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દસતાિેજ િન અચધકાર કાયદા હેઠળની મુખ્ય વયાખ્યાઓ અને અચધકારોની સમજૂતી 

આપે છે,  દાિો દાખલ કરિાની પ્રદક્યા દરમમયાન જનેી િારંિાર જરૂર પિી રકે છે. તેની 

ચકાસણી અને નનકાલની પ્રદક્યા સાથે સંકળાયેલા તમામ મુખ્ય અચધકારીઓ અને 

તેમના મુખ્ય કાયયોની જાણકારી પણ આપે છે.  િન અચધકાર માટેની દાિાની પ્રદક્યા (GS/

SDLC/DLC)માં સામેલ સત્ાિાળાઓ સાથે જિાબદેહી જાળિિા માટે  મહતિપૂણ્ગ 

વિભારો અને કાયયોનો સંદભ્ગ આપિા ઉપયોરી થરે.  આ દસતાિેજ દાિાઓ દાખલ 

કરિા માટે જરૂરી પુરાિા અને નકરાના પ્રકારોની સમજૂતી આપે છે.

અતંે, ગુજરાત અને ટહમાચલ પ્રદેરના ઉદાહરણો દ્ારા, આ દસતાિેજ િન અચધકાર 

કાયદા હેઠળ દાિો કરિામાં મદદ કરનારને અચધકારપત્ મેળિિા સાથે સંકળાયેલી 

ગૂંચિણો અંરે િાસતવિક જીિનના અનુભિોના આધારે સંદભ્ગ પૂરો પાિે છે.
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માિિારી અને વન 
અધિકાર કાયદો(FRA)
િન અચધકાર કાયદો (FRA) આજીવિકા, રહેઠાણ અને અન્ય સામાલજક-

સાંસ્કૃમતક જરૂદરયાતો સટહતની વિવિધ જરૂદરયાતો માટે િન સંસાધનોનો 

ઉપયોર કરિા માટે માલધારી સમુદાયો સટહત આદદિાસી સમુદાયોના 

અચધકારોને માન્યતા આપે છે.
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ભારતના જરંલોમાં લાખો લોકો િસે છે. જમેાં ઘણા માલધારી 

સમુદાયોનો પણ સમાિેર થાય છે, આ સમુદાયો પોતાની 

આજીવિકા માટે જરંલ પર આધાદરત છે. સમગ્ ઇમતહાસ જોઈએ 

તો ખ્યાલ આિરે કે જરંલો સાથે આ સમુદાયોનો સંબંધ અતૂટ 

અને રાઢ રહ્ો છે. આ સમુદાયો સમજતા હતા કે તેમના અસસતતિ 

માટે જરંલો પ્રત્યક્ કે પરોક્ રીતે ઘણા મહતિના રહ્ાં છે અને 

તેઓ સટહયારી માલલકી, સામુદાયયક માપદંિો અને આધયાત્મિક 

ભાિનાઓ દ્ારા િન સંસાધનોનંુ નનયમન કરે છે. ઇમારતી 

લાકિામાં અંગે્જોના િેપારી ટહતને કારણે જરંલોમાં પરંપરારત 

સમુદાયોનો પ્રિેર પ્રમતબંચધત થયો. જનેે કારણે આ સમુદાયોના 

માલલકી હક અને રૂટઢરત અચધકારો છીનિાઈ રયા. સમય 

જતાં, આ સમુદાયો હાંલસયામાં ધકેલાઈ રયા અને ઘણા લોકોએ 

પોતાની આજીવિકા ગુમાિી.

િન અચધકાર કાયદો(FRA), 2006 એ એક સીમાચચન્હ રૂપ 

કાયદો છે જ ેજરંલમાં િસતા આદદિાસીઓ તેમજ અન્ય 

પરંપરારત સમુદાયોના િન સંસાધનો પરના અચધકારોને માન્યતા 

આપે છે,  જનેા પર આ સમુદાયો આજીવિકા, રહેઠાણ અને અન્ય 

સામાલજક-સંસ્કૃ મતક બાબતો સટહત વિવિધ જરૂદરયાતો માટે 

નનભ્ગર હતા. િન અચધકાર કાયદો અમલમાં આવયો તે પહેલાની 

સંસ્ાનિાદી તેમજ સિતંત્તા પછીના ભારતમાં પણ બનેલી 

િન વયિસ્ાપન નીમતઓ, િન આધાદરત સમુદાયોના સહજીિી 

સંબંધો અને િન સંરક્ણ અંરેના આ સમુદાયોના પરંપરારત 

જ્ાનને માન્યતા આપતી ન હતી.

વન અધિકાર કાયદો(FRA) શું છે?

“વન અધિકાિ કાયદો (FRA), ૨૦૦૬ એ 

સીમા ધિહ્ન રૂપ કાયદો છે જ ેજગંલમાં 

વસતા આડદવાસી સમુદાયો અને 

અન્ય પિંપિાગત નનવાસીઓના વન 

સંસાિનોના અધિકાિોને માન્યતા આપે 

છે, જનેા પિ આ સમુદાયો આર્વવકા, 

િહરેઠાણ અને સામાજજક-સાંસ્કૃતતક 

જરૂડિયાતો સહહતની વવવવિ જરૂડિયાતો 

માટરે  નનરજીિ િહ્ાં છે.”
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2. માિિારીય્ અને વન અધિકાર 

કાયદો(FRA)

આ અચધનનયમમાં વયકકતરત અને સામુદાયયક બંને પ્રકારના િન 

અચધકારોનો સમાિેર થાય છે. વયકકતરત અચધકારોમાં સિ-ખેતી 

અને રહેઠાણના અચધકારોનો સમાિેર થાય છે. સામુદાયયક િન 

અચધકારોમાં તે તમામ પ્રવકૃત્ત્ઓનો સમાિેર થાય છે જનેા દ્ારા 

સમુદાયોએ પરંપરારત રીતે જરંલો સાથે ટકાઉ સંબંધ બાંધયો 

અને વિકસાવયો છે, જમેાં પશુપાલન કરતા સમુદાયો દ્ારા થતી 

મોસમી ચરાઈનો પણ સમાિેર થાય છે.

િન અચધકાર અનુસૂચચત જનજામત (ST) અને અન્ય પરંપરારત 

નનિાસીઓ (OTFD) બંનેના અચધકારોને માન્યતા આપે છે. આથી, 

અનુસૂચચત આદદજામતમાં આિતા સમુદાયો(ST) અને નોન-ST 

માલધારીઓ િન અચધકાર કાયદા હેઠળ અચધકારો મેળિી રકે 

છે. તે સમુદાયની મૂળભૂત માળખાકીય જરૂદરયાતોને પૂણ્ગ કરિા 

માટે જરંલની જમીનના રૂપાંતરણ માટેના અચધકારો પણ પૂરા 

પાિે છે. િન અચધકાર કાયદો અનુસૂચચત આદદજામતઓ અને 

અન્ય પરંપરારત નનિાસીઓ (OTFD)ને જરંલની જમીનમાંથી 

બેદખલ અને નનકાલ સામે રક્ણ આપે છે.

ટહમાચલ પ્રદેરના કાંરિામાં આલપાઇન ઘાસના મેદાનમાં ઘેટાં ચરતા

કેટલાક ભારતમાં માલધારીઓની સંખ્યા ૧ થી ૧.૨ કરોિ હોિાનો 

અંદાજ લરાિે છે, અન્યો ૩.૫ કરોિ જટેલી ઊંચી સંખ્યા દરશાિી 

છે, જ ેઅંદાજ ે૨૦૦ સમુદાયોમાં ફેલાયેલા છે અને ૫ કરોિથી 

િધુ પ્રાણીઓના પશુધનનંુ સંચાલન કરે છે. રાજ્ના જરંલોને 

અનામત જરંલો અને અન્ય શે્ણીઓમાં સમાિેર થિાને 

કારણે આદદિાસીઓ અને અન્ય િનિાસી સમુદાયોની જમે, 

માલધારીઓની જમીન અને જરંલોમાં પ્રિેર-પહોંચ પર પણ 

અસર થઈ છે. રાજ્ના જરંલો સંદભભે થયેલાં જાહેરનામાંને 

કારણે માલધારીઓએ ચદરયાણની જમીનો પર પરંપરારત 

પ્રિેર અને નનયંત્ણ ગુમાવ્ંુ છે, જમે કે ટહમાચલના કાંરિા 

લજલલામાં બારા બંરહાલ વિસતાર (િન્યજીિ અભયારણય 

તરીકે સીમાંદકત) .

માલધારીઓનંુ સમયાંતરે થતું સતત સ્ળાંતર પ્રદક્યાની 

જટટલતામાં િધારો કરી આપે છે જનેા પદરણામે માલધારી 

સમુદાયો દ્ારા િન અચધકાર કાયદા હેઠળ તુલનામિક 

રીતે ઓછા દાિાઓ દાખલ કરિામાં આવયા છે. આ 

સ્ળાંતરને કારણે માલધારી સમુદાયોને મોસમને અનુરૂપ 

સંખ્યાબંધ રહેઠાણોનો ઉપયોર કરે છે અને િષ્ગમાં જુદા 

જુદા સમયે બહુવિધ સમુદાયો સાથે જતેે રામના સામુદાયયક 

સંસાધનો(કોમનસસ) સટહયારો ઉપયોર કરે છે. અરાઉ, 

માલધારીઓને ચદરયાણના સંસાધનોની પહોચ અને  

જરૂદરયાતનો િન વિભાર દ્ારા વિરોધ કરિામાં આવયો છે, જ ે

પશુપાલનને જિૈવિવિધતા, િન્યજીિન અને ઇકોલસસ્મ માટે 

જોખમ તરીકે જુએ છે. પછીના સમયમાં, રામિાંના સામુદાયયક 

સંસાધનો પર નભતા અન્ય સ્ાયી સમુદાયો માટે હરીફાઈ  

ઊભી થઇ, જણેે ચદરયાણ વિસતારોમાં માલધારીઓની પહોંચ 

સામે સૌથી મોટો પિકાર ઊભો કયયો.

ફોટો કે્દિટ: હરમત લસહ
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ચાંરથાંર, લદ્ાખમાં તમેના યાક સાથે 
ચાંરપા માલધાર ીઓ.

 ઉત્રાખંિમાં ચરતી િન ગુજ ્ગર માલધારીઓની 
માલલકીની ભેંસ.

ફોટો કે્દિટ: હરમત લસહ

ફોટો કે્દિટ: અમમત રાઠી
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કુમાઉના જરંલ વિસતારમાં ઘેટાંનું ટોળુંફોટો કે્દિટ: એમેન્ુઅલ ચથયોદફલસ
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ચાવીરૂપ વયાખ્ાઓ

ધિલપુરી ઘાસના મેદાનોમાં, િેક્કન ઘેટાં શ્વાનની જમે ચારિામાં આિે છે.ફોટો કે્દિટ: રૌય્ગમોય િી

મોસમી સ્ળાંતરને અને તેને કારણે ઉભી થતી અસલામતીની 

આ બંને પદરસ્સ્મતઓ માલધારીના અચધકારોની વિરેષતા 

દરશાિે છે, તેમના સંઘષ્ગના બે પાસાઓ, તેમને પોતાના સંસાધન 

પરના અચધકારોને સુરશક્ત કરિા માંરતા અન્ય સમુદાયોથી જુદાં 

પાિે છે. સૌપ્રથમ, માલધારીઓએક વિસતારથી બીજા વિસતારમાં 

જતા હોિાથી તેઓ પ્રદેરોમાં મુલાકાતીઓ હોય છે અને સામાન્ય 

રીતે િષ્ગના ૬ મટહના સુધી મૂળ નનિાસી જગયાઓથી રેરહાજર 

હોય છે, ક્ારેક લાંબા સમય સુધી. બીજુ,ં રીચ િસિાટિાળા 

વિસતારોમાં, માલધારીઓ ઘણીિાર કકૃ યષ સમુદાયોની સાથે 

ચરિાના અચધકારોનો દાિો કરે છે જઓે વિવિધ હેતુઓ માટે 

રામિાના સામુદાયયક સંસાધનોનો ઉપયોર કરી રકે છે. આ બંને 

દકસસાઓમાં, માલધારીઓને બહારના લોકો તરીકે દરશાિિામાં 

આવયા છે અને સ્ાયી સમુદાયોની સરખામણીમાં નનણ્ગય લેિાની 

પ્રદક્યા પર તેમનો રાજકીય પ્રભાિ ઓછો છે.

