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( એસ. સી. માછી) 

જાહરે માહહતી અધિકારી 
મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરી 

આયોજન,ગજુરાત રાજ્ય 
ગાિંીનગર 

 



પ્રસ્તાવિા  
 

મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગર જીલ્લામા ંઅરણ્યભવન ખાતે કાયયરત્ત છે. 
મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય,ગાિંીનગરની પ્રવધૃતઓની માહીતી અધિકારઅધિધનયમ - 
૨૦૦૫ ની કલમ - ૪ (૧)(ખ) અનસુાર સામે ચાલીને આ પ્રધસદ્ધ કરવામા ંઆવે છે.  

વન ધવભાગની મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરને લગતી મળૂભતૂ 
કામગીરી, પ્રસગંોપાત આવી પડતી ધવધિષ્ટ કામગીરી તથા સરકારની જે નવી િરૂ થતી યોજનાઓની 
કામગીરી, આ તતં્રને સોંપવામા ંઆવી. તેમા ંપારદિયકતા, ધવશ્વધનયતા, ગધતિીલતા અને યોગ્ય માગયદિયન 
પરુા પાડી પ્રજાને જવાબદાર અને સવેંદનિીલ તતં્ર પરંુુ પાડવુ ંતે સરકારનુ ંધ્યેય અને નાગહરકનો અધિકાર 
છે. આ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા ધનષ્ઠાપવૂયકના ંઅને પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરવા મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, 
ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગર કાયયરત્ત કરેલ હતી.  

ભારત તેમજ ગજુરાતમા ંવન સવંિયન વ્યવસ્થાપનને ધવધવિ તબક્કા પસાર કયાય છે. સને ૧૯૮૮ ની 
રાષ્રીય વન નીધત સામાજજક અને પયાયવરિીય બાબતોને અનરુૂપ વન્ય સસં્કૃધત ધસદ્ધાતંો પર આપિા ંવનના ં
વ્યવસ્થાપનના ં મહત્વને સ્વીકારે છે. સાથે જ તેમા ં ધનિાયહરત વ્યવસ્થામા ં સરકાર દ્વારા મજૂંર વ્્વસ્થાપન 
યોજના ધવના વનમા ંકોઇ કામની મજૂંરી આપી િકાિે નહહ. એમ પિ જિાવાયુ ં છે. રાષ્રીય વન નીધતના ં
પેરા ૪.૩.૨ મા ંસ્પષ્ટ જિાવેલ છે કે, સરકાર વ્યવસ્થાપન યોજના, જે ધનિાયહરત વ્યવસ્થામા ંઅને રાષ્રીય 
વન નીધતને અનરુૂપ હોય અને જેને મજૂંરી ન આપે ત્યા ંસિુી વનમા ં કોઇપિ કામની પરવાનગી અપાિે 
નહહિં. આ સબંિેં કેંદ્ર સરકારે રાજ્ય માટે જરૂરી માગયદધિિકા જાહરે કરી તેના ંપાલનનુ ંધનહરક્ષિ રખાિે. મખુ્ય 
વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરનુ ંમખુ્ય કાયય આ માગયદધિિકાને અનસુરી ધવધવિ વન 
ધવભાગો દ્વારા વન વ્યવસ્થાપન માટે રજુ કરવામા ંઆવતી જે તે વન ધવભાગની કાયયકારી આયોજનાઓની 
સૈદ્ધાધંતક મજૂંરી રાજ્ય સરકાર તેમજ ભારત સરકાર ખાતેથી મેળવી અપાવવાનુ ં છે તેમજ નેિનલ વહકિંગ 
પ્લાન કોડ મજુબ તૈયાર થયેલ કાયયકારીઆયોજના મજુબ કાયય થાય છે કે કેમ ? તેનુ ંધનહરક્ષિ, ધનયતં્રિ અન ે
સકંલન કરવાનુ ંછે.  

