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A
1.

A.

BACKGROUND
1.

The Forest (Conservation)

Act was promulgated and made
applicable from 25th October
1980 (hereinafter referred to as
the Act). The preamble of the

ਪਿਛੋਕੜ
1. ਵਣ(

ਸੁਰੱਖਿਆ)

ਐਕਟ

ਖਿਤੀ

25.10.1980 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਹੀ ਖਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਿ ਕੀਤਾ ਖਿਆ (ਇਸ
ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਖਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਿੁੱਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ

Act describes that this is an Act

ਸਬੂੰਧਤ ਿੂੰਤਵਾਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

to provide for the conservation

ਸੂੰਸਦ ਦੇ ਸਨਿੁੱਿ ਖਬੱਲ (ਖਬੱਲ ਨੂੰ- 201

of

ਆਫ 1980) ਇਸ ਖਬੱਲ ਦੀ ਿੁੱਿ ਿੂੰਤਵ ਅਤੇ

forests

and

for

matter

connected therewith or ancillary
or

incidental

thereto.

ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਨ:

While

presenting the Bill before the
Parliament

(Bill

no.

201

of

1980) the statement of objects
and reasons given to this Bill
was as follows:
STATEMENT OF OBJECTS AND
REASONS
1.

Deforestation

causes

ecological imbalance and leads
to environmental deterioration.

ਿੁੱਿ ਿੂੰਤਵ ਅਤੇ ਕਾਰਨ
1. ਜੂੰਿਲਾਾਂ

ਦੀ

ਕਟਾਈ

ਅਸੂੰਤੁਲਨ

ਦਾ

ਕਾਰਨ

ਪ੍ਖਰਆਵਰਨ

ਦੇ

ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਾਂ ੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼
ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਵੱਚ ਖਨਘਾਰ ਖਲਆਉਦ
ਖਵੱਚ ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਖਕ ਇੱਕ ਖਚੂੰਤਾ ਦਾ ਖਵਸ਼ਾ ਸੀ।
2. ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ
ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਤੀ ਜੀ ਨੇ ਖਿਤੀ 25.10.1980 ਨੂੰ
ਵਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ

Deforestation had been taking

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁ ਸਾਰ ਰਾਿਵੇਂ ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਖਵੱਚ

place on a large scale in the

ਦਰੱਿਤਾਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਵਣ ਰਕਬੇ ਨੂੰ

country

ਿੈਰ ਵਣ ਿੂੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ ਕੇਂਦਰ

and

it

had

caused

widespread concern.

ਇਸ

2. With a view to checking
further

deforestation,

the

President promulgated on the
25th October, 1980, the Forest
(Conservation)

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਲੈ ਣਾ ਜਰਰੀ ਹੈ।

Ordinance,

1980. The Ordinance made the
prior approval of the Central
Government necessary for dereservation of reserved forests

ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਅਨੁ ਸਾਰ

ਅਖਜਹੀਆਾਂ

ਪ੍ਰਵਾਨਿੀਆਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਿੇਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਕਿੇਟੀ ਦਾ ਿਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਖਕ
ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਖਦੂੰਦੇ ਸਿੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ੍ਣੀ
ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਿੀ।
3. ਇਹ

ਖਬੱਲ

ਉਪ੍ਰੋਕਤ

ਆਰਡੀਨੈਂਸ

ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਖਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਐਕਟ ਖਵੱਚ 1988 ਖਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ
ਿਈ ਅਤੇ 1988 ਖਵੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਉਪ੍ਰੂੰਤ ਇਸ
ਐਕਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਖਿਤੀ ਖਵੱਚ ਸਵਰਪ੍ ਨੱਥੀ
ਅਨੁ ਲੱਿ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੈ।

ਨੂੰ

and for use of forest land for
non-forest

purposes.

The

Ordinance also provided for the
constitution

of

an

advisory

committee to advise the Central
Government

with

regard

to

grant of such approval.
3. The Bill seeks to replace the
aforesaid Ordinance.
In 1988 the Act was amended.
After the amendment in 1988,
the form of the Act as on date
is annexed.
3.

Till 12.12.1996, the general
practice was that the State
Governments, Union territory
Administrations and Central
Government used to apply
the provisions of the Act only
to the forests notified under
the Indian Forest Act, 1927
or any other local law, and to
forests which were under the
management control of the

3. 12.12.1296 ਤੱਕ ਇਹ ਆਿ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਖਕ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਐਕਟ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤੀਆਾਂ
ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ 1927 ਜਾਾਂ
ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਇਡ
ਜੂੰਿਲ ਜੋ ਖਕ ਵਣ ਖਵਭਾਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧ ਅਧੀਨ ਸਨ
ਤੇ ਹੀ ਲਾਿ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਿਾਨਯੋਿ ਸੁਪ੍ਰੀਿ
ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੀ. ਐਨ. ਿੋਦਾਵਰਿਨ ਖਧਰਿਲਪ੍ਡ
ਵਰਖਸਸ ਯਨੀਅਨ ਆਫ ਇੂੰਖਡਆ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਦੇ
ਿਾਿਲੇ ਖਵੱਚ ਖਰੱਟ ਪ੍ਟੀਸ਼ਨ ਖਸਵਲ ਨੂੰ: 202
ਆਫ 1995 ਅਧੀਨ ਖਿਤੀ 12.12.1996 ਨੂੰ
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਖਵੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ
ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪ੍ਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਖਿਆ, ਖਜਸ
ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਹੇਠ
ਅਨੁ ਸਾਰ ਲਾਿ ਹੋ ਿਈਆਾਂ :

Forest Department. After the
Hon’ble

Supreme

their

Judgment

12.12.1996
Writ

Court

passed

Petition

in

dated
in

the

(Civil)

No.

202/1995 in the matter of
T.N.

Godavarman

Thirumulpad versus Union of
India and Others, clarified the
scope of the applicability of
the Act, the provisions of the
Act became applicable to:
a. all

areas

which

are

recorded as ‘forest’ in any
government

a) ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਜੋ ਖਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਕਾਰਡ ਖਵੱਚ
`ਜੂੰਿਲ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ
ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਿਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਛਾਣ ਕੁੱਝ ਵੀ
ਹੋਵੇ। ਇਸ ਖਵੱਚ ਉਹ ਰਕਬੇ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ
ਖਜਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ ਤਖਹਤ ਬਤੌਰ
ਜੂੰਿਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

record

b) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਬ ਪ੍ੈਰਾ (a) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ,ਉਹ ਸਾਰੇ
ਰਕਬੇ ਖਜਹੜੇ ਖਕ dictionary ਦੇ ਖਵੱਚ

irrespective of ownership,
recognition

and

classification.