િન અચધકાર કાયદા હેઠળ, દાિાઓ દાખલ કરિાની પ્રદક્યા 

ગ્ામસભાના સતરે રરૂ કરિામાં આિે છે. ગ્ામસભા(GS), 

પશુપાલન સમુદાયોના પ્રમતનનચધતિ અને સહભાત્રતા સાથે, િન 

અચધકાર સમમમત(FRC)ની રચના કરરે અને િન અચધકારના 

િન અચધકાર કાયદા હેઠળ માલધારી સમુદાયો માટે સંબંચધત 

મુખ્ય વયાખ્યાઓ નીચે મુજબ છે.

v િન અચધકાર કાયદા(FRA)ની કલમ ૨ (િી) મુજબ ‘ફોરેસ્ 

દાિાઓની રજૂઆત કરિા માટે હાકલ કરરે. દાિો અને પુરાિા 

પ્રાપત કયશા પછી િન અચધકાર સમમમત તેને લેશખતમાં સિીકારરે, 

માલધારી સમુદાયના સભયોની હાજરીમાં તેની ચકાસણી કરરે 

અને દાિાઓના વિસતારનો નકરો તૈયાર કરરે. દાિાઓના 

તારણો અંરેનો ઠરાિ પસાર કયશા પછી ગ્ામસભા દાિાઓ પ્રાંત 

સતરની સમમમત(SDLC)ને મોકલરે. પ્રાંત સતરની સમમમત દાિાઓ 

પર ભલામણો કરી રકે છે અને પછી તેને વિચારણા માટે લજલલા 

સતરની સમમમત (DLC)ને મોકલરે. પછી લજલલા સતરની સમમમત 

િન અચધકારોનો રેકોિ્ગ  તૈયાર કરરે અને દાિેદારો માટે ટાઇટલ 

જાહેર કરરે. જો આમાંના કોઈપણ સતરે (GS/SDLC/DLC) 

દાિાઓનો અસિીકાર અથિા ફેરફાર થયો હોય, તો તેની માટહતી 

દાિેદારોને લેશખતમાં જણાિિાની રહેરે.
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આરશક્ત જરંલ

સંરશક્ત જરંલ

રાષટરિ ીય ઉદ્ાન

િન્યજીિ અભયારણય

લેન્િ’, કોઈપણ જરંલ વિસતારની અંદર આિતા કોઈપણ પ્રકારની 

જમીન સૂચિે છે અને તેમાં અિરગીકકૃત જરંલો, બબન-સીમાંદકત 

જરંલો, હાલના અથિા માનિામાં આિતા જરંલો, સંરશક્ત 

જરંલો, આરશક્ત જરંલો, અભયારણયો અને રાષટરિ ીય ઉદ્ાનોનો 

સમાિેર થાય છે. એ નોંધવું આિશયક છે કે િન વિભાર દ્ારા 

નોંધાયેલ જરંલો સટહતની તમામ જરંલની જમીનો અને નોંધણી 

થઇ નથી તે જરંલો પણ િન અચધકાર કાયદાનો ભાર છે.

v સામુદાયયક િન સંસાધન એટલે રામની પરંપરારત અથિા 

રૂટઢરત સીમાઓની અંદરની જરંલની જમીન અથિા પશુપાલન 

સમુદાયના સંદભભે જ ેજમીનો(લેન્િસે્પ)નો મોસમી ઉપયોર થતો 

હોય, જમેાં આરશક્ત જરંલો, સંરશક્ત જરંલો અને સંરશક્ત 

વિસતારો જમે કે અભયારણયો અને રાષટરિ ીય ઉદ્ાનોનો સમાિેર 

થાય છે જમેાં સમુદાયોને પરંપરારત રીતે પ્રિેર કરિાનો હક 

હતો. 

 

v અનુસૂચચત જન જામત અને અન્ય પરંપરારત નનિાસીઓ 

(ST/OTFD) શે્ણી અથ્ગ:

• િન નનિાસી અનુસૂચચત આદદજામત : જનેો અથ્ગ છે કે અનુસૂચચત 

આદદજામત ના સભયો અથિા સમુદાય કે જઓે મુખ્યતિે આ 

વિસતારોમાં િસિાટ કરે છે અને જઓે િાસતવિક(ખરા અથ્ગમાં) 

રીતે આજીવિકાની જરૂદરયાતો માટે જરંલો અથિા જરંલની 

જમીન પર આધાર રાખે છે અને તેમાં અનુસૂચચત આદદજામત ના 

માલધારી સમુદાયોનો સમાિેર થાય છે;

• અન્ય પરંપરારત નનિાસીઓ (OTFD): “અન્ય પરંપરારત 

નનિાસીઓ” એટલે કોઈ પણ સભય અથિા સમુદાય કે જઓે 

13મી દિસેમબર, 2005 પહેલાની ઓછામાં ઓછી ત્ણ પેઢીઓથી 

મુખ્ય રૂપે આ વિસતારોમાં રહે છે અને જઓે િાસતવિક રીતે 

આજીવિકાની જરૂદરયાતો માટે જરંલ અથિા જરંલો પર આધાર 

રાખે છે.
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 / 15વન અધિકાર કાયદામાં માલિારી સમુદાયોના અધિકારો

ખાસ કરીને િન અચધકાર કાયદા હેઠળ કેટલાક મહતિપૂણ્ગ અચધકારો અને પેટા વિભારો છે

માલધારી સમુદાયો માટે તેમના પરંપરારત ચદરયાણ સંસાધનોના અચધકારોનો દાિો કરિા માટે.

વન અધિકાર કાયદામાં 
માિિારી િમદુાયોના 
અધિકારો
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વન અધિકાર કાયદો અને માિિારી 

િમુદાયોના અધિકારો

િન અચધકાર કાયદા હેઠળના કેટલાક મહતિપૂણ્ગ અચધકારો અને 

પેટા વિભારો નીચે આપેલ છે જનેો દાિો દાખલ કરિાની પ્રદક્યા 

દરમમયાન િારંિાર ઉલલેખ કરિામાં આિરે.

v સામુદાયયક વન અધિકાિ (CFR): 

આ અચધકારોમાં નીચેનાનો સમાિેર થાય છે:

1. પશુ ચદરયાણ

2. માછીમારી અને જરંલોમાં જળારયો સુધીની પહોંચ

3. વિચરતી અને માલધારી સમુદાયોની પરંપરારત મોસમી 

સંસાધન સુધી પહોંચ: માલધારી અને વિચરતા સમુદાયોની 

તેમના મોસમી સ્ળાંતરના માર્ગ પર આિતા ચદરયાણ 

મેદાનો સુધી તેમની પહોંચ.

4. જિૈવિવિધતા સુધી પહોંચ

5. બૌબધિક સંપત્ત્ અને પરંપરારત જ્ાનનો સામુદાયયક 

અચધકાર

6. પરંપરારત રૂટઢરત અચધકારોની માન્યતા

7. ટકાઉ ઉપયોર માટે કોઈપણ સામુદાયયક િન સંસાધનોનંુ 

રક્ણ, સંિધ્ગન અથિા સંરક્ણ અથિા સંચાલન કરિાનો 

અચધકાર

અચધનનયમની કલમ 3 હેઠળ માલધારી સમુદાયો માટે 

મહતિપૂણ્ગ અચધકારો:

1. કલમ 3 (1) (બી): સામુદાયયક અચધકારો અથિા નનસતાર 

અચધકારો જમેાં અરાઉના રજિાિાઓ, જમીનદારી અથિા 

આિા મધયસ્ી રાસનમાં ઉપયોરમાં લેિાતા હતા.

2. કલમ 3 (1) (સી): માલલકીનો અચધકાર, રૌણ િન પેદારોના 

સંગ્હ, ઉપયોર અને િેચાણની આપ-લે, જ ેપરંપરારત રીતે 

રામની સીમાઓની અંદર અથિા બહારથી એકઠંુ કરિામાં 

આિે છે.

3. કલમ 3 (1) (િી): માછલીઓ અને જળારયોના અન્ય 

ઉતપાદનો, ચદરયાણ (બંને સ્ાયી અથિા વિચરતા ) અને 

વિચરતી અથિા માલધારી સમુદાયોના પરંપરારત મોસમી 

સંસાધનોની પહોંચ જિેા ઉપયોર અથિા હકના સમુદાય 

અચધકારો;

4. કલમ 3 (1) (આઈ): કોઈપણ સામુદાયયક િન સંસાધનનું 

રક્ણ, સંિધ્ગન, સંરક્ણ, વયિસ્ાપન કરિાના અચધકારો 

જનેો ટકાઉ ઉપયોર તેઓ પરંપરારત રીતે જાળિણી અને 

સંરક્ણ દ્ારા કરી રહ્ાં છે.

5. કલમ 3 (1) (કે): બૌબધિક સંપદાનો સામુદાયયક અચધકાર 

જમેાં જિૈવિવિધતા અને સાંસ્કૃમતક વિવિધતા સંબંચધત 

પરંપરારત જ્ાનનો સમાિેર થાય છે.
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િત્ાિીશિો અને કાયયો
િન અચધકાર કાયદાની અંદર, વિવિધ િહીિટી સંસ્ાઓ(રિર્નર 

બોિી) પાસે દાિો દાખલ કરિાની અને માન્ય કરિાની પ્રદક્યામાં 

ચોક્કસ ભૂમમકાઓ અને જિાબદારીઓ હોય છે.
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(િી) દાવાઓ દાખિ કરવામાં અને માન્ય 

કરવામાં વન અધિકાર કાયદા હેઠળ સ્ાપપ્ 

િત્ાધિકારીઓની ભૂમમકા

એ નોંિવું અગત્યનું છે કરે  ગ્ામસરાને 

વન અધિકાિ હરેઠળ જાહરેિ સત્ા તિીકરે  

ગણવામાં આવે છે, અને જો ઉચ્ચ 

સત્ાવાળાઓ તેના દાવાઓને નકાિી 

કાઢરે  છે, તો આમ કિવા માટરે  પાયાના 

કાિણો પૂિા પાિવાના િહરેશે.

હકોનો દાિો કરિાની પ્રદક્યા જરંલોના રફ નકરા દોરિાથી રરૂ 

થાય છે જમેાં ગ્ામસભા નનણશાયક ભૂમમકા ભજિે છે. આ પછી 

જમીન પર ચકાસણી કરિામાં આિે છે અને તેની વિરતો ઉચ્ચ 

અચધકારીઓને મોકલિામાં આિે છે. એ િોંધવું અગત્યનું છે કે 

ગ્ાર્સભાિે ્િ અધધકાર હેઠળ જાહેર સત્ા િરીકે ગણ્ાર્ાં 

આ્ે છે, અિે જો ઉચ્ચ સત્ા્ાળાઓ િેિા દા્ાઓિે િકારે છે, 

િો આર્ કર્ા ર્ાટે ્ાસિવ્ક કારણો પૂરા પાડ્ાિા રહેશે.

સિલિા કક્ાની િમમમ્ (DLC)

પેટા-પવભારીય કક્ાની િમમમ્ (SDLC)

 વન અધિકાર િમમમ્ (FRC)

ગ્ામિભા (GS)
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સામુદાયયક િન અચધકારના દાિાઓની ચચશા કરિા માટે ગ્ામસભાની બેઠક
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ગ્ામિભા (GS)

ગ્ામસભાને વયકકતરત િન અચધકારો(IFR) અથિા સામુદાયયક 

િન અચધકારો (CFR) અથિા સમુદાયને આપિામાં આિતા 

અચધકારની સિરૂપ અને તેની સીમા નક્કી કરિા માટે પ્રદક્યા રરૂ 

કરિાની સત્ા છે.

 v ગ્ાર્સભાનું આયોજિ

સંબંચધત માલધારી સમુદાયની રમતરીલતા અને પહોંચની 

જરૂદરયાતોને આધારે ગ્ામસભાનું આયોજન કરિા માટે નીચેના 

વિકલપો સૂચિિામાં આવયા છે. આમાંની કેટલીક પધિમતઓનો 

નીચેના દરશાિેલ કેસોમાં સફળતાપૂિ્ગક ઉપયોર કરિામાં 

આવયો છે.

1. ઘણા માલધારી સમુદાયો સ્ાયી રામોના રહેિાસીઓ 

છે અને ચદરયાણ માટે મોસમી સ્ળાંતર કરે છે. આિી 

પદરસ્સ્મતઓમાં, તેમના રહેઠાણના રામોમાં ગ્ામસભા અને 

િન અચધકાર સમમમતની રચના કરી રકાય છે, જ્ાં તેઓ 

િન અચધકારના દાિાઓ દાખલ કરી રકે છે. નોંધનીય છે 

કે માલધારી સમુદાયના રહેિાસીઓ રામિાઓમાં અન્ય 

સમુદાયો સાથે રહી રકે છે અને તેથી માલધારી સમુદાયોના 

પયશાપત પ્રમતનનચધતિ સાથે ગ્ામસભાની રચના જરૂરી છે.

2. વિચરતી અને અધ્ગ-વિચરતી જામતના માલધારી સમુદાયો 

કે જઓે રહેઠાણથી બહાર નોંધપાત્ સમય વિતાિે છે તેઓ 

જરંલોના રામો/િસાહતો જ્ાં તેઓ જતાં હોય છે ત્યાંના 

સ્ાનનક સમુદાયો સાથે  ગ્ામસભામાં ભાર લઈ રકે છે.

 v ગ્ાર્સભાિા કાયયો

ગ્ામસભા િન અચધકાર કાયદા હેઠળ અચધકારોના દાિાઓ 

કરિાની પ્રદક્યાનું નેતકૃતિ કરે છે. આ પ્રદક્યા િન અચધકારોની 

હદ અને સિરૂપ નક્કી કરીને અને િન અચધકાર સમમમતની રચના 

કરીને રરૂ કરિામાં આિે છે, ત્યારબાદ િન અચધકાર સમમમત દ્ારા 

લેિામાં આિેલા નનણ્ગયોની સમીક્ા કરિામાં આિે છે. માલધારી 

જૂથો મોટાભારે િષ્ગ દરમમયાન ઘણાં સમય માટે   સ્ાનનક સતરે 

હાજર ન હોિાથી, ગ્ામસભા અને િન અચધકાર સમમમતને િન 

અચધકાર માટેના દાિાની પ્રદક્યામાં માલધારી સમુદાયો (તેમના 

પ્રમતનનચધઓ અથિા તેમની પરંપરારત સંસ્ાઓ) ની 

ભારીદારીની ખાતરી કરિા માટે જરૂરી પરલાં લેિાનું ફરલજયાત 

કરિામાં આવ્ું છે.