નેિનલ વહકિંગ પ્લાન કોડ - ૨૦૧૪ ની જોગવાઇઓ અન્વયે મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, 
ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરની કચેરી ગજુરાત રાજયના ંધવધવિ વન ધવભાગો હઠેળના ંતમામ વન ધવસ્તારની 
આગામી ૧૦ વર્યના ંઆયોજનની કાયયકારી આયોજના તૈયાર કરાવવાની તેમજ તેની સ્ટેટ લેવલ કધમહટના ં
નેજા હઠેળ મજૂંર કરાવી તેનો સમગ્ર રાજ્ય સ્તરે અમલ કરાવવાની મહત્વની કામગીરી અદા કરે છે તેમજ 
તૈયાર કરવામા ંઆવેલ વહકિંગ પ્લાનની જોગવાઇઓ મજુબ કે્ષધત્રય ધવસ્તારોમા ંકામગીરી થાય છે કે કેમ ? 
તેના ંધનરીક્ષિ તેમજ મલૂ્યાકંનની જવાબદારી અત્રેની કચેરીની છે.  

આમ, મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરને લગતી કામગીરી સીિી રીતે 
લોકો સાથે સકંળાયેલ ન હોઇ, તેમ છતા ંનાગહરકો વન ધવભાગ કચેરી અથવા સલંગ્ન કચેરીમા ંઆવે ત્યારે 
સારા આવકાર તેમજ માહહતીની અપેક્ષા રાખે છે, તેનુ ંધ્યાન રાખવામા ંઆવે છે.  

આ માહહતી ઉપલબ્િ રેકડય તેમજ અન્ય સાિધનક દસ્તાવેજો આિાહરત જાહરે હહતાથે પ્રધસદ્ધ કરવામા ં
આવે છે જે જાહરે જનતાની આયોજન વર્ ુયળને સ્પિયતી બાબતો માટે સહાયરૂપ છે.   
  



 કચેરીિાાં માળખાિી ધવગતો :-  
 

આયોજિ શાખાન ાં વહીવટી અિે સાંસ્થાકીય માળખ ાં:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

૨. કામગીરી :-  
મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગર ગજુરાત રાજ્યના ંવન અનપેયાયવરિ 

ધવભાગના ં વડપિ હઠેળ, અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રીઅને હડે ઓફ િી ફોરેસ્ટ ફોસય, ગજુરાત રાજ્ય, 
ગાિંીનગરના ં માગયદિયન હઠેળ ગાિંીનગર જજલ્લામા ં અરણ્યભવન ખાતે કાયયરત છે. વખતો વખતની 
સરકારશ્રીની નીધત મજુબ, કામગીરીના ં અમલીકરિ માટે તાધંત્રક તેમજ વહીવટી અધિકારીઓ તેમજ 
કમયચારીઓ વ્યવસ્થાપન સાથે સકંળાયેલ છે. મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરએ 
કાયય આયોજનાની કામગીરી માટેની રાજ્ય કક્ષાની કચેરીના ંવડા છે. જેમના ંસીિા માગયદિયન હઠેળ તેઓની 
તાબાની કચેરીઓના ં મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, વન સરંક્ષકશ્રી તથા મદદનીિ વન સરંક્ષકશ્રી જેવા 
(રાજ્યપધત્રત) વન અધિકારીઓ ફરજ બજાવે છે. તેઓના ં કાયય અને ફરજોમા ં મખુ્યત્વે નીચે મજુબની 
બાબતોનો સમાવેિ થાય છે.  

મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરની કચેરીનુ ંમખુ્ય કાયય સમગ્ર રાજ્યના ં
ધવધવિ વન ધવભાગો હઠેળના ંવન ધવસ્તારો માટે નેિનલ વહકિંગ પ્લાન કોડ - ૨૦૧૪ મજુબ કાયય આયોજના 
તૈયાર કરવાનુ ંથાય છે. ભારત તેમજ ગજુરાતમા ંવન સવંિયન વ્યવસ્થાપનને ધવધવિ તબક્કાઓ પસાર કયાય 
છે. સને ૧૯૮૮ ની રાષ્રીય વન નીધત સામાજજક અને પયાયવરિીય બાબતોને અનરુૂપ વન્ય સસં્કૃધત ધસદ્ધાતંો 
પર આપિા ંવનના ંવ્યવસ્થાપનના ંમહત્વને સ્વીકારે છે. વન નીધત અનસુાર ૩૩ % જગંલ હોવુ ંઆવશ્યક છે, 
પરંર્ ુગજુરાતમા ંહાલમા ંફક્ત ૧૦ % જ જગંલ ધવસ્તાર છે. જેમા ંવિારો કરવાની ફરજ બનેલ છે. સાથે જ 
તેમા ંધનિાયહરત વ્યવસ્થામા ંસરકાર દ્વારા મજૂંર વ્્વસ્થાપન યોજના ધવના વનમા ંકોઇ કામની મજૂંરી અપાિે 
નહહ. એમ પિ જિાવાયુ ં છે. રાષ્રીય વન નીધતના ં પેરા ૪.૩.૨ મા ં સ્પષ્ટ જિાવેલ છે કે, સરકાર 
વ્યવસ્થાપન યોજના, જે ધનિાયહરત વ્યવસ્થામા ંઅને રાષ્રીય વન નીધતને અનરુૂપ હોય અને જેને મજૂંરી ન 
આપે ત્યા ંસિુી વનમા ંકોઇપિ કામની પરવાનગી અપાિે નહહિં. આ સબંિેં કેંદ્ર સરકારે રાજ્ય માટે જરૂરી 
માગયદધિિકા જાહરે કરી તેના ંપાલનનુ ંધનહરક્ષિ રખાિે. 

નેિનલ વહકિંગ પ્લાન કોડ - ૨૦૧૪ મજુબ કાયયકારી આયોજના એ વૈજ્ઞાધનક વન વ્યવસ્થાપન માટેનુ ં
સાિન છે. નેિનલ વહકિંગ પ્લાન કોડ - ૨૦૧૪ મજુબ કાયયકારી આયોજના એક ધવભાગના ંવન્ય સસંાિનોની 
સ્સ્થતીના ંમલૂ્યાકંન માટે અગાઉના ંવ્યવસ્થાપન કાયોના ંમલૂ્યાકંન થકી ભધવષ્ય માટે યોગ્ય વ્યવસ્થાપન હસ્તક્ષેપ 
અંગે પિ ધનિયય કરવામા ંપિ ત ેઅત્યતં ઉપયોગી છે. જગંલ અને લોકો વચ્ચેના ંસબંિંમાથંી બહાર આવતા ં
વલિો સાથે તાલ ધમલાવવા અન્ય રાષ્રીય તેમજ આંતર રાષ્રીય ફરજો જાળવવા માટે વહકિંગ પ્લાનનુ ંસમયાતંરે 
અધ્યતનીકરિ કરવુ ંજરૂરી છે. વહકિંગ પ્લાનની તયૈારી એ ઉચ્ચ, ટેકનીકલ અને સમય આિાહરત ધનયત કામકાજ 
છે. વહકિંગ પ્લાનની તૈયારી એ ભધૂમગત સવેક્ષિ દ્વારા તૈયાર થતા ંસગં્રહ નક્િા આિહરત હોય છે. હાલમા ંકોઇપિ 
ધવભાગમા ંજગંલ આચ્છાહદત ધવસ્તારના ંનક્િા તૈયાર કરવા રીમોટ સેન્સીંગ, જીઆઇએસ અને જીપીએસ જેવા 

PCCF & HOFF OF 

GUJARAT STATE FOREST DEPARTMENT 

 CCF, WP, G.S., GANDHINAGAR 
(HEAD OF ALL WP CIRCLE) 