This

ਾਂ ੇ ਹਨ।
Forest ਦੇ ਅਰਥ ਅਧੀਨ ਆਉਦ

included areas notified as
forest under any law;
b. all

areas,

those

other

covered

than
under

sub-para (a) above and
conform
‘dictionary’

to

the

meaning

of

c) ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਕਬੇ ਖਜਹਨਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ, ਿਾਨਯੋਿ
ਸੁਪ੍ਰੀਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਿ ਖਿਤੀ
12.12.1996ਦੇ ਤਖਹਤ ਿਖਠਤ ਕੀਤੀ ਿਈ
Expert Committee ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ Forest
ਕੀਤੀ ਿਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਿਾਨਯੋਿ
ਸੁਪ੍ਰੀਿ ਕੋਰਟ ਖਵਿੇ ਸਾਲ 1997 ਖਵੱਚ ਦਾਇਰ
ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਲਖਫਆ ਖਬਆਨਾ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ
ਕੀਤਾ ਖਿਆ।

‘forest’.
c. all

areas

which

are

identified as ‘forest’ by the
expert

committee

constituted in pursuance of
the 12.12.1996 order of
the Supreme Court and
affidavit and have been

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਨੂੰ
ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਖਵੱਚ expert committee ਦੁਆਰਾ
ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਛਾਣ ਕੀਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਕਬੇ
ਅਤੇ ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਦੇ dictionary ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਅਧੀਨ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਕਖਬਆਾਂ ਤੇ ਲਾਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ
ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ
ਇਹ ਖਵਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ ਖਕ ਇਹ
ਕਾਨੂੰ ਨ ਿੈਰ ਵਣ ਰਕਖਬਆਾਂ ਖਵੱਚ ਲਿੇ ਪ੍ੌਖਦਆਾਂ
ਤੇ ਵੀ ਲਾਿ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।

filed in the Supreme Court
in 1997 accordingly.
The
also

State
started

Governments
applying

the

provisions of the Act to any
other area identified by the
Expert

Committee

in

each

State as ‘forest’ and to lands
that were covered under the
dictionary meaning of forest.
The above court order was
also interpreted to presume
that the Act is applicable over
plantations

in

non-forest

land.
4.

As per the provisions of the
Act, prior approval of Central
Government

is

mandatory

before a State Government or
UT Administration makes an

4. ਇਸ ਐਕਟ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤੀਆਾਂ ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ, ਡੀ ਖਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਕਸੇ ਵੀ
ਵਣ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਲੀਜ (lease) ਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਲੈ ਣਾ
ਲਾਜਿੀ ਹੈ।

order

for

diversion,

de-

reservation or assignment of
lease of any forest land.
B.
1.

Issues for consultation
In the present context all
Government

Forest

B. ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦੇ
1. ਿੌਜਦਾ ਸਿੇਂ ਖਵੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਣ ਰਕਬੇ

lands

(ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਨਹੀ)ਾਂ ਅਤੇ

(whether notified or not) and

ਉਹ ਰਕਬੇ ਖਜਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਕਾਰਡ ਖਵੱਚ

area recorded as forest in
any

government

record

come under the ambit of the
Act.

Besides,

the

bearing

lands

vegetation

irrespective of ownership and

ਬਤੌਰ ਵਣ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਿਏ ਹਨ ,ਇਸ ਐਕਟ
ਾਂ ੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ
ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਖਵੱਚ ਆਉਦ
ਇਲਾਵਾ ਿਲਕੀਅਤ ਦੀ ਵਰਿੀਕਰਨ ਦੀ
ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿੈਰ ਉਹ ਰਕਬੇ ,ਖਜਹੜੇ ਖਕ
ਾਂ ੇ ਹਨ ,ਇਸ ਐਕਟ
ਬਨਸਪ੍ਤੀ ਅਧੀਨ ਆਉਦ

classification also attract the

ਾਂ ੇ ਹਨ।
ਦੀਆਾਂ ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਦ

provisions of the Act, if same

ਅਖਜਹੀ ਰਕਖਬਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ

are considered forest based

subjective and arbitrary ਹੈ। ਇਹ

on

defined

ਾਂ ਾ ਹੈ ਖਜਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ
ਅਸਪ੍ਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਦ

criteria. Identification of such

ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੀ

land

ਨਾਰਜ਼ਿੀ ਨੂੰ ਿਖਹਸਸ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਕਸੇ

some

locally

is

subjective

arbitrary

to

some

and

extent.

This leads to ambiguity and
has been observed to be
resulted

into

resentment

lot

and

particularly

of

resistance

from

private

individuals

and

ਦੇ ਖਨੱ ਜੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜੂੰਿਲ ਿੂੰਨਣਾ
ਸਬੂੰਧਤ ਦੇ ਆਪ੍ਣੇ ਹੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖਕਸੇ ਵੀ ਿੈਰ
ਵਣ ਿਤੀਖਵਧੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ
ਸੀਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਜਵੀਜਤ
ਰਕਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਨੂੰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤੀਆਾਂ

Considering

ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ consider ਨਹੀ ਾਂ

any private area as forest,

ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਫਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ

would restrict the right of an

ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਖਦੱਤੀ ਵੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿਾਲਕ ਨੂੰ

individual to use his/her own

ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਿੈਰ ਵਣ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਹੋਰ

land for any non- forestry

compensatory levies ਦੇਣੀ ਪ੍ੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ

organizations.

activity. Many a times the
proposed change in the land
use

is

not

considered

by

Government even under the
provisions of the Act. Even if
the

same

owner

is allowed, the

has

to

provide

ਜੋ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪ੍ਣੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜਤ ਿੈਰ
ਵਣ ਿੂੰਤਵ ਲਈ ਵਰਖਤਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ
ਨਾਲ ਪ੍ਰਈਵੇਟ ਜਿੀਨਾਾਂ ਨੂੰ ਬਨਸਪ੍ਤੀ ਰਖਹਤ
ਰੱਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਖਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ
ਉਕਤ ਜਿੀਨਾਾਂ ਖਵੱਚ ਪ੍ੌਦੇ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫੀ
ਸੂੰਭਾਵਨਾਵਾਾਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਿੁੱਿ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ

equivalent
and

non-forest

other

land

compensatory

levies, for use of his own
land

for

intended

ਇਹ ਿਖਹਸਸ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ ਖਕ ਇਸ ਐਕਟ
ਨੂੰ ਲਾਿ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਪ੍ਰਭਾਖਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

non-

forestry purpose. This has
further

lead

to

the

development of a tendency
to keep most of the private
lands devoid of vegetation
even the land has scope for
planting activities. In view of
this,

it

necessary

is

felt
to

extremely
define

the

scope of application of the
Act in an objective manner.
2)