ગ્ાર્સભાિા કાયયો િવીચે મુજબ છે:

1. ખાસ ગ્ામસભા, િનિાસીઓના િન અચધકારોનું સિરૂપ અને 

સીમા નક્કી કરે.

2. તેને લરતા દાિાઓની માંરણી અને સુનાિણી કરિી.

3. િન અચધકાર માટે દાિો કરનારની યાદી તૈયાર કરિી અને 
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વન અધિકાિ હરેઠળ અધિકાિોના 

દાવાઓ કિવાની પ્રડક્યાનંુ નેતકૃતવ 

ગ્ામસરા કિરે છે. આ પ્રડક્યા વન 

અધિકાિોની હદ અને સવરૂપ નક્કી 

કિીને અને વન અધિકાિ સતમતત(FRC)

ની િિના કિીને શરૂ કિવામાં આવે છે, 

ત્યાિબાદ વન અધિકાિ સતમતત દ્ાિા 

લેવામાં આવેલા નનણજીયોની સમીક્ા 

કિવામાં આવે છે.

દાિોકરનાર અને દાિાઓની જરૂરી વિરતોનું રજીસ્ર 

જાળિવું.

4. સંબંચધત વયકકતઓ અને સત્ામંિળને િાજબી તક આપયા 

બાદ િન અચધકારના દાિા અંરેનો ઠરાિ પસાર કરિો અને 

તેને પેટા વિભારીય કક્ાની(સબ િીિીઝનલ) સમમમતને 

મોકલિો.

5. અચધનનયમની કલમ 5ની જોરિાઈઓને અમલમાં 

લાિિા માટે પોતાના સભયોમાંથી િન્યજીિન, જરંલ અને 

જિૈવિવિધતા રક્ણ માટે સમમમતઓની રચના કરિી.

6. અનુસૂચચત આદદજામત  અને અન્ય પરંપરારત િનિાસી 

સમુદાયોના લાભ માટે આિા સામુદાયયક િન સંસાધનોનું 

ટકાઉ અને સમાન રીતે સંચાલન કરિા માટે સામુદાયયક 

િન સંસાધનોના સંરક્ણની કલમ (e) હેઠળ રચાયેલ (િન 

અચધકાર સમમમત)FRCની દેખરેખ રાખિી અને વયિસ્ાપન 

યોજના તૈયાર કરિી. 

7. ગ્ામસભા ઉપરોકત સંરક્ણ અને વયિસ્ાપન યોજનાઓને 

િન વિભારની સૂક્ષ્મ, કાય્ગકારી અથિા વયિસ્ાપન 

યોજનાઓ સાથે સમમમત દ્ારા જરૂરી રણિામાં આિે તેિા 

ફેરફારો સાથે સંકલલત કરરે.

8. િાહતુક પાસ, ઉતપાદનના િેચાણમાંથી થતી આિકનો 

ઉપયોર અથિા વયિસ્ાની રૂપરેખામાં થયેલ ફેરફારને 

લરતા સમમમતના તમામ નનણ્ગયોને મંજૂરી આપિી.
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પેટા પવભારીય કક્ાની િમમમ્ 

(SDLC)

વન અધિકાર િમમમ્(FRC)

 v િે કે્વી રીિે રચાય છે?

1.  ગ્ામસભાને ગ્ામ પંચાયત દ્ારા બોલાિિામાં આિરે 

અને તેની પ્રથમ બેઠકમાં, તે તેના જ સભયોમાંથી, િન 

અચધકાર સમમમતના સભયો તરીકે દસથી ઓછા નહીં પરંતુ 

પંદર વયકકતઓથી િધુ ન હોય તેમ સમમમતની પસંદરી 

કરારે. ઓછામાં ઓછા બે તકૃતીયાંર સભયો અનુસૂચચત 

આદદજામતના હોિા જોઈએ જો કે:

• આિા સભયોમાંથી ઓછામાં ઓછી એક તકૃતીયાંર મટહલાઓ 

હોિી જોઈએ;

• જ્ાં કોઈ અનુસૂચચત આદદજામત ન હોય ત્યાં આિા સભયોમાં 

ઓછામાં ઓછી એક તકૃતીયાંર મટહલાઓ હોિી જોઈએ.

ઘણા માલધારી સમુદાયોના દકસસામાં એ નોંધવું અરત્યનું છે 

કારણકે એિા પ્રદેરોમાં જ્ાં અનુસૂચચત જામતની િસતી નથી, ત્યાં 

અન્ય પરંપરારત નનિાસીઓ (OTFD) સભયો સાથે મળીને િન 

અચધકાર સમમમતની રચના કરી રકાય છે. આથી, એિા પ્રદેરોમાં 

જ્ાં અનુસૂચચત સમુદાયની િસતી નથી, િન અચધકાર સમમમતની 

રચના માલધારી સમુદાયો સાથે કરી રકાય છે જઓે અન્ય 

પરંપરારત નનિાસીઓ(OTFD) શ્ેણીમાં પણ આિે છે.

2. (અ) િન અચધકાર સમમમત અધયક્ અને સચચિની પસંદરી 

કરરે અને તેની વિરતો પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમતને 

આપરે. જ્ારે િન અચધકાર સમમમતનો સભય પણ 

વયકકતરત રીતે િન અચધકારનો દાિેદાર હોય, ત્યારે તેણે 

સમમમતને જાણ કરિી જોઈએ અને જ્ારે તેનો/તેણીનો દાિો 

રણિામાં આિે ત્યારે તે ચકાસણીની કાય્ગિાહીમાં ભાર    

લરેે નહીં.

પેટા વ્ભાગવીય કક્ાિવી સતર્તિ(SDLC) અિે લિલિા કક્ાિવી 

સતર્તિ(DLC)ર્ાટે અધધકારિા અધધકાર પત્ર અિે રેકોડ્સ્સ 

િૈયાર કર્ા િે દા્ાિવી પ્રક્રિયાિો એક ભાગ છે. પેટા વ્ભાગવીય 

કક્ાિવી સતર્તિએ, ગ્ાર્સભા દ્ારા ર્ોકિ્ાર્ાં આ્ેિ દા્ા 

પર ભિાર્ણો ર્ેળ્વી અિે િેિવી િપાસ કર્વી જરૂરી છે. પેટા 

વ્ભાગવીય કક્ાિવી સતર્તિ ર્ંજૂરી ર્ાટે લિલિા કક્ાિવી સતર્તિિે 

સોપ્ા ર્ાટે અધધકારોિો ડ્ાફ્ટ રેકોડ્સ  િૈયાર કરશે.

v ્િ અધધકાર સતર્તિિા કાયયો

• િન અચધકાર કાયદાના નનયમ 11 (2) હેઠળ િન અચધકાર 

સમમમત, ગ્ામસભાને તેના કાયયોમાં મદદ કરરે:

1. ઉલલેશખત ફોમ્ગમાં આિા દાિાઓના સમથ્ગનમાં દાિાઓ અને 

પુરાિા પ્રાપત કરિા, સિીકારિા અને જાળિી રાખિા;

2. નકરા સટહત દાિાઓ અને પુરાિાઓનો રેકોિ્ગ  તૈયાર કરિો;

3. િન અચધકારના દાિેદારોની યાદી તૈયાર કરિી;

4. આ નનયમો અનુસાર આપેલા દાિાઓને ચકાસિા;

5. દાિાનું સિરૂપ અને હદ અંરેના તેમના તારણો ગ્ામસભામાં 

વિચારણા માટે રજૂ કરિા.

• િન અચધકાર સમમમત દ્ારા પ્રાપત થયેલ દરેક દાિા લેશખતમાં 

સિીકારિામાં આિરે. િન અચધકાર સમમમતએ ફોમ્ગ ‘બમાં 

સામુદાયયક િન અચધકારો માટે ગ્ામસભા િતી દાિાઓ 

પણ તૈયાર કરરે અને કલમ 3ની પેટા-કલમ (1) ની કલમ (i) 

હેઠળ ફોમ્ગ ‘ક’ માં સામુદાયયક િન સંસાધન પરના અચધકાર 

માટેના દાિાઓ તૈયાર કરરે  જ ેઅંરેના નનયમો પદરશરષટIમાં 

આપેલાં છે.
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 v પેટા વ્ભાગવીય કક્ાિવી સતર્તિનું ર્ાળખું 

પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમતની રચના રાજ્ સરકાર દ્ારા 

નીચેના સભયોને સાંકળીને કરિામાં આિી છે:

• પ્રાંત અચધકારી અથિા સમકક્ અચધકારી - અધયક્;

• પેટા વિભાર અથિા સમકક્ અચધકારીનો હિાલો સંભાળતા 

િન અચધકારી;

• બલોક અથિા તાલુકા સતરની પંચાયતોના ત્ણ સભયો 

તાલુકા પંચાયત દ્ારા નામાંદકત કરિામાં આિરે. (1) 

આમાંથી ઓછામાં ઓછા બે સભયો અનુસૂચચત આદદજામત 

કેટેરરીના હોિા જોઈએ અને મુખ્યતિે િનિાસી અથિા 

આદદમ સંિેદનરીલ આદદિાસી જૂથો(PVTG) હોિા જોઈએ. 

(2) જ ેપ્રદેરોમાં અનુસૂચચત આદદજામત નથી, ત્યાં બે સભયો 

અન્ય પરંપરારત નનિાસીઓ(OTFD) શ્ેણીના હોિા જોઈએ 

અને તેમાંથી એક મટહલા હોિા જોઈએ. (3) બંધારણની 

6ઠ્ી અનુસૂચચ હેઠળ સમાવિષટ વિસતારોમાં, ત્ણ સભયો 

સિાયત્ લજલલા પદરષદ અથિા પ્રાદેશરક પદરષદ દ્ારા 

નામાંદકત હોિા જોઈએ અને આ સભયોમાંથી ઓછામાં ઓછી 

એક મટહલા હોિા જોઈએ. આદદજામત કલ્ાણ વિભારના 

અચધકારી પેટા વિભારનો હિાલો સંભાળતા હોય અથિા 

જ્ાં આિા અચધકારી ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાં આદદજામત 

બાબતોના પ્રભારી અચધકારી.

 v પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમતના કાયયો

1. અચધનનયમ અને નનયમો હેઠળ નનધશાદરત ઉદે્શયો અને 

પ્રદક્યાઓ વિરે િનિાસીઓમાં જાગકૃમત કેળિિી;

2. ગ્ામસભા અથિા િન અચધકાર સમમમત દ્ારા પૂછિામાં 

આિેલી માટહતી અને રેકોિ્સ્ગ પ્રદાન કરો અને જો જરૂરી હોય 

તો અચધકકૃત અચધકારી દ્ારા તેને સપષટત કરિાની સુવિધા 

આપરે.

3. ગ્ામસભા અથિા િન અચધકાર સમમમતને જરંલ અને 

મહેસૂલ નકરા અને મતદાર યાદી પ્રદાન કરરે.

4. ખાતરી કરિી કે ગ્ામસભાની પ્રદક્યા સિતંત્, મુકત અને 

ન્યાયી રીતે હાથ ધરિામાં આિરે.

5. આ નનયમોના પદરશરષટ I (ફોમ્ગ A, B અને C) માં પૂરા 

પાિિામાં આિેલ દાિેદારોને દાિાઓના ફોમ્ગની સરળતાથી 

અને મફત ઉપલબ્ધતાની ખાતરી કરરે;

6. સંબંચધત ગ્ામસભાના તમામ ઠરાિો એકવત્ત કરરે;

7. ગ્ામસભા દ્ારા પૂરા પાિિામાં આિેલ નકરા અને વિરતોને 

એકીકકૃત કરરે;

8. દાિાની અચધકકૃતતા નક્કી કરિા માટે ગ્ામસભાના ઠરાિો 

અને નકરાની તપાસ કરરે;

9. કોઈપણ િન અચધકારોનું સિરૂપ અને હદ પર ગ્ામસભા 

િચ્ચેના વિિાદો સાંભળો અને તે અંરે ન્યાય કરરે;

10. આંતર-પેટા-વિભારીય દાિાઓ માટે અન્ય પેટા વિભારીય 

કક્ાની સમમમત સાથે સંકલન કરરે;

11. સરકારી રેકોિ્ગની મેળિણી પછી સૂચચત િન અચધકારોનો 

બલોક અથિા તાલુકા મુજબનો િરિ ાફ્ટ રેકોિ્ગ  તૈયાર કરરે;

12. અન્ય પેટા વિભારીય કક્ાના ઓદફસર મારફત સૂચચત િન 

અચધકારોના િરિ ાફ્ટ રેકોિ્ગ  સાથેના દાિાઓને અંમતમ નનણ્ગય 

માટે લજલલા સતરની સમમમતને મોકલરે.
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સિલિા કક્ાની િમમમ્ (DLC)

લિલિા કક્ાિવી સતર્તિ દા્ો ર્ંજૂર કર્ા ર્ાટેિવી સ્યોચ્ચ સત્ા 

છે. લિલિા કક્ાિવી સતર્તિ,  પેટા વ્ભાગવીય કક્ાિવી સતર્તિ 

દ્ારા રજૂ કરાયેિા અધધકારોિા ડ્ાફ્ટ રેકોડ્સિે ર્ેળ્શે અિે િેિવી 

િપાસ કરશે. દા્ાિે ર્ંજૂર કયમા પછી, લિલિા કક્ાિવી સતર્તિ 

અધધકારોિો અંતિર્ રેકોડ્સ  બિા્શે અિે દા્ો કરિાર સમુદાયિે 

દા્ાઓિા અધધકાર પત્રનું વ્િરણ કરશે.

v લિલિા કક્ાિવી સતર્તિનું ર્ાળખું

રાજ્ સરકાર દ્ારા નીચેના સભયો સાથે લજલલા કક્ાની સમમમતની 

રચના કરિામાં આિી છે:

1. લજલલા કલેક્ટર અથિા િેપ્ુટી કમમરનર - અધયક્;

2. સંબંચધત વિભારીય િન અચધકારી અથિા સંબંચધત નાયબ 

િન સંરક્ક;

3.  લજલલા પંચાયતના ત્ણ સભયો લજલલા પંચાયત દ્ારા 

નામાંદકત કરિામાં આિરે. (1)આમાંથી ઓછામાં ઓછા 

બે સભયો અનુસૂચચત આદદજામત કેટેરરીના હોિા જોઈએ 

અને પ્રાધાન્યપણે િનિાસી અથિા (PVTG) હોિા જોઈએ. 

