பசயலுக்கு வந்ததாக கருதப்ப
ஜவண்டும்.

2.

வனங்களில் உள்ள மரங்கலள பவட்டுவதற்கான கட்டுப்பாடுகள் அல்லது
வனம் சாரா ஜநாக்கங்களுக்காக வனப்பகுதி நிலங்கலளப் பயன்படுத்துதல்
பதா ர்பான வலரயலற

மாநிலத்தில் அவ்வப்ஜபாது பசயலில் உள்ள ஏலனய யாபதாரு சட் த்தில் என்ன
பசால்லியிருப்பினும், மத்திய அரசின் முன் அனுமதி பபறாமல், யாபதாரு மாநில
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அரசு அல்லது ஏலனய அதிகார அலமப்பும், பின்வருவன குறித்த

யாபதாரு

ஆலையும் பிறப்பிக்கக்கூ ாது. அலவயாவன;(i)

யாபதாரு காப்பு வனம் ( அந்த மாநிலத்தில் அவ்வப்ஜபாது பசயலில் உள்ள
யாபதாரு சட் த்தில் “ காப்பு வனம் என்ற பசாற்பறா ரின் பபாருள்
விளக்கத்திற்குள்) அல்லது அதன் யாபதாரு பகுதியும் காப்பு வனமாகக்
கருதப்ப ாது.

(ii)

வனம் சார்ந்த நிலம் அல்லது அதன் யாபதாரு பகுதிலயயும் வனம் சாரா
ஜநாக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தலாம்;

(iii)

வன சார்ந்த நிலம் அல்லது அதன் யாபதாரு பகுதியும் குத்தலகயின்
மூலமாகஜவா அல்லது ஜவறு யாபதாரு முலறயில் தனியாருக்கு அல்லது
அதிகாரம் பபற்ற அலமப்புக்கு, கழகத்திற்கு, முகலமக்கு அல்லது அரசால்
நிருவகிக்கப்ப ாத

அல்லது

கட்டுப்படுத்தப்ப ாத

யாபதாரு

நிறுவனத்திற்கும் வழங்கப்ப லாம்.
(iv)

அந்த நிலத்திஜலா அல்லது பகுதியிஜலா இயற்லகயாக வளர்ந்த
மரங்கலள, யாபதாரு வனம் சார்ந்த நிலத்லதயும் அல்லது அதன்
எப்பகுதிலயயும் மறு காடு வளர்ப்பு ஜநாக்கத்திற்காக அகற்றலாம்.
விளக்கம் -

இப்பிரிவின் ஜநாக்கத்திற்காக, "வனம் சாராத ஜநாக்கம்"
என்பது யாபதாரு வனத்திற்குரிய நிலம் அல்லது அதன்
பகுதிலய பிரிப்பது அல்லது அகற்றுவது என்ப் பபாருள்படும்.
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a.

ஜதயிலல,

காபி,

சுலவயூட்டும்

பபாருட்கள்,

ரப்பர்,

பலன,

எண்பைய்வித்து தாவரங்கள், ஜதாட் க்கலல பயிர்கள் அல்லது
மருத்துவ தாவரங்கள் ஜபான்றவற்லற சாகுபடி பசய்தல்;
b.

மறு காடு வளர்ப்பு தவிர ஏலனய ஜநாக்கத்திற்காக;

ஆனால் பாதுகாப்பு பதா ர்பான அல்லது துலை நிலலக் கண்காணிப்பு, காடுகள்
மற்றும் வனவிலங்குகளின் ஜமம்பாடு மற்றும் ஜமலாண்லம அதாவது, ஜசாதலனச்
சாவடிகள், தீயலைப்பு எச்சரிக்லகக் ஜகாடுகள், கம்பியில்லா தகவல் பதா ர்பு
மற்றும் ஜவலிகள்

அலமத்தல்,

பாலங்கள்

மற்றும்

மதகுகள், அலைகள்,

நீர்நிலலகள், அகழி நிலலகள், எல்லலகள், குழாய் பதா ர்கள் அல்லது பிற
ஜநாக்கங்களுக்கானலவ எலவயும் ஜசர்க்கப்ப வில்லல.
3.

ஆஜலாசலன குழுலவ அலமத்தல்-

மத்திய அரசு, பின்வரும் பபாருண்லமகள் பதா ர்பாக அந்த அரசுக்கு ஆஜலாசலன
வழங்கத் தகுதி வாய்ந்ததாக கருதும் நபர்கலளக் பகாண் குழுலவ அலமக்கலாம்.
அலவயாவன;
1. பிரிவு 2 இன் கீழ் ஒப்புதல் வழங்குதல்; மற்றும்
2. மத்திய அரசால் குறிப்பி ப்படும் வனப் பாதுகாப்பு ன் பதா ர்புல ய
ஜவறு எந்த பபாருண்லமயும்.
3A.

சட் த்தின் விதித்துலறகலள மீறுவதற்கான அபராதம்

யாஜரனும் பிரிவு 2 இன் விதித்துலறகளில் ஏஜதனும் ஒன்லற மீறியிருந்தாஜலா

அல்லது விதிமீறலுக்கு உ ந்லதயாக பசயல்பட்டிருந்தாஜலா அவர் பதிலனந்து
22

நாட்கள் வலரயிலான காலத்திற்கு நீட்டிக்கக்கூடிய சிலறத்தண் லனயு ன்
தண்டிக்கப்படுவார்.