There is a strong resentment in

2) ਰੇਲਵੇ, ਰਾਜ ਿਾਰਿ ਆਖਦ ਦੇ right of way

the Ministry of Railways, Ministry

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਖਵਆਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ

of Road, Transport & Highways,

ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਿੂੰਤਰਾਖਲਆ,

etc. for interpretation of the scope
of applicability of the Act over the
right of way (RoW) of railways,
highways, etc. In most cases,
these RoWs are claimed to have
been formally acquired by these

ਸੜਕ,

ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ

ਿੂੰਤਰਾਖਲਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ

ਿਾਰਿ

ਸਬੂੰਧੀ ਸਿਤ

ਨਾਰਾਜਿੀ ਵਿਾਈ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇਰੇ ਕੇਸਾਾਂ
ਖਵੱਚ ਇਹਨਾਾਂ right of ways ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ
ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ

developmental organisations long

Development organizations ਦੁਆਰਾ

before

specific

ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ ਰੇਲਵੇ

purpose to construct / establish

ਲਾਈਨਾਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਾਂ ਦੇ ਖਨਰਿਾਣ/ਖਵਸਥਾਰ

rail line and roads. Part of the

ਕਰਨ ਦੇ ਿੂੰਤਵ ਨਾਲ acquire ਕੀਤਾ ਖਿਆ

land was used for the purpose it

ਸੀ। ਇਹਨਾਾਂ ਜਿੀਨਾਾਂ ਦਾ ਖਹੱਸਾ ਉਸੇ ਿੂੰਤਵ

was acquired before 1980 and the

ਲਈ ਵਰਖਤਆ ਖਿਆ ਖਜਸ ਿੂੰਤਵ ਲਈ

1980,

with

a

remaining part of the acquired
land was left as such for future
constructions/expansions.

Trees

or forest existing on the leftover
acquired land were, thus, left as

ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ acquire
ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਰਕਖਬਆਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ
ਖਹੱਸੇ ਨੂੰ ਭਖਵੱਿ ਖਵੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਖਨਰਿਾਣ/ਖਵਸਥਾਰ ਨੂੰ ਿੁੱਿ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਛੱਡ

such (prior to 1980) and further

ਖਦੱਤਾ ਖਿਆ ਸੀ।

the

planted

ਛੱਡੇ ਹੋਏ Acquire ਕੀਤੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਿੜੇ

government

ਦਰੱਿਤ ਅਤੇ ਿੌਜਦਾ ਜੂੰਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ

blank

under
schemes.

areas

were

different
In

order

to

ensure

ਤਰ੍ਾਾਂ ਹਨ (1980 ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ) ਅਤੇ ਿਾਲੀ

plantations

ਰਕਖਬਆਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਵੱਿ ਵੱਿ

over the acquired land, in quite a

ਸਕੀਿਾਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਲਾਾਂਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾ

few cases, these were notified as

ਚੁੱਕੀਆਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਾਂ acquire ਕੀਤੇ

protection

to

protected

such

forests.

With

the

enactment of the Act and further
clarification

on

its

scope

of

applicability by Hon'ble Supreme
Court, all such land requires prior
approval of Government of India

ਰਕਖਬਆਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਿਈ ਪ੍ਲਾਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਿੁੱਿ ਰੱਿਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਖਧਸਖਚਤ ਕਰ
ਖਦੱਤਾ ਖਿਆ। ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਿ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਅਤੇ ਿਾਨਯੋਿ ਸੁਪ੍ਰੀਿ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ

for the non-forestry use. Thus, a

ਦਾਇਰੇ ਬਾਰੇ ਖਦੱਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਨੁ ਸਾਰ

landholding agency (Rail, NHAI,

ਇਸ ਦੀ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਰਕਖਬਆਾਂ ਦੀ ਿੈਰ ਵਣ

PWD, etc) is required to take

ਿੂੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ ਭਾਰਤ

approval under the Act as well as

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਲੈ ਣੀ ਪ੍ਵੇਿੀ।

pay

compensatory

ਇਸ ਲਈ ਿਾਲਕਾਨਾਾਂ ਅਜੂੰਸੀਆਾਂ (rail,

levies such as Net Present Value

NHAI, PWD etc.) ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ

stipulated

(NPV),

Compensatory

Afforestation (CA), etc. for use of
such land which was originally
been

acquired

for

non-forest

purposes. Ministry is considering
now

to

exempt

such

lands

ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਲੈ ਣੀ ਜਰਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਉਕਤ acquire ਕੀਤੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਿੈਰ ਵਣ
ਿੂੰਤਵ

ਲਈ

ਵਰਤਣ

ਤੋਂ

ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ

compensatory levies ਖਜਵੇਂ ਖਕ Net
present

value,

compensatory

acquired before 25.10.1980 from

afforestations,

the purview of the Act.

ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਵੇਿਾ। 25.10.1980 ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲੇ
acquire

ਆਖਦ ਨੂੰ

ਕੀਤੀਆਾਂ

ਜਿੀਨਾਾਂ

ਵੀ ਜਿਾਾਂ

ਨੂੰ

ਹੁਣ

ਿੂੰਤਰਾਖਲਆ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਖਵੱਚੋਂ
ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਖਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਖਰਹਾ।
3)

(i) It is also a fact that India being

3. (i) ਇਹ ਇੱਕ ਆਿ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਖਕ ਭਾਰਤ

largely a tropical country, there is

ਇੱਕ Tropical ਰਾਜ ਹੈ, ਖਜਸ ਦੇ ਰਕਖਬਆਾਂ

a natural tendency of a land to
grow spontaneous wild growth of
vegetation, which if left on its own
will

develop

a

forest

ਖਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪ੍ਤੀ ਦੇ ਖਵਸਥਾਰ ਕਾਫੀ
ਹੈ, ਖਜਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਸਿੇਂ ਲਈ ਛੱਡ ਖਦੱਤਾ
ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ

ਕੁੱਝ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ

ਅਣਛੋਹੇ ਰਕਬੇ dictionary meaning

like

ਅਨੁ ਸਾਰ ਜੂੰਿਲ ਦੀ ਸਰੇਣੀ ਖਵੱਚ ਆ ਜਾਣਿੇ।

vegetation over a period of time,

ਉਕਤ ਰਕਬੇ ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਨੂੰ

bringing such unattended lands

ਆਕਰਖਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਖਹਣਿੇ। ਇਸ ਲਈ

under the category of deemed
forest as per dictionary meaning.
Such
attract

lands

would

provisions

continue
of

the

to
Act.