(2) જ ેપ્રદેરોમાં અનુસૂચચત આદદજામત નથી, ત્યાં બે સભયો 

અન્ય પરંપરારત નનિાસીઓ (OTFD) શ્ેણીના હોિા જોઈએ 

અને તેમાંથી એક મટહલા હોિી જોઈએ. (3) બંધારણની 6ઠ્ી 

અનુસૂચચ હેઠળ સમાવિષટ વિસતારોમાં, ત્ણ સભયો સિાયત્ 

લજલલા પદરષદ અથિા પ્રાદેશરક પદરષદ દ્ારા નામાંદકત 

હોિા જોઈએ અને આ સભયોમાંથી ઓછામાં ઓછા એક 

મટહલા હોિા જોઈએ. લજલલાના પ્રભારી આદદજામત કલ્ાણ 

વિભારના અચધકારી અથિા જ્ાં આિા અચધકારી ઉપલબ્ધ 

ન હોય ત્યાં આદદજામત બાબતોના પ્રભારી અચધકારી.

ગુજરાતમાં સામુદાયયક િન અચધકારો સ્ાવપત કરિા લજલલા કક્ાની સમમમતની બેઠક

v લિલલિા કક્ાિવી સતર્તિનું કાય્સ

1. ખાતરી કરરે કે નનયમ 6 ની કલમ (b) હેઠળ જરૂરી માટહતી 

ગ્ામસભા અથિા િન અચધકાર સમમમતને પ્રદાન કરિામાં 

આિી છે;

2. તપાસ કરરે કે શું તમામ દાિાઓ, ખાસ કરીને આદદમ 

આદદિાસી જૂથો, માલધારીઓઅને વિચરતી જામતઓના, 

કાયદાના ઉદે્શયોને ધયાનમાં રાખીને મોકલિામાં આવયા છે;

3. પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત દ્ારા તૈયાર કરાયેલા િન 

અચધકારોના દાિા અને રેકોિ્ગને ધયાનમાં લઈને અને પ્રદક્યાને 

અંતે મંજૂર કરરે;

4. આંતર-લજલલા દાિાઓ અંરે અન્ય લજલલાઓ સાથે સંકલન;

5. અચધકારોના રેકોિ્ગ  સટહત સંબંચધત સરકારી રેકોિ્ગમાં િન 

અચધકારોનો સમાિેર કરિા માટે નનદદેરો જારી કરરે; િન 

અચધકારોના રેકોિ્ગના પ્રકારનની ખાતરી કરરે;

6. ખાતરી કરો કે આ નનયમોના પદરશરષટ II અને IIIમાં 

ઉલલેશખત કાયદા હેઠળના િન અચધકારો અને અચધકાર 

પત્ના રેકોિ્ગની પ્રમાણણત નકલ, અનુક્મે સંબંચધત દાિેદાર 

અને ગ્ામસભાને પ્રદાન કરિામાં આિરે ;

7. ખાતરી કરરે કે સામુદાયયક િન સંસાધનના અચધકારના 

રેકોિ્ગની પ્રમાણણત નકલ અને અચધનનયમ હેઠળના ટાઇટલ, 

આ નનયમોના પદરશરષટ IVમાં નનદદેર કયશા મુજબ, સંબંચધત 

ગ્ામસભા અથિા સમુદાયને પ્રદાન કરિામાં આિે છે જમેના 

સામુદાયયક િન સંસાધન પર અચધકારો છે. કલમ 3ની પેટા-

કલમ (1)ની કલમ (i) હેઠળ માન્ય.
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રાજ્ય કક્ાની નનરરાની િમમમ્ 

(SLMC)

રાજ્ય-સિરિવી દેખરેખ સતર્તિ એ રાજ્યર્ાં ્િ અધધકાર 

કાયદાિા અર્િવીકરણ પર દેખરેખ રાખ્ા ર્ાટેિવી રાજ્ય સિરિવી 

સત્ા છે. રાજ્ય કક્ાિવી નિગરાિવીસતર્તિિવી અધયક્િા મુખ્ય 

સધચ્ કરે છે, િરે્ાં આક્દજાતિ કલ્ાણ, ર્હેસૂિ, ્િ, પંચાયિવી 

રાજિા સધચ્ો સભયો િરીકે અિે આક્દજાતિ સિાહકાર 

પક્રષદિા સભયો હોય છે.

v  રાજ્ય કક્ાિવી નિગરાિવીસતર્તિિવી રચિા

(a) મુખ્ય સચચિ - અધયક્;

(b) સચચિ, મહેસૂલ વિભાર - સભય;

(c) સચચિ, આદદજામત અથિા સમાજ કલ્ાણ વિભાર - સભય;

(d) સચચિ, િન વિભાર - સભય;

(e) સચચિ, પંચાયતી રાજ - સભય;

(f) મુખ્ય મુખ્ય િન સંરક્ક - સભય;

(g) આદદજામત સલાહકાર પદરષદના ત્ણ અનુસૂચચત જનજામત 

સભયો, આદદજામત સલાહકાર પદરષદના અધયક્ દ્ારા નામાંદકત 

કરિામાં આિરે અને જ્ાં કોઈ આદદજામત સલાહકાર પદરષદ 

નથી, રાજ્ સરકાર દ્ારા અનુસૂચચત જનજામત ત્ણ સભયો 

નામાંદકત કરિા;

(h) કમમરનર, આદદજામત કલ્ાણ અથિા સમકક્ જ ેસભય-

સચચિ હરે.

v રાજ્ય કક્ાિવી નિગરાિવીસતર્તિિા કાયયો 

1. િન અચધકારોની માન્યતા અને નનમણૂકની પ્રદક્યા પર દેખરેખ 

રાખિા માટે માપદંિો અને સૂચકો બનાિરે;

2. રાજ્માં િન અચધકારોની માન્યતા, ચકાસણી અને 

નનમણૂકની પ્રદક્યા પર દેખરેખ રાખિી;

3. િન અચધકારોની માન્યતા, ચકાસણી અને નનમણૂકની 

પ્રદક્યા પર દેખરેખ રાખિા માટે ઓછામાં ઓછા ત્ણ 

મટહનામાં એકિાર મળવું,

4. ક્ેત્ીય સતરની ચકાસણી અને િન અચધકારોની નનમણૂકને 

ધયાનમાં લેરે અને સંબોચધત કરરે , ક્ેત્ સતરની 

સમસયાઓને ધયાનમાં લેરે અને સંબોચધત કરરે,

5. દાિાની સ્સ્મત અંરેના તેમના મૂલ્ાંકન પર કેન્દ્ર સરકારને 

આ નનયમોમાં પદરશરષટ (V) તરીકે જોિાયેલા ફોમભેટમાં 

વત્માલસક અહેિાલ આપરે. રાજ્ કક્ાની નનરરાની 

સમમમત એ કાયદા હેઠળ જરૂરી પરલાંઓ અને મંજૂર 

કરાયેલા દાિાઓની વિરતોનું પાલન પણ રજૂ કરવું 

જરૂરી છે. જો કોઈ દાિાઓ નકારિામાં આવયા હોય તો 

તેના કારણો રજૂ કરિાના રહેરે. ઉપરાંત, તમામ બાકી 

દાિાઓની સ્સ્મત પણ રજૂ કરિી જરૂરી છે.

6. અચધનનયમની કલમ 8માં ઉલલેશખત સૂચના પ્રાપત થિા 

પર, અચધનનયમ હેઠળ સંબંચધત અચધકારીઓ સામે યોગય 

પરલાં લેરે;

7. અચધનનયમની કલમ 4ની પેટા-કલમ (2) હેઠળ પુનિ્ગસન 

પર દેખરેખ રાખો;

8. ખાસ કરીને, કલમ 3 ની પેટા-કલમ (1) ની કલમ (m) અને 

કલમ 4 ની પેટા-કલમ (8)માં સમાવિષટ જોરિાઈઓના 

પાલનનું નનરીક્ણ કરરે.



 26 / વન અધિકાર કાયદો ફેસિસિટેટર માર્ગદર્શિકા
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દાવાઓ દાખિ કરવાની 
અને ઠરાવ કરવાની પ્રક્રિયા
માલધારી સમુદાયો માટે િન અચધકાર કાયદા હેઠળ દાિાઓ દાખલ 

કરિા અને મંજૂર કરિા માટેની ક્મમક પ્રદક્યા નીચે મુજબની છે.



 28 / वन अधिकार कानून मार्गदर ््गका 

01
ગ્ામસભા, િન અચધકાર 

સમમમતની રચના કરરે અને 

િન અચધકારના દાિાઓ 

રજૂ કરિા માટે જાણ કરરે. 

અહીં, ગ્ામસભાએ માલધારી 

સમુદાયોના પ્રમતનનચધતિ અને 

ભારીદારીની ખાતરી કરિી 

જરૂરી છે.

િન અચધકાર સમમમત 

દાિાઓ, તેમજ દાિાઓના 

સમથ્ગનમાં પુરાિા મેળિરે, 

સિીકારરે અને જાળિણી 

કરરે. આ દાિાઓ દાખલ 

કરતી િખતે માલધારી 

સમુદાયોના સ્ળાંતરના 

મારયો ધયાનમાં લેિા જોઈએ.

િન અચધકાર સમમમત દાિાઓને 

િન અને મહેસૂલ વિભારના 

પ્રમતનનચધઓ સાથે ચકાસરે. 

અહીં, િન અચધકાર સમમમત એ 

ખાતરી કરિી જોઈએ કે દાિાઓ 

માલધારી સમુદાયના સભયોની 

હાજરીમાં ચકાસિામાં આિે છે. 

દાિાઓના ભારરૂપે વિસતારને 

દરશાિતો નકરો તૈયાર કરિો 

જરૂરી છે.

 ગ્ામસભા દાિાઓનું સિરૂપ 

અને હદ પર િન અચધકાર 

સમમમત દ્ારા રજૂ કરેલા 

તારણોને ધયાનમાં લરેે. 

ત્યારબાદ ગ્ામસભા  પેટા 

વિભારીય કક્ાની સમમમતને 

મોકલિામાં આિેલા તમામ 

દાિાઓ પર ઠરાિ પસાર કરરે.

03

02 04

દાવો દાખિ કરવાની પ્રક્રિયાના પરિાંઓ

પરલું

પરલું

પરલું પરલું
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લજલલા કક્ાની સમમમત, પેટા વિભારીય કક્ાની 

સમમમતની ભલામણોની તપાસ કરરે અને િન 

અચધકારોનો અંમતમ રેકોિ્ગ  બનાિરે. લજલલા 

કક્ાની સમમમત પછી દાિેદારો માટે અચધકાર 

પત્ જાહેર કરરે. પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત 

અને લજલલા કક્ાની સમમમતએ તેમના દાિાઓ 

દાખલ કરિાની પ્રદક્યામાં માલધારી  સમુદાયોને 

સમથ્ગન આપિા સદક્ય ભૂમમકા રાખિી  

અપેશક્ત છે.

05
પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત 

દાિાઓની ચકાસણી કરરે અને િન 

અચધકારોનો િરિ ાફ્ટ રેકોિ્ગ  તૈયાર કરરે. આ 

િરિ ાફ્ટ રેકોિ્ગ  પછી લજલલા કક્ાની સમમમતને 

મોકલિામાં આિરે.

જો પ્રદક્યાના કોઈપણ તબકે્ક 

(ગ્ામસભા/પેટા વિભારીય 

કક્ાની સમમમત/ લજલલા કક્ાની 

સમમમત) દાિો નકારિામાં આિે 

અથિા તેમાં ફેરફાર કરિામાં 

આિે, તો તે દાિેદારોને લેશખતમાં 

જાણ કરિી જોઈએ. કોઈપણ 

ફદરયાદના દકસસામાં અપીલ 

અરજીઓની સુનાિણી થિી 

જોઈએ.

07

06
પરલું

પરલું

પરલું
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માલધારી સમુદાયોના દાિાઓ દાખલ કરિાની પ્રદક્યા અમુક 

અરંે તેમની સ્ળાંતર પધિમત અને તેમના ગ્ામસભાના બંધારણ 

પર આધાદરત હરે. સંપૂણ્ગ ન હોિા છતાં, માલધારી સમુદાયો દ્ારા 

દાિાઓ દાખલ કરતી િખતે નીચેની ત્ણ ઘટનાઓનો િારંિાર 

સામનો કરિો પિે છે.