CCF, WP CIRCLE, 

SURAT 

ACF, GIS CELL, 

GANDHINAGAR 

CF, WP CIRCLE, 

JUNAGADH 

CCF, WP CIRCLE, 

VADODARA 

ADDITIONAL CHIEF SECRETORY OF  

FOREST & ENVIRONMEMT DEPARTMENT, GANDHINAGAR 

 



આધધુનક ઉપકરિોનો ઉપયોગ થાય છે. દરેક કાયયકારી આયોજનામા ંએક ધનયત વન ધવભાગના ંવનમા ંયોગ્ય 
વ્યવસ્થાપન માટે ચોક્કસ ધવસ્તારો માટેનુ ં વૈજ્ઞાધનક ધનિાયરિ હોય છે. તે જ પ્રમાિે કાયયકારી વર્ુયળો કાપિીની 
શે્રિી અને વાધર્િક ખડં ધવસ્તાર અંદાજ માડંવામા ંઆવે છે. જેથી કાયાયકારી આયોજનાને લાગ ુકરવાના ંસમયના ં
આયોજનને ધનિાયહરત કરી િકાય. આ કાયયકારી આયોજનાને મજૂંર કરાવવા અથ ેનેિનલ વહકિંગ પ્લાન કોડ - 
૨૦૧૪ ની જોગવાઇ અનસુાર સ્ટેનન્ડિંગ કંસલ્ટેટીવ કધમહટની રચના કરવામા ંઆવલેહોય છે. જે કધમહટનુ ં માળખુ ં
નીચે મજુબ રહ ે છે. આ કધમહટમા ં પિૂય થતી કાયયકારી આયોજનાઓના ં પ્રાથધમક કાયકારી આયોજના 
અહવેાલ(PWPR) /ડ્રાફ્ટ વહકિંગ પ્લાનનપેે્રઝન્ટેિન સ્વરૂપે કધમહટ સમક્ષરજુ કરી ધવચાર-ધવમિયને અંતે કધમટીના ં
ચેરમેન તથા સભ્યશ્રીઓએ સચુવેલ સિુારાઓ સાથે પ્રાથધમક કાયકારી આયોજના અહવેાલ (PWPR) / ડ્રાફ્ટ 
વહકિંગ પ્લાનને મજૂંર કરવામા ંઆવે છે.  

૩. વહકિંગ પ્લાિિી માંજૂરી માટેિી કધમહટન ાં માળખ ાં :-  

નેિનલ વહકિંગ પ્લાન કોડ - ૨૦૧૪ ની જોગવાઇઓ મજુબ વહકિંગ પ્લાનના ં ધપ્રણલધમનરી વહકિંગ પ્લાન 
રીપોટય તથા તેના ંડ્રાફ્ટ વહકિંગ પ્લાન મજૂંર કરવાની જવાબદારી સદર કધમહટની હોય છે.  

Standing Consultative Committee (SCC) for 

 Discussion & Approval of PWPR of Particular Working Plan as per NWPC-2014 
 

No Actual Post Post in SCC 

1 Principal Chief Conservator of Forests & Head of the Forests Force, 

G.S., Gandhinagar 

Chairman 

2 Principal Chief Conservator of Forest, Wildlife & Chief Conservator 

of Forests, G.S., Gandhinagar 

Member 

3 Additional Principal Chief Conservator of Forest, Development & 

Management, G.S., Gandhinagar 

Member 

4 Additional Principal Chief Conservator of Forest, MoEF, Regional 

Office, Bhopal, Madhya Pradesh (M.P.) 