Therefore, people in general have

ਆਿ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦਾ ਆਿ ਰੁਝਾਨ ਆਪ੍ਣੇ
ਰਕਖਬਆਾਂ

ਖਵੱਚ

ਅਖਜਹੇ

ਰੁੱਿ

ਵਰਿੀ

ਬਨਸਪ੍ਤੀ ਨੂੰ ਲੱ ਿਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈ।
(ii) ਰੁੱਿ ਲਿਾਉਣ ਦੀ ਿੌਜਦਾ ਰਫਤਾਰ, ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣ ਖਨਤੀ-1988
ਤਖਹਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਖਤਹਾਈ ਰਕਬੇ ਨੂੰ
ਵਣ ਅਤੇ ਦਰਿਤਾ ਅਧੀਨ ਖਲਆਉਣ

a tendency to prevent any tree
like vegetation growing on their
land.
(ii) The required pace of tree
plantation to keep the target in
National Forest Policy, 1988 of
achieving one-third area of the
country under forest & tree cover
attainable,

is

far

ਲਈ, ਸੂੰਤੁਸਟੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਿਏ ਟੀਚੇ
ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਿੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ
ਭੁਿੋਖਲਕ ਰਕਬੇ ਦਾ 24.56% ਰਕਬਾ ਵਣ
ਅਤੇ ਦਰਿਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਨੂੰ
ਵਧਾਉਣ ਲਈ practical limitations
ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੇਰ ਵਣ
ਰਕਬੇ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਖਨੱ ਜੀ ਿਲਖਕਅਤ ਵਾਲੇ
ਰਕਖਬਆਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਿਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਖਲਆਉਣਾਾਂ ਪ੍ਵੇਿਾ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ
ਆਰਖਥਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ
ਹੋਵ।ੇ

from

satisfactory. The forest and tree
cover of the country at present is
around

24.56%

of

the

geographical area and there is a
practical
forest
and

limitation

cover.
more

including

to

increase

Therefore,

nonland

more

forest
under

lands
private

ownership are required to

be

brought under the tree cover for
ecological,

economic

and

environmental benefits.
(iii)Further considering Nationally
Determined

Contribution

(iii) ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ Nationally

(NDC)

Determined Contribution (NDC) ਦੇ

target for the country, of creating

ਸਾਲ 3.0 ਤੋਂ 2.5 ਤੱਕ 2030billion tons

carbon sink of additional 2.5 to
3.0 billion tons of CO2 equivalent
by 2030 and to reduce the flow
from foreign exchange for import
of wood and wood derivatives to
the tune of approximately Rs 45

of Carbon dioxide (CO2) ਦੇ ਬਰਾਬਰ
Carbon sink ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੱ ਕੜ ਅਤੇ
ਲੱ ਕੜ ਦੇ derivatives ਦੇ import ਖਵੱਚ
ਖਵਦੇਸ਼ੀ ਿੁਦਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਅੂੰਦਾਜਨ
ਕਰੋੜ ਰੁਪ੍ਏ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ 45000

thousand crore, it is necessary

ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਰਰੀ ਹੈ ਖਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ੌਦੇ

that

ਲਿਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਤੋਂ

extensive

plantations

and

afforestation are encouraged in all

ਬਾਹਰ ਸੂੰਭਾਵਤ ਰਕਖਬਆਾਂ ਖਵੱਚ ਵਣੀਕਰਨ

possible available lands outside

ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰ ਇਸ ਨੂੰ

the government forests. But to

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੁੱਿ ਉਤਪ੍ਾਦਕਾਾਂ ਦੇ

ensure this, there is a need to

ਇਸ ਿਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰਰਤ ਹੈ ਖਕ

dispel the apprehension among
tree growers that vegetation or
tree plantation raised on their

ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਿੈਰ ਵਣ ਰਕਖਬਆਾਂ ਤੇ /
ਉਿਾਈ ਿਈ ਵਨਸਪ੍ਤੀ ਜਾਾਂ ਦਰਿਤਾਾਂ ਤੇ

4.

private/ non forest lands will not

ਐਕਟ

ਦੀਆਾਂ

attract the provisions of the Act.

ਹੋਣਿੀਆਾਂ।

ਧਾਰਾਵਾਾਂ

ਲਾਿ

ਨਹੀ ਾਂ

In India there are different land

4. ਭਾਰਤ ਖਵੱਚ ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਦੇ ਵੱਿਰੇ ਵੱਿਰੇ ਭਿੀ

records of forests. Many a times

ਖਰਕਾਰਡ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸੇ ਜਿੀਨ ਦਾ

there are contrasting entries of
the same land in revenue and also
in the forest records. This has
created

a

scope

interpretation

of

and

terms

also

ਸਬੂੰਧਤ ਰਕਬੇ ਦੀ ਿਲਤ ਖਵਆਖਿਆ ਅਤੇ

litigation.

ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ ਸਬਦਾਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਖਵੱਚ

as

records

ਇੂੰਦਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਿੁਕੱਦਿੇ ਬਾਜੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਰਖਹੂੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ

to

in
the

applicability of the Act to them.
Revenue

ਖਵਭਾਿ ਦੇ ਖਰਕਾਰਡ ਖਵੱਚ ਵੱਿਰੇ ਵੱਿਰੇ

mis-

Therefore, clarity is needed
these

ਿਾਲ ਖਵਭਾਿ ਦੇ ਖਰਕਾਰਡ ਖਵੱਚ ਅਤੇ ਵਣ

ਖਰਕਾਰਡ ਖਵੱਚ ਕਾਬਜਕਾਰ ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਦੀ
ਖਕਸਿ (ਸਿੇਤ ਜੂੰਿਲ) ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਖਹਸਸ ਕੀਤਾ

to

ਖਿਆ ਹੈ ਖਕ 12.12.1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੈਰ

statutorily reflect the occupier and

ਵਣ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਲਾਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ

the

ਵਣੀਕਰਨ ਆਖਦ ਬਾਰੇ ਿਾਲ ਖਵਭਾਿ ਦੇ

nature

of

have

ਸਪ੍ੱਸ਼ਟਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਿਾਲ ਖਵਭਾਿ ਦੇ

land

including

forest. It is strongly felt that this
recording in revenue record of

ਖਰਕਾਰਡ ਖਵੱਚ ਕੀਤੇ ਇਹ ਇੂੰਦਰਾਜ ਐਕਟੇ
ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਿੇ ਜਾਣ ਤਾਾਂ ਜੋ ਜੂੰਿਲਾਤ
ਿਤੀਖਵਧੀਆਾਂ (ਐਿਰੋ ਫਾਰੈਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ੌਦੇ

plantation, afforestation etc. on

ਲਿਾਉਣ

any

ਉਤਸਾਖਹਤ ਹੋ ਸਕਣ।

non-forest

land

after

ਦੀਆਾਂ

ਹੋਰ

ਪ੍ਰਨਾਲੀਆਾਂ)

12.12.1996 remain outside the
purview of the Act to encourage
forestry

activities

agroforestry

(including

and

other

tree

roads

and

5. ਸੜਕਾਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ,

plantations

ਲਿਾਈਆਾਂ ਪ੍ਲਾਾਂਟੇਸ਼ਨਾਾਂ ਇਸ ਸਿੇਂ ਖਵਕਖਸਤ

have been developed and notified

ਹੋ ਵਣੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਵਣ ਦੇ ਤੋਰ ਖਵੱਚ

planting systems).
5.