લજલલાની સીમાઓમાં દાિાઓ ધરાિતા માલધારી સમુદાયો 

ઘાસચારો મેળિિા માટે િારંિાર બે કે તેથી િધુ ગ્ામ પંચાયતો 

િચ્ચે ફરતાં રહેરે. આિી સ્સ્મતમાં, માલધારીઓતેમના નનિાસી 

રામોના ગ્ામસભામાં તેમના દાિાઓ નોંધાિી રકે છે. લજલલા 

કક્ાની સમમમત દરેક અન્ય ગ્ામસભા સાથે દાિાઓ દાખલ 

કરિાની સુવિધા આપરે જનેા અચધકારક્ેત્ દ્ારા સંબંચધત 

માલધારીઓતેમના પશુઓને ચરાિતા હોય છે. (નનયમ 12B (2)). 

માલધારી સમુદાયો અને સંબંચધત ગ્ામસભા સાથે પરામર્ગ કરીને 

આવું કરી રકાય છે. પેટા-વિભારીય સીમાઓમાં આિતા કેસોના 

સંદભ્ગમાં, પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમતએ દાિાની પ્રદક્યાનું 

સંકલન કરવું જરૂરી બને છે (નનયમ 6 (h)).

 

રાજ્ની અંદર બહુવિધ લજલલાઓમાં ચદરયાણ અને મોસમી 

સ્ળાંતર-પહોંચ અંરેના દાિાઓ સાથે માલધારી સમુદાયો તેમના 

નનિાસી રામોની ગ્ામસભામાં તેમના દાિાઓ દાખલ કરી રકે છે. 

આિા દકસસાઓમાં, સંબંચધત જીલલાના લજલલા કક્ાની સમમમત 

સંબંચધત ગ્ામસભાઓ (નનયમ 12B (2)) સમક્ દાિાઓ દાખલ 

કરિાની સુવિધા આપરે અને આતંર-લજલલા દાિાઓ (નનયમ 8 

(e)) સંબંચધત અન્ય લજલલા કક્ાની સમમમત સાથે સંકલન કરરે. 

દાિાઓની તપાસ કરિા અને પ્રદક્યા કરિા માટે સંબંચધત લજલલા 

કક્ાની સમમમતની સં્ુકત બેઠક યોજીને આ કરી રકાય છે. આિા 

દકસસાઓમાં લજલલા કક્ાની સમમમત કે જનેા અચધકારક્ેત્ હેઠળ 

ગ્ામસભા આિે છે તેણે અન્ય લજલલા કક્ાની સમમમત સાથે બેઠક 

બોલાિિી જોઈએ.

અનેક રાજ્ોમાં ચરાઈ અને મોસમી સ્ળાંતર-પહોંચ પરના 

દાિાઓ સાથે માલધારી સમુદાયો તેમના નનિાસી રામોની 

પશુપાિિ સમુદાયો િેર્િા 

પરંપરાગિ સ્થળાંિર ર્ાગયો પર 

અધધકારોિો દા્ો કરિા હોય િિેા 

્હી્ટી અિે પ્રાદેશશક સવીર્ાઓ જુદાં 

હોઈ શકે છે િે્ા ક્કસસાર્ાં દા્ો ક્ાં 

દાખિ કર્ો જોઈએ?
જજલલાની સીમાઓમાં દાવાઓ 

િિાવતા માલિાિી સમદુાયો પશુઓ 

િિાવવા માટરે વાિંવાિ બે કરે  તેથી વધુ 

ગ્ામ પંિાયતો વચ્ચે ફિતાં િહરેશે. 

આવી સ્થિતતમાં, માલિાિીઓ તેમના 

નનવાસી ગામોની ગ્ામસરામાં તેમના 

દાવાઓ નોંિાવી શકરે  છે.
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ગ્ામસભામાં તેમના દાિાઓ દાખલ કરી રકે છે. આિા 

દકસસાઓમાં, સંબંચધત નનિાસી/મૂળ લજલલાના લજલલા કક્ાની 

સમમમત સંબંચધત ગ્ામસભાઓ (નનયમ 12B (2)) સમક્ દાિાઓ 

દાખલ કરિામાં મદદ કરરે અને આતંર-લજલલા દાિાઓ (નનયમ 

8 (e)) સંબંચધત અન્ય લજલલા કક્ાની સમમમત સાથે સંકલન 

કરરે. દાિાઓની તપાસ કરિા અને પ્રદક્યા કરિા માટે સંબંચધત 

લજલલા કક્ાની સમમમતની સં્ુકત બેઠક યોજીને આ કરી રકાય 

છે. આિા દાિા બહુવિધ રાજ્ોમાં આિતા હોિાથી લજલલા કક્ાની 

સમમમત એ રાજ્ કક્ાની નનરરાની સમમમત પાસેથી સમથ્ગન 

માંરવું જોઈએ. પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત એ આતંર-રાજ્ 

દાિાઓને માન્યતા આપિા માટે અન્ય રાજ્ સરકાર અને રાજ્ 

કક્ાની નનરરાની સમમમત સાથે સંકલન કરવું જોઈએ.

નનયમોની કલમ 13 સપષટપણે પુરાિાના પ્રકારોની યાદી આપે છે જ ે

દાિો દાખલ કરતી િખતે સિીકારિા જોઈએ. ઉલલેશખત કેટલાક 

મુખ્ય પ્રકારના પુરાિાઓ, જ ેમાલધારીઓના સંદભ્ગમાં વિરષે 

મહતિના હોઈ રકે છે, તે આ મુજબના હોઈ રકે છે:

• સરકારી રેકોિ્સ્ગ (રેઝેટટયસ્ગ અને િર્કર પલાન), માલધારી 

સમુદાયો પાસે ઉપલબ્ધ રેકોિ્સ્ગ (દાખલા તરીકે િન 

અચધકાર કાયદો,13 (2)(a) ચદરયાણ પરમમટ, નનસતાર - 

િરેરે), પ્રમતણષઠત સરંોધન સંસ્ાઓના અહેિાલો, નકરા, 

પુરાવાઓ

િસતી રણતરી જરંલની જમીનના માલધારી સમુદાયોની 

પરંપરારત પહોંચ અને ઉપયોર અંરેની કોઈપણ માટહતી.

• સમુદાયના િિીલોના નનિેદનો (13(1) (i)).

• ભૌમતક પુરાિા, દાખલા તરીકે, 13 (2)(b)માં જણાવયા મુજબ 

- ‘પરંપરારત ચદરયાણના મેદાનો…. માનિ અથિા પશુધનના 

ઉપયોર માટે પાણીના સ્તોત િરેરે’

• અરાઉના જમીનના રેકોિ્ગ માં ઉલલેશખત અથિા અરાઉના 

સમયરાળામાં રામના કાયદેસર રહેિાસીઓ તરીકે 

ઓળખાતી વયકકતઓની િરંાિળીની વિરતો; (13(h))

પુરાિાનો નમૂનો નીચે આપેલ છે:

• કાય્ગકારી યોજનાઓ(િર્કર પલાન)

• ચદરયાણ કરની રસીદો

• રાજારાહી િખતન પત્ો

• જિૈ સંસ્કૃમતક લોક શરષટાચાર
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સહારનપુર િન વિભાર, 1959,60 - 1963,64 માટે કાય્ગકારી યોજના દસતાિેજનું કિર

િન વિભાર દ્ારા વિકલસત કાય્ગકારી યોજનાના પકૃષઠો જમેાં ઉત્ર પ્રદેર રાજ્ના િન સંસાધનોનો ઉપયોર કરિાના ગુજ ્ગર 

માલધારીઓના અચધકારોનો ઉલલખે છે
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1961થી ચદરયાણ કરની રસીદ, કચ્છ.

1856માં મહરાિનો પત્, કચ્છ – બન્ી (ગુજરાત). જુદા જુદા પશુપાલન જૂથોમાં પાણી અને ચદરયાણના સંસાધનો પર સંઘષ્ગ હતો, અને મહરાિએ વિવિધ જૂથો માટેના 

વિસતારોને ચચટનિત કરિા માટે આ લખું હતું.
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રાજ્ની અંદર

આતંર રાજ્

જીલલાની અંદર
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બાયો-કલ્ચરલ કોમ્ુનનટી પ્રોટોકોલ (BCPs) માંથી કિર ઈમેજીસનો કોલાજ જ ેસહભારી પધિમતઓ દ્ારા માલધારી સમુદાયોને દસતાિેજ રૂપે 

રજૂ કરે છે.



 36 / वन अधिकार कानून मार्गदर ््गका 

નકશિો ્ૈયાર કરવો (મેપપર)

સે્ચ નકરાનો નમૂનો જનેો ઉપયોર જરંલ અચધકારના દાિા માટે થઈ રકે છે

િન અચધકાર સમમમત એ દાિાના વિસતારને દરશાિતો નકરો તૈયાર 

કરિો જરૂરી છે. આ એક સરળ સે્ચ નકરો અથિા ઓળખી 

રકાય તેિા સીમાચચનિો દરશાિતો સામુદાયયક િન સંસાધનોનો 

દિલજટાઇઝ્િ નકરો હોઈ રકે છે.

કેટલાક નકરાના ઉદાહરણો નીચે પ્રસતતુ છે:

• સે્ચ નકરો (હાથથી દોરેલ નકરો)

• દિલજટાઇઝ્િ નકરો



/ 37દાવાઓ દાખલ કરવાની અને ઠરાવ કરવાની પ્રક્રિયા

દિલજટાઈઝ્િ રૂટ અને ચદરયાણ વિસતારના નકરાના નમૂનાઓ જનેો ઉપયોર જરંલ અચધકારના દાિાઓ માટે થઈ રકે છે (ટહમાચલ પ્રદેર અને બન્ી, ગુજરાતમાંથી)
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ફક્રયાદ અને અપીિ
કોઈ પણ ્બકે્ દાવો નકારવામાં આવે અથવા ્ેમાં ફેરફાર 

કરવામાં આવે ્ો ફક્રયાદો અને અપીિોનું નનરાકરણ કરવા 

માટે પવપવિ મંચો છે.
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ફક્રયાદ અને અપીિ

1. દાિા સંબંચધત કોઈપણ ફેરફાર અથિા અસિીકાર દાિેદાર/

જીએસને આિા ફેરફાર અથિા અસિીકારના વિરતિાર 

કારણો સાથે (60 દદિસની અંદર જ ે90 દદિસ સુધી લંબાિી 

રકાય છે) જણાિિાની જરૂર છે.

2. ફરલજયાત સત્ાચધકારીઓ (GS, SDLC અથિા DLC) 

લસિાય અન્ય કોઈ સમમમત અથિા કોઈપણ રેન્કના કોઈપણ 

વયકકતરત અચધકારીને િન અચધકારો પરના કોઈપણ દાિાને 

નકારિા, સરંોચધત કરિા અથિા નક્કી કરિાની સત્ા 

આપિામાં આિરે નહીં.

3. પીદિત વયકકતની કોઈપણ અરજીનો નનકાલ કરિામાં આિરે 

નહીં લસિાય કે તેને તેના દાિાના સમથ્ગનમાં કંઈપણ રજૂ 

કરિાની િાજબી તક આપિામાં આિી હોય.

4. દાિાઓમાં માત્ કોઈપણ તકનીકી અથિા પ્રદક્યારત 

આધારો પર ફેરફાર અથિા અસિીકાર કરિામાં આિરે 

નહીં. આિા આધારોના ઉદાહરણો આ હોઈ રકે છે:  

•  દાિાઓમાં સંપૂણ્ગ માટહતી આપિામાં આિી નથી.

•  દાિાઓમાં દસતાિેજી પુરાિા નથી.

•  દાિાઓમાં નકરાઓ નથી.

•  દાિાઓની ચકાસણી પૂણ્ગ થઈ નથી અને અન્ય.

5. જો ભલામણ અધૂરી હોિાનું જણા્ું અથિા અમુક િધારાની 

પદરક્ણની જરૂર હોય, તો પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત 

અથિા લજલલા કક્ાની સમમમતએ દાિાને સુધારિા અથિા 

નકારિાને બદલે ગ્ામસભાને પુનર્િચાર માટે નનદદેશરત કરરે.

6. જો પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત, ગ્ામસભા દ્ારા પસાર 

કરાયેલા ઠરાિને સમથ્ગન આપે છે, પરંતુ તે લજલલા કક્ાની 

સમમમત દ્ારા મંજૂર કરિામાં આિતું નથી, તો ઓિ્ગ રની નકલ 

દાિેદાર અથિા ગ્ામસભા અથિા સમુદાયને ઉપલબ્ધ 

કરાિિામાં આિરે.

7. પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત અને લજલલા કક્ાની સમમમત 

દસતાિેજી પુરાિાના કોઈ ચોક્કસ સિરૂપનો આગ્હ રાખરે 

નહીં.