Member 

5 Expert, office of the Forest Survey of India, Dehradun Member 

6 Expert, office of the ICFRE, Dehradun Member 

7 Director / Representative of AFRI, Jodhpur, Rajasthan Member 

8 Director / Representative of BSI, Jodhpur, Rajasthan Member 

9 Joint Secretory (Budget), Forest & Environment Department, GoG, 

Gandhinagar 

Member 

10 Chief Conservator of Forests, Working Plan, G.S., Gandhinagar / ( જે 

હોદ્દો િરાવતા ંહોય ત)ે  

Member 

Secretory 

11 Chief Conservator of Forests, Working Plan Circle, Surat / Vadodara Member 

12 Conservator of Forests, Working Plan Circle, Junagadh Member 

13 Chief Conservator of Forests, Particular Circle (Terotorial / Normal)  Member 

14 Deputy Conservator of Forests, Particular Division  

(Terotorial / Normal) 

Member 

 

૪. સિે ૨૦૨૦-૨૧ િાાં િાણાાંકીય વર્ષ એટલે કે, તા.૩૧/૦૩/૨૦૨૦ સ િીમાાં માંજૂર થયેલ તેમજ માંજૂર 
થવાિાાં બાકી વહકિંગ પ્લાિિી ધવગત :- 



Working Plan Status (Below Details updated as on Dt.31.03.2019) 
 

No Name of Division 
Newly Extended 

Period of WP 

Extended 
period, if 

any. 

Remarks (With Extension / 
Approval Latter No / Date) 

Written by the particular WP 

1 Porbandar 2017-18 to 2026-27 - 
12-6/2007(For)/1276, 
Dt.11/10/2017 

Shri S. J. Pandit, IFS 

2 Bhavnagar  2017-18 to 2026-27 - 12-3/2002(For)/940, Dt.23/08/2017 Shri K. S. Randhava, IFS  

3 Surenranagar 2017-18 to 2026-27 - 12-2/2002(For)/961, Dt.05/09/2017 Shri P. Purshottam, IFS 

4 Sabarkanth 2017-18 to 2026-27 - 
12-1/2000(For)/1015, 
Dt.14/09/2017 

Shri B. K. Sinha, IFS 

5 Sabarkanth (South)  2017-18 to 2026-27 - 
12-1/2000(For)/1370, 
Dt.19/12/2017 

Shri B. K. Sinha, IFS 

6 Narmada (Rajpipla) 2017-18 to 2026-27 - 
12-4/2016(For)/1016, 
Dt.18/09/2017 

Shri A. O. Sharma, IFS 

7 Banaskantha 2017-18 to 2026-27 - 
12-01/2016(For)/1582, 
Dt.06/03/2018 

Shri G. Yadaiah, IFS 

8 Patan 2017-18 to 2026-27 - 12-37/97(For)/1471, Dt.02/01/2018 Shri M. J. Parmar, IFS 

9 Gandhinagar 2017-18 to 2026-27 - 12-37/97(For)/1470, Dt.02/01/2018 Shri Bhavin Vyas, IFS 

10 Junagadh 2017-18 to 2026-27 - 12-1/2003(For)/962, Dt.05/09/2017 Shri S. K. Mehta, IFS 

11 Chhotaudepur 2017-18 to 2026-27 - 12-6/92(For)/1514, Dt.16/01/2018 Shri B. K. Sinha, IFS 

12 Bharuch  2017-18 to 2026-27 - 
12-2/2016(For)/1569, 
Dt.23/02/2018 

 Shri S. K. Chaturvedi, IFS 

13 Surat  2017-18 to 2026-27 - 
12-3/2016(For)/1564, 
Dt.19/02/2018 

Shri A. O. Sharma, IFS 

14 
Valsasd North 

(Navsari)  
2017-18 to 2026-27 - 12-2/2000(For)/239, Dt.05/07/2018 Shri M. R. Gujjar, IFS 

15 Valsasd(N & S) 2018-19 to 2027-28 - 12-2/2000(For)/240, Dt.05/07/2018 Shri D. J. Damor, GFS& Shri M. R. Gujjar, IFS 

16 
Kutchh (East & 

West) 
2020-21 to 2029-30 - 12-38/97(For)/528, Dt.02/07/2020 Shri U. D. Singh, IFS  

17 Panchmahal&Kheda 2008-09 to 2017-18 - 12-7/2008(For)/116, Dt.12/01/2009 

Process of the preparation of PWPR of Godhra 
and Mahisagar Forest Division and getting 1 year 
extension of previous WP of Panchmahal&Kheda 
Forest Division is under process. 