Alongside
railway
as

many

lines,

forests.

strip
In

many

areas

road/rail

side

amenities/habitations have been
developed all along such lands.
These facilities (both private and
government)

need

access

ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਈ ਿੇਤਰਾਾਂ
ਖਵੱਚ ਅਖਜਹੀਆਾਂ ਜਿੀਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ/ਰੇਲ
ਸਾਈਡ ਸਹਲਤਾਾਂ/ਆਬਾਦੀ ਖਵਕਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ
ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਲਤਾਾਂ ਨੂੰ
ਪ੍ਹੁੂੰਚ (approach roads/rail) ਕਰਨ ਦੀ

that

ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਜੋ ਖਕ ਰੋਡ/ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ

invariably pass through the strip

ਨਾਲ ਲੱ ਿਦੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਜੂੰਿਲੀ ਰਕਬੇ

of notified forest area along the

ਖਵੱਚੋਂ ਲੂੰ ਘਦੀ ਹੈ। ਖਕਉਖਾਂ ਕ ਇਹ ਇੱਕ ਿੈਰ

road/rail line. Since the activity is

ਵਣ ਿਤੀਖਵਧੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੂੰਧੀ

a non-forestry use of forest land,

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਦੀ

(approach

roads/rail) and

these require prior approval of

ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਅਖਜਹੇ ਕੇਸਾਾਂ ਖਵੱਚ ਲੱ ਿਭੱਿ

Central

The

0.05 ਹੈਕਟਰ ਵਣ ਰਕਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੁੂੰਦੀ

requirement of forest land in each

ਹੈ। ਿੂੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਖਕ ਆਿ

Government.

case is around 0.05ha. Ministry is
of the view that, an exemption up
to 0.05ha for each such accesses
may be allowed to alleviate the
hardship

of

the

ਖਨਵਾਸੀਆਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀ

ਿਾਲਕਾਾਂ

ਦੀਆਾਂ

ਿੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਕਰਨ ਲਈ 0.05 ਹੈਕਟਰ
ਦੇ ਅਖਜਹੇ ਪ੍ਹੁੂੰਚ (access) ਦੇ ਕੇਸਾਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ
ਦੇ ਖਦੱਤੀ ਜਾਵੇ।

residents/business owners.
6.

Current provisions of the Act are
regulatory

and

not

prohibitory

and hence there are no provisions
in the Act for prohibiting nonforestry

use

of

certain

areas

6. ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ ਿੌਜਦਾਾਂ ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਰੈਿੁਲੇਟਰੀ
ਹਨ, ਿਨਾਹੀਯੋਿ ਨਹੀ।ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ
ਖਵੱਚ ਕੁੱਝ ਰਕਬੇ ਖਜਹਨਾਾਂ ਦੇ landscape
ਵੱਧ integrated value ਅਤੇ ਖਵਲੱ ਿਣਤਾ
ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ
ਹੈ, ਨੂੰ ਿੈਰ ਵਣ ਿੂੰਤਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ

which require higher degree of

ਿਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ

protection

their

ਲਾਿ ਹੋਣ ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਿੇਂ

uniqueness and high landscape

ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਨਾਲੀਆਾਂ ਖਵੱਚ ਕਾਫੀ

due

integrated

to

value.

Moreover,

during the intervening period of

ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਾਂ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ
ਸਰੋਤਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਵਕਾਸ
ਪ੍ਰਤੀਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਿਰਾਿਾਾਂ ਨੇ ਬਦਲਦੇ

more than 40 years, since the

ਵਾਤਾਵਰਣ,

enactment of the Act, there has

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਲਈ ਖਵਸ਼ਵ ਭਰ

been considerable change in the

ਖਵੱਚ ਪ੍ਖਰਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਵੇਿੀਆਾਂ

ecological

and

environmental

regimes. Policies and programmes
towards

the

conservation,

ਸਿਾਜਕ

ਅਤੇ

ਆਰਖਥਕ

ਹਨ। ਅਖਜਹੀਆਾਂ ਿਤੀਸ਼ੀਲ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ
ਨਾਲ ਨਖਜੱਠਣ ਲਈ, ਿੂੰਤਰਾਲਾ ਐਕਟ ਖਵੱਚ
ਇੱਕ ਯੋਿ ਅਵਸਥਾ ਖਲਆਉਣ ਬਾਰੇ ਖਵਚਾਰ

protection and development of

ਕਰ ਖਰਹਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਿਾਸ ਸਿੇਂ ਲਈ
ਾਂ ੇ
ਅਿੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਿੁੱਲਾਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦ

the

ਕੁੱਝ ਪ੍ੁਰਾਣੇ ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ

natural

resources

have

witnessed transformational shift
across the globe to cope up with
the

changing

ecological,

social

and economic environment. In
order to address such dynamic
changes, Ministry is considering
introducing an enabling provision
in the Act to keep certain pristine
forests showcasing rich ecological
values intact for a specific period.

ਸਕੇ।

7.

Development
along

the

of

infrastructure

international

border

areas is crucial for keeping our
borders intact and to uphold the
sovereignty of the country. Given

7. ਅੂੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਿੇਤਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਬੁਖਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਵਕਖਸਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸਰਹੱਦਾਾਂ ਬਰਕਰਾਰ
ਰਖਹਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਕਾਇਿ
ਰਖਹ ਸਕੇ। ਿੌਜਦਾ ਸਿੇਂ ਖਵੱਚ ਵਣ ਰਕਬੇ ਨੂੰ
ਿੈਰ ਵਣ ਿੂੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਣ ਸਬੂੰਧੀ

the present scenario of obtaining

ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਲੈ ਣ ਸਬੂੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਈ

approval for non-forestry use of

ਵਾਰ ਨਾਜੁਕ ਥਾਵਾਾਂ ਖਵੱਚ ਬੁਖਨਆਦੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦੇ

forest

ਖਵਕਾਸ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਖਹਤੱਤਾ

land,

many

a

times,

strategic and security projects of
national importance get delayed
resulting

in

ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਖਜਸ ਕਰਕੇ ਉਕਤ
ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ (set back) ਲਿਦੀ ਹੈ।

to

ਖਕ ਅਖਜਹੇ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀਆ

such

ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵ

infrastructure at critical locations.

ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਖਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

development

setback

ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਾਂ ਖਵੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ

of

Whether, such projects should be
exempted from obtaining prior
approval of Central Government

ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਾਂ ਨੂੰ ਰਣਨੀਖਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਪ੍ੱਿੋਂ ਿਹੱਤਵਪ੍ਰਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਖਵੱਚ ਵਣ ਰਕਬੇ
ਨੂੰ ਿੈਰ ਵਣ ਿੂੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਦੇਣ ਦੀ
ਿੂੰਜ਼ਰੀ ਦੇ ਖਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਖਹਦੀ ਹੈ।

under the provision of the Act and
allow the States to permit nonforest

use

of

forest

land

for

implementation of such strategic
and security projects that are to
be completed in a given time
frame.
8.

It is further noted that in case of

8. ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ ਖਕ ਿਾਈਖਨੂੰ ਿ

mining leases, the application of

ਲੀਜ਼ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਖਵੱਚ, ਐਕਟ ਦੀ ਉਪ੍-

Sub-Section 2(ii) and 2(iii) of the
Act together create confusion in
many respects. Sub- Section 2(iii)

ਧਾਰਾ 2 (ii) ਅਤੇ 2 (iii) ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਾਿ
ਕਰਨਾ ਕਈ ਿਾਿਖਲਆਾਂ ਖਵੱਚ ਸਿੱਖਸਆ
ਪ੍ੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਪ੍-ਧਾਰਾ 2 (iii) ਦੇ

ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਦੀ ਿੌਜਦਾ ਖਵਵਸਥਾ ਦੇ

provides for assignment of lease,

ਅਨੁ ਸਾਰ, ਜੂੰਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੀਨ ਦਾ ਖਸਰਫ

whereas

net present value ਹੀ ਭੁਿਤਾਨਯੋਿ

Sub-Section

2(ii)

provides for use of forest land for
non-forestry purpose. As per the
present provision for permission

ਹੈ।

ਅੱਿੇ ਅਖਜਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 'ਤੇ ਖਵਚਾਰ

ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਖਚਤ
ਖਿਹਨਤ ਦੀ ਿੁੂੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਕ
ਉਪ੍-ਧਾਰਾ 2 (ii) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ

under Sub-Section 2(iii), only the

ਲਈ, ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ

NPV of the forest land is payable.

ਖਨਯਿਾਾਂ/ਖਦਸ਼ਾ-ਖਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ

Further during the process of

ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਖਨਰਧਾਰਤ

considering such permission there
is less scope for due diligence.
Whereas

for

permission

under

ਅਤੇ

ਕੁਝ

ਵੱਿ-ਵੱਿ ਖਵਧੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਖਦਆਾਂ
ਤਜਵੀਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਢੁੂੰਿਾਈ ਜਾਾਂਚ ਕੀਤੀ
ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਦੇ ਐਨਪ੍ੀਵੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
ਹੋਰ compensatory levies ਖਜਵੇਂ ਖਕ

Sub- Section 2(ii), a very detailed

ਕੂੰਿਪ੍ਨਸੇਟਰੀ ਅਫਾਰਸਟੇਸ਼ਨ (ਸੀਏ), ਸੀਏ

examination of a proposal using

ਲੈਂ ਡ, ਸੇਫਟੀ ਜ਼ੋਨ ਪ੍ਲਾਾਂਟੇਸ਼ਨ ਆਖਦ

the Decision Support System and
various methodologies prescribed
in

rules/guidelines

and

in

pursuance of some court orders

ਅਦਾਇਿੀ ਯੋਿ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ

ਿਾਈਖਨੂੰ ਿ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ 2 (iii)
ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਖਸਰਫ ਐਨਪ੍ੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜੂੰਿਲ

are adopted. In addition to the

ਿੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਹੱਸਾ ਰੱਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਖਕ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ 2

NPV

(iii) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਖਜਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ

of

the

compensatory

forests,
levies

other

such

as

Compensatory Afforestation (CA)

'ਜੂੰਿਲ ਕਲੀਅਰੈਂਸ' ਿੂੰਖਨਆ ਜਾਵੇਿਾ ਜਾਾਂ
ਨਹੀ,ਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ,
1986 ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ'

money, CA Land, safety zone

ਿਾਨਯੋਿ ਸੁਪ੍ਰੀਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਹੀ

plantation,

payable.

ਸਖਥਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਿਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇਿੀ।

Thus, a mining leaseholder may

ਉਹਨਾਾਂ ਿਾਿਖਲਆਾਂ ਖਵੱਚ ਖਜੱਥੇ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ 2

take

etc.

are

permission

under

Sub-

(iii) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਿਈ ਹੈ ਪ੍ਰ

Section 2(iii) and hold a large

ਪ੍ਟੇਦਾਰ ਨੇ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ 2 (ii) ਦੇ ਅਧੀਨ
ਅਪ੍ਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਲ ਰਪ੍

chunk

by

ਖਵੱਚ, ਉਪ੍-ਧਾਰਾ 2 (iii) ਦਾ ਿਕਸਦ ਪ੍ੌਦੇ

paying the NPV money. It is also

ਲਿਾਉਣ (ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਜ਼ਿੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਾਂ
ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਿਕਸਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ) ਨਾਲ

not

of

forest

clear

permission

area

just

whether
under

such

Sub-Section

2(iii) will be construed as ‘forest
clearance’

or

ਸੂੰਬੂੰਧਤ ਪ੍ਟੇ 'ਤੇ ਲਾਿ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ
ਨਾ ਹੀ ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਟੇ' ਤੇ ਖਜਸਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਜੂੰਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ / ਸਾਫ ਕਰਨਾ

not,

and

‘environment

clearance’

under

ਖਵੱਚ, ਉਪ੍-ਧਾਰਾ 2 (iii) ਨੂੰ ਿਾਈਖਨੂੰ ਿ ਅਤੇ

Environment

(protection)

Act,

ਅਖਜਹੀਆਾਂ ਹੋਰ ਖਕਸਿਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ੱਖਟਆਾਂ ਤੇ ਵੀ

1986 will be allowable as per
Hon’ble Supreme Court to avoid
a fait accompli situation, in cases
where

Sub-Section

ਹੈ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਿਾਈਖਨੂੰ ਿ ਲੀਜ਼ ਪ੍ਰ ਬਾਅਦ

ਲਾਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ
ਲਈ, ਐਕਟ ਦੀ ਉਪ੍-ਧਾਰਾ 2 (iii) ਨੂੰ
ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਹ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਖਕ

2(iii)

ਉਪ੍-ਧਾਰਾ 2 (ii) ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਕਸਿ ਦੀ ਲੀਜ਼

permission has been taken but

ਅਸਾਈਨਿੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਖਦੱਤੀ ਜਾ

the lessee has not even applied

ਸਕਦੀ ਹੈ ਖਜਸਦਾ ਿਕਸਦ ਿੈਰ-ਜੂੰਿਲਾਤ

under

Sub-Section

2(ii).