8. દાિેદારોને નનણ્ગયની તારીખથી 60 દદિસની અંદર દાિા 

પર લીધેલા કોઈપણ નનણ્ગય સામે કાયમી સત્ાિાળાઓને 

અપીલ કરિાનો અચધકાર છે. [12A (3) અને સેકન્િ. 6 (2) 

અને (4)]

9. પીદિત વયકકતને િાજબી તક આપયા વિના અપીલ અરજીનો 

નનકાલ કરી રકાતો નથી. [સેક. એક્ટના 6(2) અને 6(4)]

10. અપીલની સુનાિણી માટે નનધશાદરત તારીખના ઓછામાં 

ઓછા 15 દદિસ પહેલા અરજદારના રામ (ગ્ામસભા)માં 

અનુકૂળ જાહેર સ્ળે સુનાિણી યોજિામાં આિરે. [નનયમો 

14(2) અને 15(2)]

11. કોઈપણ દાિેદાર/સમુદાય ગ્ામસભાના ઠરાિ સામે લજલલા 

કક્ાની સમમમતને સીધી અપીલ કરી રકરે નહીં લસિાય 

કે તેને પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમતને ધયાને લાિિામાં 

આવ્ું હોય અને પ્રાધાન્ય આપિામાં આવ્ું ન હોય. [સેક. 

અચધનનયમની 6(4)]

12. દાિેદારોને નનણ્ગયની તારીખથી 60 દદિસની અંદર દાિા 

પર લીધેલા કોઈપણ નનણ્ગય સામે કાયમી સત્ાિાળાઓને 

અપીલ કરિાનો અચધકાર છે. [12A (3) અને સેકન્િ. 6 (2) 

અને (4)]
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અપીિ પ્રક્રિયામાં િત્ાધિકારીઓના 

મુખ્ કાયયો:

13. પીદિત વયકકતને િાજબી તક આપયા વિના અપીલ અરજીનો 

નનકાલ કરી રકાતો નથી. [સેક. એક્ટના 6(2) અને 6(4)]

14. અપીલની સુનાિણી માટે નનધશાદરત તારીખના ઓછામાં 

ઓછા 15 દદિસ પહેલા અરજદારના રામ (ગ્ામસભા)માં 

અનુકૂળ જાહેર સ્ળે સુનાિણી યોજિામાં આિરે. [નનયમો 

14(2) અને 15(2)]

15. કોઈપણ દાિેદાર/સમુદાય ગ્ામસભાના ઠરાિ સામે લજલલા 

કક્ાની સમમમતને સીધી અપીલ કરી રકરે નહીં લસિાય 

કે તેને પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમતને ધયાને લાિિામાં 

આવ્ું હોય અને પ્રાધાન્ય આપિામાં આવ્ું ન હોય. [સેક. 

અચધનનયમની 6(4)]

v પેટા પવભારીય કક્ાની િમમમ્ સ્રે 

નનયમો 14 માં ગ્ામસભાના નનણ્ગય સામે પીદિત વયકકત અથિા 

દાિેદારની અરજી સાંભળિાની પ્રદક્યા અને પધિમતનો ઉલલખે 

છે. સુનાિણીની પ્રદક્યા અને પધિમત બે રીતે થઈ રકે છે: પેટા 

વિભારીય કક્ાની સમમમત તરફથી સીધી સુનાિણી દ્ારા અથિા 

પુનર્િચાર માટે ગ્ામસભાને વપટટરનનો સંદભ્ગ આપીને.

જો સુનાિણી સીધી પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત દ્ારા 

કરિામાં આિે છે, તો પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત અરજીની 

સુનાિણી માટે તારીખ નક્કી કરરે. આના પરલે, પેટા વિભારીય 

કક્ાની સમમમત સુનાિણીની તારીખના 15 દદિસ પહેલાં જાહેર 

સૂચના દ્ારા અરજીકતશા અને ગ્ામસભાને જાણ કરરે. તે પછી 

અરજદારના રામમાં સુવિધાજનક જાહેર જગયામાં સુનાિણી થરે. 

પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત બંને પક્ોના મતંવયો સાંભળરે 

(ગ્ામસભા અને વપટટરનર િતી િન અચધકાર સમમમત). બંને 

પક્કારોને સાંભળયા પછી, પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત યોગય 

આદેરો પસાર કરરે, અથિા અરજી સિીકારી કે નકારી કાઢિી. 

પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત બંને પક્ોને લેશખતમાં ઓિ્ગ રની 

જાણ કરરે. પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત બંને પક્ોને તેમના 

નનણ્ગય સામે અપીલ દાખલ કરિાના અચધકાર વિરે પણ આદેર 

પસાર કયશાની તારીખથી 60 દદિસની અંદર લજલલા કક્ાની 

સમમમતને જણાિરે.

જો વપટટરન પુનઃવિચારણા માટે ગ્ામસભાને પરત મોકલિામાં 

આિે તો આ અંરેની માટહતી અરજદારને પ્રદાન કરિાની રહેરે. 

પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત તરફથી પુનર્િચાર પત્ મળયા 

પછી, ગ્ામસભા અરજીકતશાને સાંભળિા માટે 30 દદિસના 

સમયરાળાની અંદર મળિાનું રહેરે. િન અચધકાર સમમમત, 

દાિેદાર સાથે સુનાિણી માટે ગ્ામસભા મીટટરની તારીખ અને 

સ્ળ વિરે િાતચીત કરરે. ગ્ામસભા મમટટર જરૂરી કોરમ સાથે 

સિતંત્, મુકત અને ન્યાયી રીતે યોજાય તેની ખાતરી કરિાની 

v ગ્ામિભાના સ્રે

ગ્ામસભા સમક્ તેના તારણો રજૂ કરતા પહેલા, િન અચધકાર 

સમમમત દાિેદારને તેના/તેણીના દાિાના અસિીકાર અથિા 

ફેરફારના કારણ વિરે જણાિરે. એકિાર દાિેદારને અસિીકારની 

માટહતી મળી જાય, તે ગ્ામસભા સમક્ િન અચધકાર સમમમતના 

તારણો સામે અપીલ દાખલ કરિાનું પસંદ કરી રકે છે.

ગ્ામસભા તેના/તેણીના દાિાને મંજૂર કરી રકે છે અથિા અરજીને 

નકારી રકે છે;જો અરજી નકારી કાઢિામાં આિે, તો ગ્ામસભા 

દાિેદારને અસિીકારના કારણ વિરે જણાિરે અને દાિેદારને 

સૂચનાની તારીખથી 60 દદિસની અંદર પેટા વિભારીય કક્ાની 

સમમમત સમક્ ગ્ામસભાના નનણ્ગય સામે કેસ (વપટટરન) દાખલ  

કરિાના તેના અચધકાર વિરે પણ જાણ કરરે. .
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જિાબદારી પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમતની છે. ગ્ામસભા 

મમટટરનો કોરમ આિા ગ્ામસભાના તમામ સભયોના અિધા 

(50%) કરતા ઓછો હોિો જોઈએ નહીં. ઓછામાં ઓછા 1/3 

મટહલા સભયો હોિા જોઈએ. ગ્ામસભા, અરજદારનો અભભપ્રાય 

સાંભળરે અને તે સંદભભે ઠરાિ પસાર કરરે અને તેને પેટા 

વિભારીય કક્ાની સમમમતને મોકલરે. પેટા વિભારીય કક્ાની 

સમમમત, ગ્ામસભાના ઠરાિ પર વિચાર કરરે અને યોગય આદેરો 

પસાર કરરે, જમેાં અરજી સિીકારરે અથિા નકારી કાઢરે.

પછી પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત બંને પક્ોને લેશખતમાં 

ઓિ્ગ રની જાણ કરરે. પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત આદેર 

પસાર કયશાની તારીખથી 60 દદિસની અંદર લજલલા કક્ાની 

સમમમતને તેમના નનણ્ગય સામે અપીલ દાખલ કરિાના તેમના 

અચધકાર વિરે બંને પક્ોને જાણ કરરે.

v સિલિા કક્ાની િમમમ્ના  સ્રે

નનયમો 15માં પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમતના નનણ્ગય સામે 

પીદિત વયકકત અથિા દાિેદારની અરજી સાંભળિાની પ્રદક્યા 

અને પધિમતનો ઉલલખે છે. સુનાિણીની પ્રદક્યા અને પધિમત બે 

રીતે થઈ રકે છે: લજલલા કક્ાની સમમમત તરફથી સીધી સુનાિણી 

દ્ારા અથિા પુનઃવિચારણા માટે અરજીને પેટા વિભારીય કક્ાની 

સમમમતને પાછી મોકલીને.

જો સુનાિણી સીધી લજલલા કક્ાની સમમમત દ્ારા કરિામાં આિે 

છે, તો લજલલા કક્ાની સમમમત અરજીની સુનાિણી માટે તારીખ 

નક્કી કરરે. તેના પરલે, લજલલા કક્ાની સમમમત અરજીકતશા અને 

પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમતને સુનાિણીની તારીખના 15 દદિસ 

પહેલા જાહેર સૂચના દ્ારા જાણ કરરે. પછી અરજદારના રામમાં 

જાહેર જગયામાં સુનાિણી થરે. લજલલા કક્ાની સમમમત બંને પક્ો 

(પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત અને વપટટરનર)ના મતંવયો 

સાંભળરે. બંને પક્કારોને સાંભળયા પછી, લજલલા કક્ાની સમમમત 

યોગય આદેરો પસાર કરરે, જમેાં અરજી સિીકારરે અથિા નકારી 

કાઢરે. લજલલા કક્ાની સમમમત બંને પક્ોને લેશખતમાં ઓિ્ગ રની 

જાણ કરરે.

જો વપટટરનને પુનઃવિચારણા માટે પેટા વિભારીય કક્ાની 

સમમમતને મોકલિામાં આિે તો આ અંરેની માટહતી અરજદારને 

આપિાની રહેરે. લજલલા કક્ાની સમમમત અરજદારને જાણ 

કરિાની સાથે પુનઃવિચારણા માટે સંબંચધત પેટા વિભારીય 

કક્ાની સમમમતને અરજી પરત મોકલી રકે છે. લજલલા કક્ાની 

સમમમત તરફથી પુનર્િચાર પત્ મળયા પછી, પેટા વિભારીય 

કક્ાની સમમમત, અરજદારને અને ગ્ામસભાને સુનાિણીની તારીખ 

અને સ્ળ વિરે જાણ કરરે. પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત બંને 

પક્ો (ગ્ામસભા અને વપટટરનર)ના મતંવયો સાંભળરે. પછી 

પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત નનણ્ગય લરેે અને લજલલા કક્ાની 

સમમમતને તેના નનણ્ગયની જાણ કરરે. પછી લજલલા કક્ાની સમમમત 

એ પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત દ્ારા લીધેલા નનણ્ગય પર 

વિચારણા કરરે અને વપટટરન સિીકારીને અથિા નકારીને યોગય 

આદેરો પસાર કરરે. લજલલા કક્ાની સમમમત બંને પક્કારોને 

લેશખતમાં ઓિ્ગ રની નકલ મોકલરે.
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કેિ સ્ટડકીઝ અને 
બોિપાઠ
પશુપાલન સમુદાયો દ્ારા ચદરયાણ સંસાધનોની પહોંચને 

સુરશક્ત કરિા માટે િન અચધકાર કાયદાના સફળ ઉપયોરના 

અહીં બે ઉદાહરણો છે.
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કેિ સ્ટડકી

ગુજિાતના કચ્છ જજલલામાં આવેલા 

બન્ીના િક્ક્ત જગંલના માલિાિીઓ 

(પશુપાલકો) એ વન અધિકાિ કાયદા 

હરેઠળ સામદુાયયક વન અધિકાિ(CFR)

નો દાવો કિનાિ રાિતમાં પ્રથમ 

માલિાિી જૂથ છે.

v પૃષઠભૂમમ

બન્ી એ 2500 ચોરસ દકમીનું ઘાસનું મેદાન છે જનેે સંરશક્ત િન 

તરીકે િરગીકકૃત કરિામાં આવ્ું છે. તે પરંપરારત રીતે વિચરતા/

અધ્ગ-વિચરતા માલધારી સમુદાયો દ્ારા િપરાર, સંચાલન અને 

સુરશક્ત રહું છે. હાલમાં લરભર 7000 પદરિારો, મોટાભારે 

માલધારીઓ, તેમની બન્ી ભેંસ અને કાંકરેજ રાય સટહતના 

પશુઓ સાથે ઘાસના મેદાનમાં રહે છે અને વિકાસ કરે છે. િહીિટી 

રીતે, બન્ીમાં 19 પંચાયતોમાં 48 રામોનો સમાિરે થાય છે. 