18 Baria (Dahod) 2008-09 to 2017-18 - 12-6/2008(For)/78, Dt.05/01/2009 
Process of the preparation of PWPR of Bariaand 
getting 1 year extension of previous WP of Baria 
Forest Division is under process. 

19 Banni Grassland 2009-10 to 2019-20 - 
12-8/2009(For)/72, Dt.11/01/2010 
(Old WP) 

Now, PWPR has approved, and the process of 
the writing of Draft WP has given to Shri A. C. 
Patel, IFS and getting 1 year extension of 
previous WP is under process. 

20 Jamnagar  2012-13 to 2021-22 

 

Not required 
till date 

12-1/2006(For)/1139, 
Dt.13/07/2012 (Old WP) 

Now, PWPR has approved, and the process of 
the writing of Draft WP has given to Shri R. 
Senthilkumaran, IFS  

21 Rajkot (Morbi) 2012-13 to 2021-22 

 

Not required 
till date 

12-9/2012(For)/1606, 
Dt.10/10/2012 (Old WP) 

Now, PWPR has approved, and the process of 
the writing of Draft WP has given to Shri V. J. 
Rana, IFS  

22 Vyara (Tapi) 2008-09 to 2018-19 - 
2-58/99(For)/586, Dt.30/03/1999 
(Old WP) 

Now, PWPR has approved, and the process of 
the writing of Draft WP has given to Shri G. 
Raman Murthy, IFS and getting 1 year extension 
of previous WP is under process. 

  



૫. અધિકારીશ્રી / કમષચારીશ્રીઓિાાં માંજૂર થયેલ મહકેમ, તેઓિાાં કાયો, સત્તાઓ અિે ફરજો :-  
LIST OF THE DETAILS OFAPPROVED / FILLED / VACANT POST OF OFFICERS / EMPLOYEES 

ક્રમ જગ્યાન ાં િામ મ ખ્ય વિ સાંરક્ષકશ્રી, આયોજિ, ગ .રા., ગાાંિીિગર 
માંજૂર જગ્યા ભરાયેલ જગ્યા ખાલી જગ્યા 

૧ PCCF 01 00 01 
૨ ACF 01 00 01 
૩ OFFICE SUPRINTENDENT - - - 
૪ HEAD CLERK 01 00 01 
૫ ACCOUNTANT 04 01 03 
૬ CLERK 02 01 01 
૭ GUJARATI TYPIST 01 01 - 
૮ STENOGRAPHER 01 00 01 
૯ PEON 01 00 01 
10  DRIVER 01 00 01 

 

 કાયો / સત્તાઓ / ફરજો :- 

૧. મ ખ્ય વિ સાંરક્ષક :-( IFS સાંવગષિાાં વગષ - ૧ િાાં રાજ્યપધિત અધિકારી અિે કચેરીિાાં વડા) 

 જે તે વન ધવભાગોની આગામી ૧૦ વર્ીય કાયયકારી આયોજનાઓ તૈયાર કરાવવી તેમજ તે કાયય આયોજનાઓનુ ં
Standing Consultative Committee (SCC)નુ ંઆયોજન કરી તે બેઠકમા ંઉપસ્સ્થત રહલે રાજ્ય સરકાર તેમજ ભારત 
સરકારના ંપ્રધતધનધિ સમક્ષ પે્રઝન્ટેિન દ્વારા મજૂંર કરાવવી.  