Originally, Sub-Section 2(iii) was
meant to be applied to lease
related

to

plantation
clearing

purpose
(where

of

land

such

as

breaking

or

is

not

the

purpose) and not to other lease
whose purpose is to break / clear
th e forest land such as mining
lease. But later, Sub-Section 2(iii)

ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

was started to be applied to
mining and such other types of
leases

also.

Therefore,

proposed to

delete

it

the

is

Sub-

Section 2(iii) of the Act and clarify
that sub-section 2 (ii) can be
invoked for any kind of lease
assignment having an intention of
using for non-forestry purpose.
9.

New technologies are coming up

9. ਨਵੀਆਾਂ ਤਕਨੀਕਾਾਂ ਆ ਰਹੀਆਾਂ ਹਨ ਖਜਵੇਂ

such as Extended Reach Drilling

ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਰੀਚ ਖਡਰਖਲੂੰ ਿ (ਈਆਰਡੀ), ਜੋ

(ERD), which enables exploration
or extraction of oil & natural gas

ਖਕ ਜੂੰਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ
ਕੁਦਰਤੀ ਿੈਸ ਦੀ ਿੋਜ ਲਈ ਸਖਹਯੋਿ

deep beneath the forest land but

ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੂੰਤ ਜੂੰਿਲ ਦੇ ਿੇਤਰਾਾਂ ਦੇ
ਾਂ ਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਬਾਹਰੋਂ ਖਡਰਖਲੂੰ ਿ ਹੋਲ ਬਣਾਉਦ

making drilling holes from outside

ਖਿੱਟੀ ਜਾਾਂ ਪ੍ਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਖਬਨਾਾਂ ਜੋ

the

without

ਜੂੰਿਲ ਨੂੰ ਸਖਹਯੋਿ ਖਦੂੰਦਾ ਹੈ। ਿੂੰਤਰਾਲਾ

impacting the soil or aquifer that

ਸਿਝਦਾ ਹੈ ਖਕ ਅਖਜਹੀ ਤਕਨਾਲੋ ਜੀ ਦੀ

forest

areas

and

supports the forest in the forest
land. Ministry considers use of
such

technology

is

ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁ ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

quite

environment-friendly and as such
should

be

kept

outside

the

purview of Act.
10.

To ease the grievances of the

10. ਉਹਨਾਾਂ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਵਅਕਤੀਆਾਂ

ਦੀਆਾਂ

private individuals whose lands

ਖਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਖਜਨ੍ਾਾਂ

come within the State specific

ਦੀਆਾਂ ਜ਼ਿੀਨਾਾਂ ਰਾਜ ਖਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਣ
ਾਂ ੀਆਾਂ ਹਨ ਜਾਾਂ
ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦ

Private Forests Act or coming
within the purview of dictionary
meaning of forest in terms of

12.12.1996 ਦੇ ਸੁਪ੍ਰੀਿ ਕੋਰਟ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼

ਦੇ

ਅਨੁ ਸਾਰ

dictionary

dated

meaning of ‘Forests’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਖਵੱਚ
ਾਂ ੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਐਫ.
ਆਉਦ

12.12.1996 and accordingly where

ਸੀ ਐਕਟ ਲਾਿ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਖਜਹੇ ਿਾਲਕਾਾਂ

Supreme

Court

order

FC Act is applicable now, it has
been

proposed

owners

allow

construction

such

ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਦੱਤਾ ਖਿਆ ਹੈ
ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਜੂੰਿਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪ੍ਾਅ ਅਤੇ

of

ਖਰਹਾਇਸ਼ੀ ਯਖਨਟ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਖਜਸ ਖਵੱਚ

structures for bonafide purposes

250 ਵਰਿ ਿੀਟਰ ਦੇ ਿੇਤਰ ਤੱਕ ਲਈ

including

ਇੱਕ ਸਿੇਂ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ।

measures

for

to

ਨੂੰ bonafide purposes ਦੇ ਢਾਾਂਚੇ ਦੀ

forest
and

protection

residential

unit

upto an area of 250 sq mtr as
one time relaxation.

11.

The clause of explanation to 'nonforestry use' in Section 2 of the
Act, identifies activities which are
to be regarded as non-forestry

11. ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਖਵੱਚ 'ਿੈਰ-ਵਣ ਵਰਤੋਂ'
ਦੀ

ਖਵਆਖਿਆ

ਦੀ

ਧਾਰਾ,

ਉਹਨਾਾਂ

ਿਤੀਖਵਧੀਆਾਂ ਦੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਜਨ੍ਾਾਂ
ਨੂੰ ਿੈਰ-ਵਣ ਿਤੀਖਵਧੀ ਿੂੰਖਨਆ ਜਾਣਾ

activity and which are not for the

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਨਹੀ ਾਂ ਹਨ. ਇਹ ਸਿਖਝਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ

purpose of that Section. It is

ਖਕ ਖਜਹੜੀਆਾਂ ਿਤੀਖਵਧੀਆਾਂ ਜੂੰਿਲਾਾਂ ਅਤੇ

understood that activities which

ਜੂੰਿਲੀ ਜੀਵਾਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ

are ancillary to conservation of

ਹੁੂੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੂੰ ਿੈਰ-ਜੂੰਿਲਾਤ
ਿਤੀਖਵਧੀਆਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿੂੰਖਨਆ ਜਾਣਾ

forests and wildlife should not be
considered

as

non-forestry

ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਇਹ ਤਜਵੀਜ
ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ ਖਕ, ਖਚੜੀਆਘਰ, ਸਫਾਰੀ,

activities. Accordingly, it has been

ਜੂੰਿਲਾਤ ਖਸਿਲਾਈ ਬੁਖਨਆਦੀ ਆਖਦ ਦੀ

proposed that, establishment of

ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ii) ਦੇ ਉਦੇਸ਼

zoos,

ਲਈ "ਿੈਰ-ਵਣ ਿਤੀਖਵਧੀ" ਦੇ ਅਰਥਾਾਂ ਦੇ
ਅੂੰਦਰ ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

safaris,

Forest

infrastructures

etc

Training

should

not

come within the meaning of "nonforestry activity" for the purpose
of Section 2(ii) of the Act.
12.