બન્ી ઘાસના મેદાનોમાં હિે આતંદરક સીમાઓ નથી અને તેથી 

ત્યાં સંસાધનનો ઉપયોર અને પહોંચ અંરે વિરાળ અમતવયાત્પત 

(ઓિરલેપ) છે.

v અભભમુખ્ા અને િંરઠઠ્ થવું

બન્ી બ્ીિસ્ગ એસોલસએરન (BPUMS- બન્ી પશુ ઉછેરક 

માલધારી સંરઠન) એ 2011માં સરકાર સાથે મળીને બન્ી પરના 

તેમના અચધકારો અંરે સંિાદ રરૂ કયયો. ચચશાના ઘણા દોર અને 

જનજાગકૃમત  પછી, માલધારીઓએ નનણ્ગય લીધો: કે બન્ીનો 

ઉપયોર સામુટહક રીતે જ કરિામાં આિરે. જનેો સંસાધન અને 

સામુદાયયક િન સંસાધનો તરીકે દાિો કરિામાં આિરે. આ 

નોંધપાત્ હતું કારણ કે આટલા મોટા જમીન સંસાધન પર આ 

રીતે સામુદાયયક અચધકારનો દાિો કરિા માટે લોકોનો આટલો 

મોટો સમુદાય પહેલીિાર સાથે આવયો હતો. 2012માં તેઓએ 

િન અચધકાર કાયદો લાગુ કરિામાં આિે અને તેમના રૂટઢરત 

અચધકારોને ઔપચાદરક બનાિિાની માંર સાથે સામૂટહક રેલી 

કાઢી હતી.

v ગ્ામિભા અને વન અધિકાર િમમમ્ની રચના

માલધારીઓએ ગ્ામસભાનું આયોજન કરિાનું અને રચના કરિા 

રરૂ કરિાનું નક્કી ક્ુું

િન અચધકાર કાયદાની જોરિાઈઓ અનુસાર તેમના દાિાઓ રજૂ 

કરિા. નિેમબર 2013માં ગ્ામ જાગકૃમત કરિા, માલધારીઓ પોતે 

એક મોટા નનણ્ગય પર પહોંચયા: કે બન્ીને સામુદાયયક સંસાધન 

તરીકે ઉપયોરમાં લેિારે અને સામુદાયયક િન સંસાધન તરીકે 

દાિો કરિામાં આિરે. 2012માં તેઓએ વિસતારના સંદભ્ગમાં િન 

અચધકાર કાયદો લાગુ કરિાની માંર સાથે એક સામૂટહક રેલી 

કરી હતી.

સભાઓએ ગ્ામય સતરે િન અચધકાર સમમમતઓની રચના 

કરિાનું રરૂ ક્ુું. 47 રામોએ તેમની િન અચધકાર સમમમતની 

રચના કરીને પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત અને લજલલા કક્ાની 

સમમમતમાં ઠરાિો દાખલ કયશા. આ પ્રદક્યા પહેલા સમુદાયયક 

સતરે અને લજલલા િહીિટીતંત્ સાથે ઘણાં દોરની ચચશા થઇ 

હતી. માલધારીઓ સ્ાનનક િસતીનો મોટો ટહસસો હોિાથી, િન 

અચધકાર અતંર્ગત રચાયેલી ગ્ામસભાઓ મોટાભારે સિરૂપમાં 

એકરૂપ હતી.
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સામુદાયયક િન અચધકાર(CFR) દાિાઓની ચચશા કરિા માટે ગ્ામસભાની બેઠક

િન અચધકાર કાયદો(FRA)દાિાઓ અંરે ચચશા કરિા મટહલાઓ મળે છે, કચ્છ

દરેક રામોની ગ્ામસભાઓ માટે પ્રદક્યા લરભર સમાન રીતે 

કરિાની  હોિાથી અને બીજી તરફ આ રામો વિરાળ વિસતારમાં 

ફેલાયેલા હોિાથી, ગ્ામસભાઓ એ  સંકલન અને પરામર્ગની 

સરળતા માટે મહા ગ્ામસભા(સામૂટહક ગ્ામસભા)નું આયોજન 

કરિાનું નક્કી ક્ુું. મહા ગ્ામસભા એ દાિાઓ દાખલ કરિાની 

અને માન્યતાની સમગ્ પ્રદક્યા દરમમયાન એક સંસ્ા તરીકે સતત 

સેિા આપી હતી.

v દાવાઓ દાખિ કરવા

ગ્ામસભાઓ અને િન અચધકાર સમમમતઓ દ્ારા હાથ ધરિામાં 

આિેલ પ્રથમ પરલું અચધકારોનું નનધશારણ, સંસાધનનું મેપપર અને 

પહોંચ તેમજ ઉપયોર-અમતવયાત્પતનું નનધશારણ હતું. િન અચધકાર 

સમમમત એ એક બબન-સરકારી સંસ્ા સહજીિનને દરસોસ્ગ 

મેપપર(સંસાધનોની માપણી) કરિામાં મદદ કરિા અંરે પૂછું. 

ગ્ામય સતરે વિવિધ જૂથો સાથે ઘણી બેઠકોનું આયોજન કરિામાં 

આવ્ું અને વિવિધ ચદરયાણ વિસતારોમાં મોસમી પ્રિરે માટે 

નકરા બનાિિાની પ્રદક્યા હાથ ધરિામાં આવ્ું હતું.

િચરાળામાં, લજલલા િહીિટીતંત્ તરફથી સત્ાિાર રીતે િન 

અચધકાર સમમમત બનાિિાના આદેરો આવયા અને આમ 2014 

માં, િન અચધકાર કાયદા મુજબ દાિાઓ તૈયાર કરિામાં આવયા 

અને દાખલ કરિામાં આવયા.

તમામ ગ્ામસભાના મંત્ીઓ અને પ્રમુખો ચચશા કરિા માટે એકસાથે 

આવયા હતા કે દાિો દાખલ કેિી રીતે થિો જોઈએ – ખાસ કરીને 

સમગ્ બન્ી ઘાસના મેદાનો પર એક જ દાિો અથિા દાિાના સમહૂ. 

ઘણાં દોરના પરામર્ગ પછી, એવું નક્કી કરિામાં આવ્ું હતું કે દરેક 

ગ્ામસભા તેના સામુદાયયક િન અચધકાર માટે  દાિો તૈયાર કરરે 

અને દાખલ કરરે. જો કે, દરેક માટે માંર અને ફોમભેટ સમાન હરે 

અને અતંે તે બધા બન્ી મહાસભા દ્ારા પસાર થરે.
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 બન્ી તરફથી દાખલ કરેલ નમૂનાનો દિલજટલ નકરો

v ગ્ામિભાઓએ વન અધિકાર કાયદા હેઠળ નીચેના

          અધિકારોનો દાવો કયયો છે

1. િન અચધકારની કલમ 3 (1) (b) હેઠળ નનસતાર અચધકારો: 

બન્ી ઘાસના મેદાનમાં આજીવિકા નનમશાણ માટે િસિાટના 

અચધકારો, ચદરયાણના અચધકારો, પાણીના સંસાધનો પરના 

અચધકારો, કુદરતી સંસાધનો પરના અચધકારો.

2. િન અચધકાર - 3 (1) (c) હેઠળ બબન-લાકિાની િન પેદારો 

(NTFP) અચધકારો: દુષ્ાળની સ્સ્મતમાં મધ, ગુંદર, ઘાસ-

ચારો, ઔષધીય િનસપમતઓ, લાકિાં અને કોલસો બનાિિા 

દાિાઓ ગ્ામસભાઓ  અને બન્ી મહાસભા દ્ારા મંજૂર કરિામાં 

આવયા હતા અને પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમતમાં રજૂ 

કરિામાં આવયા. આ રીતે, 47 દાિાની ફાઇલો તેમની સંબંચધત 

ગ્ામસભાઓ દ્ારા તૈયાર કરિામાં આિી હતી અને મહા 

ગ્ામસભામાં પાસ કરિામાં આિી હતી.

િરેરે જિેા રૌણ િન ઉતપાદનોનો સંગ્હ. .

3. 3. નીચેના સામુદાયયક અચધકારોનો દાિો કરિામાં આવયો 

હતો:

• પાણીના સંસાધનોના ઉપયોરના અચધકારો, માછીમારી, 

માનિીઓ અને પ્રાણીઓ માટે પીિાનું પાણી વિવિધ 

જલપલાવિત વિસતારો િરેરે પર.

• ચદરયાણ: 2500 ચોરસ દકલોમીટરથી િધુ, પ્રાણીઓ માટે 

(3) (1) (િી) હેઠળ ચરાઈ અને મોસમી સંસાધનોની પહોંચ-

પ્રિરેનો અચધકાર.

• બન્ી ઘાસના મેદાન પર પૂિ્ગ-કકૃ યષ સમુદાયોના ચદરયાણ અને 

િસિાટના અચધકારો.

4. િન અચધકારની કલમ 3 (1)(i) હેઠળ વયિસ્ાપન અને 

રાસન અચધકારો જ ેજરંલો અને જિૈવિવિધતાના રક્ણના 

અચધકાર પ્રદાન કરે છે
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5. િન અચધકાર- 3 (1) (h) હેઠળ િન રામોનું મહેસૂલી રામોમાં 

રૂપાંતર: તમામ િન રામોને મહેસૂલી રામોમાં રૂપાંતદરત 

કરિાની માંર કરિામાં આિી હતી.

6. િન અચધકાર- (3) (1) (k) હેઠળ મૂળ/સિદેરી પશુધનની 

જામતઓના રક્ણ, સંિધ્ગન અને વિકાસ સટહત જિૈવિવિધતા 

તેમજ બૌબધિક સંપદા અને જિૈવિવિધતા અને સાંસ્કૃમતક 

વિવિધતા સંબંચધત પરંપરારત જ્ાનના સામુદાયયક 

અચધકારો મેળિા. બન્ી ભેંસ, કાંકરેજ રાય, કચ્છી ઘોિો, 

દેરી ઘેટાં અને બકરીની જામતઓ, કચ્છી રધેિો િરેરે. આ 

જામતઓના આર્થક લાભોના સંબંધમાં પહોંચ અને લાભ-

િહેંચણીના અચધકારોનો પણ સમાિરે થાય છે.

7. જો 3 (1) (L) હેઠળ હોય તો અન્ય પરંપરારત અચધકારો

દાિો કરિો અને તેથી માન્યતા બે સતરે થઈ. તમામ ગ્ામસભાઓએ 

બન્ી ઘાસના મેદાન પર તેમના સામુદાયયક િન અચધકારને માન્યતા 

આપી અને બીજુ,ં તેમના રામોની હદમાં અન્ય રામો/િપરારકતશા 

જૂથોની પ્રિરે અથિા પહોંચને માન્યતા આપી.

 

v પુરાવા અને દસ્ાવેજો

બન્ી માલધારીઓ અનુસૂચચત જનજામત (ST) નથી અને તેથી 

તેમને િન અચધકાર કાયદાની અન્ય પરંપરારત નનિાસીઓ 

(OTFD) શ્ેણી હેઠળ માન્યતા આપિામાં આિે છે. તેઓએ તેમના 

સામુદાયયક િન અચધકાર  અંરે દાિાના સમથ્ગનમાં પુરાિાની બે 

વયાપક શ્ેણીઓનો ઉપયોર કયયો:

1. 1. 19મી સદીના અતંમાં અને 20મી સદીની રરૂઆતમાં 

સ્ાનનક રાસક (મહારાિ) એ સખં્યાબંધ ચુકાદાઓ આપયા 

હતા જમેાં આ અને અન્ય માલધારીઓના નામનો ઉલલખે 

કરિામાં આવયો હતો અને બન્ી વિસતારનો સંદભ્ગ આપયો 

હતો.

2. સમુદાય પાસે મહારાિને ચૂકિિામાં આિેલા ચદરયાણ કરની 

રસીદો હતી.

v રાજ્ય અને સિલિા સ્રની વહકીવટકી િંસ્ાઓ- સિલિા 

કક્ાની િમમમ્, પેટા પવભારીય કક્ાની િમમમ્ અને રાજ્ય 

િરકારની ભૂમમકા

બન્ીના અનુભિ પરથી સમજાય છે કે બ્ીિસ્ગ એસોલસએરન 

જિેી સમુદાય-સંચાલલત સંસ્ાઓ અને પ્રમતભાિરીલ, કાય્ગકારી 

રાજ્ િહીિટ બંનેના સં્ુકત પ્રયાસોથી કામ થઇ રકે છે. 

માલધારી સમુદાયોના અચધકારોનો દાિો કરિા અને તેને માન્યતા 

આપિામાં લજલલા કક્ાની સમમમતએ જિાબદારી સિીકારી તેનું 

મહતિ પ્રકાશરત ક્ુું છે. 2012માં ગુજરાત સરકારે ગુજરાતના 

બબન-અનુસૂચચત વિસતારોમાં િન અચધકાર કાયદાના અમલીકરણ 

માટે એક સરકારી ઠરાિ(GR) બહાર પાડ્ો હતો. એક િષ્ગની 

અંદર, કચ્છના કલેક્ટરે જરંલની જમીન ધરાિતાં રામોમાં લજલલા 

કક્ાની સમમમત, પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત અને ગ્ામસભાની 

રચના કરિાની જાણે ઝંુબરે ઉપાિી હોય તેમ ઠરાિો જાહેર કયશા. 