 મજૂંર થયેલ કાયય આયોજના મજુબ જે તે ધવભાગ હઠેળ કાયય થઇ રહલે છે કે કેમ ? તેનુ ંધનહરક્ષિ કરવુ.ં  
 જે તે વર્ુયળ હઠેળના ંવન ધવભાગોની તમામ પ્રકારની વહીવટી અને ક્ષેધત્રય કામગીરીનુ ંધનહરક્ષિ કરવુ.ં  
 ભારત સરકાર દ્વારા સમયાતંરે જાહરે કરવામા ંઆવતી કાયયકારી આયોજના અંગેની નીધતનુ ંઅમલીકરિ કરવુ ં તેમજ 

કરાવવુ.ં  
 વન ધવભાગને પ્રાપ્ત થતી ધવધવિ યોજનાઓ હઠેળ થતા ંખચયનુ ંમલૂ્યાકંન / ધનરીક્ષિ કરવુ.ં 
 જજલ્લા તેમજ રાજય કક્ષાએ તમામ બેઠકોમા ંવન ધવભાગનુ ંપ્રધતધનધિત્વ કરવુ.ં   
 તાબાની કચેરીઓ પર આધથિક તેમજ વહીવ્ટી ધનયતં્રિ રાખવુ.ં  

 

૨. મદદિીશ વિ સાંરક્ષક :-(વગષ - ૨ રાજ્યપધિત અધિકારી) 

 મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરીમા ંઅગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રીને કચેરી કામમા ંમદદ કરવી.  
 મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રીની સચુનાઓનુ ંતથા સચુવવામા ંઆવેલ કાયય / આદેિનુ ંપાલન કરવુ.ં  
 મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રીની કચેરીમા ંતકધનકી કામમા ંકમયચારીગિ તથા અધિકારીશ્રીને માગયદિયન પરંુુ પાડવુ.ં  
 તેઓને કાયયકારી આયોજના (વહકિંગ પ્લાન) ની રચના માટે ડેટા કલેકિન સવે કરવુ.ં  
 મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રીને તેઓના ંપ્રવાસ કાયયક્રમ દરધમયાન વહીવટી તેમજ તકધનકી કામગીરીનુ ંધનહરક્ષિ કરવુ.ં  

 

૩. અંગત મદદિીશ :-(વગષ - ૩ િાાં કમષચારી)  

 ડીકટેિન લેવુ.ં 
 ખાનગી અહવેાલ / વાધર્િક મલૂ્યાકંન અહવેાલની ધનભાવિી તેમજ તેને લગત પત્ર વ્યવહારની કામગીરી. 
 અિય સરકારી પત્રોને લગત પત્ર વ્યવહાર. 
 પ્રવાસ કાયયક્રમ તૈયાર કરવો.  
 અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી દ્વારા સોંપવામા ંઆવેલ તમામ કાયય. 

 
 

૪. મ ખ્ય કારક િ :- (વગષ - ૩ િાાં વહીવટી કમષચારી) 



 કચેરીને લગત તમામ પ્રકારની વહીવટી કામગીરીનુ ંસકંલન કરવુ.ં 
 તાબાના ંકમયચારીઓને જરૂરી માગયદિયન અને બાકી / પડતર કાગળોનો ધનકાલ. 
 વહીવટને લગતી બાબતોથી કચેરીના ંવડાને વાકેફ રાખવા. 
 સમયબદ્ધ કામગીરી માટેના ંયોગ્ય ધનયતં્રિ માટે જરૂરી સચંાલન.  
 ઉપરી અધિકારીઓના ંસચુનો તેમજ હકુમોનુ ંપાલન.  
 નોંિ પર મળેલ ધનિયયનો સપંિૂયપિે અમલ કરવો અને કરાવવો.  
 બજેટ સમરી, PAC મેટર, ઓડીટ પારા ધવગેરે.  