3B. அரசு துலறகள் மற்றும் அதிகார அலமப்புகளின் குற்றங்கள்1.).
(b)

(a)

யாபதாரு அரசு துலறயால், துலறத் தலலவரால்;

அதிகாரலமப்பால், குற்றம் ந ந்த ஜநரத்தில் அதிகார அலமப்பிற்கும்,
அலுவல்

ந ப்பதற்கும்

ஜநரடியாக

பபாறுப்பு

வகிக்கும்

மற்றும்

பபாறுப்புல ய யாபதாரு நபரால், இந்தச் சட் த்தின் கீழ் யாபதாரு
குற்றம் ஜநர்ந்திருப்பின் அவர் குற்றவாளி என கருதப்பட்டு அவருக்கு
எதிராக ந வடிக்லக ஜமற்பகாள்ளப்பட்டு தகுந்தவாறு தண் லன
அளிக்கப்படும்.
ஆனால், பகுதி (b)-இல் குறிப்பி ப்பட்டுள்ள துலறத் தலலவர் அல்லது
யாபதாரு நபர், அவர் அறியாமல் குற்றம் ந ந்ததாக அல்லது அக்குற்றம்
நல பபறாமல்

தடுப்பதற்கான

அலனத்து

முயற்சிகலளயும்

அவர்

ஜமற்பகாண் தாக பமய்ப்பித்தாரயின், இந்த உட்பிரிவில் உள்ள எலவயும்
குறிப்பிட் அந்த நபலர யாபதாரு தண் லனக்கும் உட்படுத்தாது.
2)

உட்பிரிவு (1)-இல் என்ன பசால்லி இருப்பினும், (1)ஆம் உட்பிரிலவச்

ஜசர்ந்த (b) பகுதியில் குறிப்பி ப்பட்டுள்ள யாபதாரு அதிகார அலமப்பு அல்லது அரசு
துலறயால் இச்சட் த்தின் கீழ் தண்டிக்கத்தக்க குற்றம் பசய்யப்பட்டுள்ள
நிலலயில், துலறத் தலலவர் நீங்கலாக யாபதாரு அலுவலரின் அல்லது அதிகார
அலமப்பு குறித்த ஜநர்வில், (1) உட்பிரிவின் (b) பகுதியில் குறிப்பி ப்பட்டுள்ள
நபர்கள் நீங்கலாக, யாபதாரு நபரின் ஒப்புதலு ன் அல்லது மலறமுக ஆதரவு ன்
அல்லது யாபதாரு புறக்கணிப்பின் காரைமாக குற்றம் பசய்யப்பட்டுள்ளது என்று
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பமய்ப்பிக்கப்படுகின்றஜபாது,
அக்குற்றத்திற்குக்

அத்தலகய

அலுவலர்கள்

காரைமானவர்களாகக்

அல்லது

கருதப்பட்டு

நபர்கள்

அதற்கிைங்க

ந வடிக்லக பதா ரப்பட்டு தண் லனக்கு உட்படுத்தப்படுவர்.

4.

விதிகலள இயற்றுவதற்கான அதிகாரம்
1)

ஒன்றிய

அரசு,

அரசிதழில்

அறிவிக்லகயிடுவதன்

வாயிலாக,

இச்சட் த்தின் விதித்துலறகலள ஜமற்பகாள்வதற்கான விதிகலள
2)

இயற்றலாம்.

இச்சட் த்தின்

கீழ்

இயற்றப்பட்

ஒவ்பவாரு

விதியும்,

அலவ

ஒரு அமர்வில் அல்லது இரண்டு அல்லது அதற்கு ஜமற்பட்

பதா ர்

இயற்றப்பட் பின்னர், கூடிய விலரவில், பமாத்தம் முப்பது நாட்களுக்கு,
அமர்வுகளில், நா ாளுமன்றத்தில் தாக்கல் பசய்யப்ப

ஜவண்டும்.

ஜமற்பசான்ன அமர்வுகலளத் பதா ர்ந்து உ னடியாக அடுத்து வரும்

அமர்வு நிலறவு பபறுவதற்கு முன்னர், ஜமற்பசான்ன விதியில் யாபதாரு

மாற்றம் பசய்ய இரு அலவகளும் ஒப்புக்பகாள்ளுமாயின், அல்லது
அத்தலகய

விதி

இயற்றப்ப க்

ஏற்றுக்பகாள்ளுமாயின்,
மாற்றம் பசய்யப்பட்

கூ ாபதன

ஜநர்விற்ஜகற்ப,

இரு

அலவகளும்

அதன்பின்னர்,

அவ்விதி,

வடிவிஜலஜய பசயலில் இருக்கும் அல்லது

பசயலில் இருக்காது; எனினும், அத்தலகய யாபதாரு மாற்றம் அல்லது
நீக்கல் அந்த விதியின் கீழ் இதற்கு முன்னர் ஜமற்பகாள்ளப்பட்
எவற்றுக்கும் பாதிப்பின்றி இருக்க ஜவண்டும்

இரத்து பசய்தலும் காப்புப் பகுதியும்

5.
(1)

1980ஆம்

ஆண்டு

வன

மாற்றியலமக்கப்படுகிறது.

(பாதுகாப்பு)

அவசர

சட் ம்

இதனால்
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(2)

அவ்வாறு

இரத்து

பசய்யப்பட்டிருப்பினும்,

ஜமற்பசான்ன

சட் த்தின் விதித்துலறகளின் கீழ் பசய்யப்பட்
ஜமற்பகாள்ளப்பட்

யாபதாரு

அவசர

எலவயும் அல்லது

ந வடிக்லகயும்

இச்சட் த்தின்

பதா ர்புல ய விதித்துலறகளின் கீழ் பசய்யப்பட் லவயாக அல்லது
ஜமற்பகாள்ளப்பட் தாகக் கருதப்படும்.

******************
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