અન્ય નોંધપાત્ પરલું એ હતું કે લજલલા કલેક્ટર દ્ારા લજલલામાં 

િન અચધકાર કાયદા માટે નોિલ અચધકારી તરીકે લજલલા 

સમાજ કલ્ાણ અચધકારીની નનમણૂક કરિામાં આિી હતી. પેટા 

વિભારીય કક્ાની સમમમતએ ગ્ામસભા સાથે જરૂરી સખં્યામાં 

બેઠકો અને પરામર્ગનું આયોજન કરિામાં મહતિની ભૂમમકા 

ભજિી હતી. જો કે, એ ઉલલખે કરિો આિશયક છે કે દાિાની 

પ્રદક્યા પૂણ્ગ થઈ રઈ હોિા છતાં અને લજલલા કક્ાની સમમમત અને 

પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત દ્ારા 48 દાિાઓ મંજૂર કરિામાં 

આવયા હોિા છતાં, માલધારીઓના સામુદાયયક િન અચધકારોની 

સત્ાિાર માન્યતા હજુ સુધી આપિામાં આિી નથી અને 

ગ્ામસભાઓને તેમના અચધકાર પત્ મળિાના બાકી છે. િહીિટી 

તંત્ દ્ારા પ્રદક્યાની સફળતા અને તેની સિીકકૃત સપષટ બલુવપ્રન્ટ 

પૂરી પાિે છે; પણ તેની અપૂણ્ગ સ્સ્મત એક અિરણના દરશાિે છે, જ ે

સ્સ્મતમાંથી ઝિપી ઉકેલ કાઢિો અત્યતં જરૂરી છે.
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કેિ સ્ટડકી II:

હહમાિલ પ્રદરેશના કાંગિા જજલલાના 

મુલ્ાન તાલકુામાં વહકીવટકી અને 

પ્રાદરેક્શક સીમાઓ પિ માલિાિી 

અધિકાિોનો દાવો અને માન્યતા.

v પૃષઠભૂમમ :

ટહમાચલી માલધારીયત, સામાન્ય રીતે પિ્ગતીય માલધારીયત છે, 

જમેાં ઉનાળો અને ચોમાસું ઊંચાઈ પિ્ગત પરના રોચરોમાં ચરિામાં 

વિતાિિામાં આિે છે, જ્ારે શરયાળો ટહમાલયની તળેટીના 

વિસતારોના જરંલોમાં વિતાિિામાં આિે છે. િષ્ગના ચાર મટહના 

સુધીનો સમય આ ઉનાળા અને શરયાળાના ચદરયાણ મેદાનો 

િચ્ચે ફરતા પસાર થાય છે. સ્ળાંતર િખતે, માલધારીઓતેમના 

પ્રાણીઓને રસતાની બાજુમાં, રામિાઓમાં અને જરંલની જમીનમાં 

ચારતા હોય છે. 1999માં ધૌલાધર િન્યજીિ અભયારણયને સૂચચત 

કરિામાં આવ્ું હતું અને 2008થી, ચદરયાણ પરના નનયંત્ણો િધુ 

રંભીર બન્યા હતા. અભયારણયનો 700 ચોરસ દક.મીથી િધારીને 

1000 ચોરસ દકમી. કરાયો જ ેસામાન્ય ચદરયાણ માટેની જમીન 

હતી. જણેે માત્ 200 કકૃયષ-માલધારીઓ (મુલ્ાનના માલધારીયત-

આધાદરત પદરિારો) જ નહીં પરંતુ 600 અન્ય માલધારીઓને 

લાભ આપી રહી હતી જમેણે ઘણી સદીઓથી તેમના ઉનાળામાં 

ચરિા માટે જમીનનો ઉપયોર કયયો હતો.

v ગ્ામિભા અને વન અધિકાર િમમમ્ની  રચના

ટહમાચલ પ્રદેરમાં, િન અચધકાર કાયદો રરૂઆતમાં માત્ 

અનુસૂચચ-પાંચ(V) વિસતારો - લાહૌલ, સપીમત અને ચંબા 

લજલલાના પ્રદેરમાં લાગુ કરિામાં આવયો હતો, અને પછીથી તેને 

સમગ્ રાજ્માં લાગુ કરિામાં આવયો. 2014માં િન અચધકાર 

સમમમતઓની રચના થિા લારી.

v વન અધિકારોનું નનિધારણ અને દાવા કરવાની પ્રક્રિયા

જ્ારે માલધારી સમુદાયોએ મુલ્ાનમાં દાિાઓ દાખલ કરિાનું 

રરૂ ક્ુું, ત્યારે તેઓએ 28 ગ્ામસભાઓના માત્ સ્ાનનક 

ટહસસેદારોને જ નહીં, પરંતુ વિવિધ લજલલાઓના અન્ય આલશ્ત 

પદરિારોને પણ સામેલ કયશા, જઓે ઉનાળામાં ચદરયાણ માટે  

મુલથાન આિતાં હતા. આનો ઉપયોર વ્હૂામિક રીતે બહુવિધ 

ટહસસેદારો દ્ારા સામુદાયયક સંસાધનના સામૂટહક સંચાલન માટેના 

કેસને મજબતૂ કરિા કરિામાં આવયો હતો. જુદા-જુદા લજલલાના 

તમામ લોકોની યાદી વિરતો સાથે તૈયાર કરિામાં આિી હતી કે 

તેઓ આ વિસતારમાં પહોંચયા હતા અને તેઓ ક્ારે તેનો ઉપયોર 

કરે છે. આિી જ જરંલોની યાદી મુલથાનના સ્ાનનક ભરિાિો 

માટે, તેમની સાથે રહીને તૈયાર કરિામાં આિી હતી જનેો તેઓ 

શરયાળામાં ચદરયાણ માટે ઉપયોર કરે છે.

આમ સંસાધનોની માપણી(દરસોસ્ગ મેપપર)માં ચદરયાણના 

વિસતારો, મારયો અને વિચરતા ભરિાિ સમુદાયના વિરામના 
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સમુદાયના સભયો ટહમાચલ પ્રદેરના કાંરિામાં આિેલી ઓદફસમાં સામુદાયયક િન અચધકારનો દાિો રજૂ કરે છે.

 ટહમાચલ પ્રદેરના કાંરિામાં દાિાઓ દાખલ કયશા પછી સમુદાયના સભયો િચ્ચે બેઠક



 50 / વન અધિકાર કાયદો ફેસિસિટેટર માર્ગદર્શિકા

દસતાિેજોનો સમાિરે થતો. ક્ોસ-બોિ્ગ ર પશુપાલન દાિાઓ 

દાખલ કરતી િખતે તેઓને જ ેમુખ્ય પિકારોનો સામનો કરિો 

પડ્ો હતો તે પૈકી એક, ગ્ામસભાએ નનણ્ગય લેિાનો હતો કે જ ે

દાિો દાખલ કરાયો છે તેની સાથે અને સ્ળાંતર દરમમયાન તેઓ 

સંસાધનોનો ઉપયોર કરે છે તે તમામ ગ્ામસભામાંથી તેમના 

દાિાઓને પસાર કરિાની પ્રદક્યા કરિી. મુલ્ાનમાં તેઓએ 

જ ેગ્ામસભાના તેઓ રહેિાસી હતા તેના દાિા કરિાનું નક્કી 

ક્ુું અને સ્ળાંતર િખતે ઉપયોરમાં લેિાતા સમગ્ સ્ળાંતર 

મારયોને  તેઓ જ્ાં રોકાયા હતા તે સ્ાનો સટહત રેકોિ્ગ  કયશા. 

તેથી, ગ્ામસભા જ્ાં ભરિાિો મૂળ નનિાસી હતા અને તેમના 

દાિાઓ મળયાં હતાં તે દાિાઓની ચકાસણી કરી અને તેમને પેટા 

વિભારીય કક્ાની સમમમતને મોકલી આપયાં. આ સમગ્ દરસોસ્ગ 

મેપપર પ્રાથમમક રીતે ભરિાિ સમુદાયને સાથે રાખીને કરિામાં 

આવ્ું હતું.

પશુપાલન કરતા વિચરતી સમુદાયો માટે આતંર-લજલલા કક્ાની 

સમમમતમાં દાિાઓ દાખલ કરિાનો આ દેરનો પ્રથમ પ્રયાસ 

હોિાથી, માત્ ચદરયાણના વિસતારો જ નહીં, પરંતુ સ્ળાંતર 

દરમમયાન તેમના દ્ારા અનુસરિામાં આિતા રસતાઓનું પણ 

કાળજીપૂિ્ગક દસતાિેજીકરણ કરિામાં આવ્ું હતું, તે પણ ધયાનમાં 

લેિામાં આવ્ું  કે તેઓ ક્ાં અટકે છે અને કયા જળ સંસાધનોનો 

ચાલતી િખતે ઉપયોર કરે છે. આ ઉપરાંત, ગ્ામસભા, િન 

અચધકાર સમમમત, પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત અને લજલલા 

કક્ાની સમમમતઓની યાદી પણ તૈયાર કરિામાં આિી હતી, જ ે

હેઠળ તમામ રામ/જરંલ આિે છે..

અનેક મલ્ી-સે્કહોલિસ્ગ મમટીંરો યોજિામાં આિી હતી અને 

હદનું સીમાંકન, અચધકારોનું સિરૂપ િરેરે જિેી બાબતો પર પૂિ્ગ-

દાિા અને માલધારી અચધકારોના દાિાઓના ટહતધારકો િચ્ચેના 

તણાિને રોકિા માટે આ તબકે્ક ઘણી ચચશાઓ કરિામાં આિી 

હતી. જ ેપાછળથી અમલમાં આિી હતી. ઉદાહરણ તરીકે, મોટા 

ગ્ાન ગ્ામસભા તેઓ પોતે જ ેવિસતાર ચરરે અને જનેા પર તેઓ 

ઘેટાંપાળકોને ચદરયાણ દેરે તેની સીમાઓ નક્કી કરે છે. બિા 

ભાંરલ રામના ગ્ામસભાએ બહારથી આિતા માલધારીઓને 

માત્ ચદરયાણનો અચધકાર આપિાનું નક્કી ક્ુું અને 

જિીબુટ્ીઓના સંગ્હનો અચધકાર ન આપયો. રાસક ગ્ામસભામાં, 

ફેલસલલટેટસભે વિવિધ જૂથો સાથે પરામર્ગ કયયો અને પછી બધા 

જૂથો સાથે મળીને સં્ુકત પરામર્ગ થયાં. આમ રાસનમાં 

ગ્ામસભામાં સ્ાનનક સમુદાયો અને ઉનાળામાં પ્રાણીઓ ચરાિિા 

માટે બીજા વિસતારમાંથી આિેલા લોકો સાથે ચચશાઓ અને 

દક્યાપ્રમતદક્યાઓનો સમાિરે થાય છે - એિા સમુદાયો કે જઓે 

ખરેખર અહીં કાયમી રહેતા ન હતા. તેના બદલે, અન્ય ઉનાળો 

તેમના માર્ગ પરના ચરાઈ વિસતારોમાંથી પસાર થઈ રયા હતા. 

આ ઉપરાંત રાસક ગ્ામસભાના રહીરો શરયાળામાં ચદરયાણ 

માટે જતા વિસતારોની ગ્ામસભાઓ સાથે પણ ચચશા કરી હતી. આ 

સમગ્ પ્રદક્યામાં લરભર બે િષ્ગનો સમય લાગયો પરંતુ માલધારી 

અને િન અચધકાર કાયદો લોકરાહી અને સમુદાય ભાિના સાથે 

સફળતાપૂિ્ગક આરળ િધયો.

v પુરાવા અને દસ્ાવેજો :

ટહમાચલ પ્રદેરમાં, તેઓએ સમુદાયોની ઐમતહાલસક પહોંચ 

અને જનેા માટે તેઓ દાિો દાખલ કરી રહ્ા હતા તે સંસાધનોના 

ઉપયોરને સાબબત કરિા માટે િજીબ-ઉલ-આરઝ (દરિાજોનો 

રેકોિ્ગ )નો ઉપયોર કયયો. કરન્ુ ગ્ામસભામાં, સંબંચધત ફોરેસ્ 

દિવિઝન (પાલમપુર)ની જૂની કાય્ગ યોજનાની નકલ અને 

એન્િરસનની ‘ફોરેસ્ સેટલમેન્ટ ઓફ 1887’ની નકલ પણ પુરાિા 

માટે સહાયક દસતાિેજો તરીકે રજૂ કરિામાં આિી હતી.
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v વહકીવટકી િંસ્ાઓની ભૂમમકા અને કાયયો :

આતંર-પેટા વિભારીય કક્ાની સમમમત અને આતંર-લજલલા 

કક્ાની સમમમત દાિાઓને બહુવિધ પલેટફોમ્ગ પર મોકલિાની 

જિાબદારી દરેક ઘરની અથિા ગ્ામસભાની નથી, બલે્ તે લજલલા 

કક્ા સમમમતની જિાબદારી છે. કાંરિા અને તેની આસપાસના 

માલધારીઓએ િન અચધકારની કાયદાકીય જોરિાઈઓનો 

ઉપયોર કયયો; જમેાં નનયમ 8 (e) જ ેજણાિે છે કે લજલલા કક્ાની 

સમમમતના કાયયોમાંનું એક છે ‘આતંર-લજલલા દાિાઓ અંરે અન્ય 

લજલલાઓ સાથે સંકલન કરવું.’

v િામદુાયયક વન અધિકાર માટે ટાઇટિ

માલધારીના સંદભ્ગમાં સામુદાયયક અચધકારોના સિરૂપ બે-પક્ીય 

છે - તે સમુદાય દ્ારા રાખિામાં આિે છે પરંતુ વયકકતરત રીતે 

િપરાર કરિામાં આિે છે. જાહેર કરાયેલા અચધકાર પત્ સંબંચધત 

ગ્ામસભાના તમામ કાયમી રહેિાસીઓના નામ પર હતા અને 

સૌથી નોંધપાત્ રીતે ઉલલખે કયયો છે કે સમુદાય િન સંસાધન 

વિસતારની અંદર વિચરતી અને માલધારી સમુદાયોના મોસમી 

પ્રિરે અને ઉપયોરના અચધકારોને ગ્ામસભા દ્ારા કલમ 3(1) 

(1) હેઠળ આપિામાં આિરે. d) અને (i) અચધનનયમ. ગ્ામસભા 

અને આિા િપરારકતશા સમુદાયો અચધનનયમની કલમ 5 હેઠળ 

વિસતારના ટકાઉ ઉપયોર માટે પહોંચ-પ્રિરે નનયંવત્ત કરિા 

માટેના નનયમો સં્ુકત રીતે નક્કી કરરે.’
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