compensatory

12. ਿੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਜੋ

levies is mandatory so that in due

ਸਿੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂੰਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੀਨ ਅਤੇ

Imposition

of

course the forest land and the
ecosystem

services

that

it

provides are made good after the

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਜੋ ਇਸ
ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ, ਨੂੰ
ਿੈਰ-ਜੂੰਿਲਾਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ
ਿਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ

land allowed for use for non-

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਿਖਹਸਸ ਕੀਤਾ

forestry purposes. It is felt that

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਖਕਸੇ ਵੀ levy ਦਾ ਦੁੱਿਣਾ

double imposition of any levy

ਲਿਾਉਣਾ ਖਜਵੇਂ ਖਕ ਉਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੀਜ਼

such as at the time of renewal of
lease for same purpose is not

ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿੇਂ, ਤਰਕਸੂੰਿਤ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੈ।

rational.
13.

Despite clear penal provisions in
the

law,

instances

there
of

have

violation

been
of

the

provision of the Act. Ministry is of
the

view

punishment

that

to

more

make

the

stringent

13. ਕਾਨੂੰ ਨ ਖਵੱਚ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ ਦੂੰਡਕਾਰੀ ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ
ਦੇ ਬਾਵਜਦ, ਐਕਟ ਦੇ ਉਪ੍ਬੂੰਧਾਾਂ ਦੀ
ਉਲੂੰ ਘਣਾ ਦੇ ਿਾਿਲੇ ਸਾਹਿਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਿੂੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖਵਚਾਰ ਹੈ ਖਕ ਕਾਨੂੰ ਨ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਰਾਧਾਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ
ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੂੰਧ

to

ਖਵੱਚ, ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਰਾਧਾਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ

further discourage offences under

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਖਿਆਦ ਲਈ ਸਧਾਰਨ

the law. In this regard, offences

ਕੈਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ

under Section 2 is now proposed
to

be

made

punishable

with

simple imprisonment for a period

ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਾਧ cognizable
ਅਤੇ ਿੈਰ-ਜ਼ਿਾਨਤੀ ਹੋਣਿੇ। ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ ਹੀ
ਹੋਏ ਨੁ ਕਸਾਨਾਾਂ ਦੀ ਭਰਪ੍ਾਈ ਲਈ ਧਾਰਾ 3 ਏ
ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਯੋਿ

which may extend to one year

ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਾਂ ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਪ੍ੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ

and

ਵੀ

the

offence

shall

be

cognizable and non-bailable. It
has

also

been

proposed

to

introduce the provisions for penal

ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕੀਤਾ

ਖਿਆ

ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ
ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਖਕ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਾਂ ਕੇਂਦਰ
ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਵੱਚ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ
ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪ੍ਰਾਧ ਖਵੱਚ ਸ਼ਾਿਲ

compensation in addition to the

ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਸਜ਼ਾਯੋਿ ਿੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ

punishment under section 3A to

ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਿ State Campa

make

ਦੀ ਬਜਾਏ National Campa ਖਵੱਚ ਜਿ੍ਾਾਂ

good

for

the

damages

already made. Also, it is proposed

ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਿੀ।

that in case any authority in the
State

Government

territory

or

Union

Administration

is

involved in the offence under the
Act, amount to be received as
penal

compensation

shall

be

deposited in the National CAMPA
rather than in State CAMPA.
14

investigation

14. ਸਰਵੇਿਣ ਅਤੇ ਜਾਾਂਚ ਿਤੀਖਵਧੀਆਾਂ ਜੂੰਿਲ

activities are procedures prior to

ਦੀ ਜ਼ਿੀਨ 'ਤੇ ਅਸਲ ਿੈਰ-ਜੂੰਿਲਾਤ

Survey

and

considering or proposing actual
non-forestry activity on the forest
land. In many of such activities

ਿਤੀਖਵਧੀਆਾਂ'
ਪ੍ਰਸਤਾਖਵਤ
ਪ੍ਰਖਕਖਰਆਵਾਾਂ

ਤੇ
ਕਰਨ
ਹਨ।

ਖਵਚਾਰ
ਤੋਂ

ਕਰਨ

ਜਾਾਂ

ਪ੍ਖਹਲਾਾਂ

ਦੀਆਾਂ

ਅਖਜਹੀਆਾਂ

ਬਹੁਤ

ਸਾਰੀਆਾਂ ਿਤੀਖਵਧੀਆਾਂ ਖਵੱਚ ਜੂੰਿਲ ਦੀ

the forest land is used for a very

ਜ਼ਿੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੇਂ ਲਈ

short time and also there is no

ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂੰਿਲ ਦੀ ਜ਼ਿੀਨ ਜਾਾਂ

perceptible change in the forest

ਇਸ ਖਵੱਚ ਜੈਖਵਕ ਖਵਖਭੂੰਨਤਾ ਖਵੱਚ ਕੋਈ
ਸਿਝਣਯੋਿ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੂੰਦੀ। ਖਕਉਖਾਂ ਕ

land or the biodiversity thereon.
But

since

such

activities

are

ਅਖਜਹੀਆਾਂ ਿਤੀਖਵਧੀਆਾਂ ਨੂੰ ਿੈਰ-ਜੂੰਿਲਾਤ
ਿਤੀਖਵਧੀ ਿੂੰਖਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ

considered non-forestry activity,

ਰਸਿੀ ਕਾਰਜਖਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ

prior

central

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿੀ ਿੂੰਿੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ

Government is sought following

ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਅਸਲ ਖਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਾਾਂ ਲਿਦਾ

approval

of

formal procedure which in fact
takes a lot of time.

ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਨਖਜੱਠਣ ਲਈ, ਐਕਟ ਦੀਆਾਂ
ਖਵਵਸਥਾਵਾਾਂ ਉਥੇ ਲਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣਿੀਆਾਂ
ਖਜੱਥੇ ਉਕਤ ਿਤੀਖਵਧੀਆਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜਰ
ਾਂ ਾ।
ਨਹੀ ਾਂ ਆਉਦ

To address this, particularly in
such activities where the impact
is not perceptible, the provisions

of the Act may not be applicable.