 

૫. હહસાબિીશ :- (વગષ - ૩ િાાં વહીવટી કમષચારી) 

 માધસક હહસાબ અને અન્ય પ્રગધત અહવેાલ તૈયાર કરવા તેમજ તાબાના ંહહસાબોનુ ંધનયતં્રિ કરવુ.ં  
 વાઉચર તૈયાર કરવા, વાધર્િક ઇન્કમ ટેક્ષ / ધમલકત રીટનય પત્રકો તૈયાર કરવા તેમજ ડેડસ્ટોક રજીસ્ટર તેમજ 

કંઝયમેુબલ રજીસ્ટરની ધનભાવિી અને જાળવિી. 
 મહકેમને લગતી તમામ કામગીરી. જેમ કે, સધવિસ રેકડય, રજા, બદલી, ધનમણ ૂકંને લગત રેકડયની ધનભાવિી અને 

જાળવિી. 
 કમયચારીની તાલીમ, પેન્િન, પે-ફીક્સેિન, પગાર બાિંિી ધવગેરે તમામ કામગીરી. 
 તાબાની કચેરીઓના ંબજેટ અહવેાલોનુ ંધનયતં્રિ તેમજ સકંલન કરવુ ંતથા કચેરીનુ ંબજેટ તૈયાર કરવુ.ં  
 પોતાના ંટેબલને લગતી તમામ પ્રકારની વહીવટી કામગીરી સરકારી નીધત ધનયમોની મયાયદામા ંરહીને કરવી.  
 ૧૩મુ ંનાિાપંચં મજુબ આગામી નાિાકંીય વર્ય માટેની નવી બાબતો તૈયાર કરવી.  
 હહસાબને લગતી તમામ બાબતો.  
 કાયય આયોજનાને લગત પ્રોજેક્ટની તમામ કામગીરી. 
૬. કારક િ :- (વગષ - ૩ િાાં વહીવટી કમષચારી) 

 ટપાલની સ્વીકૃધત, નોંિિંી, વહેંચિી તેમજ રવાનગીની કામગીરી તેમજ ધવિાનસભા પ્રશ્ન / લોકસભા પ્રશ્ન રજીસ્ટરની 
ધનભાવિી અને જાળવિી. 

 કચેરીના ંરેકડય વગીકરિ તેમજ રેકડય રૂમમા ંરેકડયની જાળવિીને લગત કામગીરી.  

 પોતાના ંટેબલને લગતી તમામ પ્રકારની વહીવટી કામગીરી સરકારી નીધત ધનયમોની મયાયદામા ંરહીને કરવી.  

 પોતાના ંટેબલે આવતા ંકાગળ / ટપાલ અધિકારી સમક્ષ રજુ કરવા.  

 ઉપરી અધિકારીશ્રી / કમયચારીશ્રીઓએ આપેલ સચુનાનુ ંપાલન કરવુ.ં  

 કચેરી કાયયપદ્ધધતમા ંધનદેધિત તમામ રજીસ્ટરોની ધનભાવિી તેમજ સાચવિી.  

 ઉપરી અધિકારીશ્રી / કમયચારીશ્રીઓને તેમના ંકાયયમા ંમદદરૂપ થવુ.ં  

 મહકેમ તેમજ નાિાકંીય બાબતોમા ંઉપરી કમયચારીને સહકાર આપવો. 

૭. જિરલ કામગીરી :- 

 દરેક કમયચારીઓએ ઉપરી અધિકારીશ્રી / કમયચારીશ્રીઓએ આપેલ સચુનાનુ ંપાલન કરવુ.ં  

 પોતાના ંટેબલે આવેલ કાગળ / ટપાલ બાબતે અધિકારી સમક્ષ સરકારી રાહ ેશુ ંથઇ િકે તેમ છે ? તે બાબતે અધિકારી 
સમક્ષ નોંિ સ્વરૂપે રજુઆત કરવી.  

૬. દેખરેખ અિે જવાબદારીિાાં માધ્યમ સહહત ધિણષય લેવાિી પ્રહક્રયામાાં અન સરવાિી કાયષરીધત :-  

મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગર ગજુરાત રાજ્યના ંવન અને પયાયવરિ ધવભાગના ં
વડપિ હઠેળ, અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી અને હડે ઓફ િી ફોરેસ્ટ ફોસય, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરના ંમાગયદિયન હઠેળ 
ગાિંીનગર જજલ્લામા ંકાયયરત છે. મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રીએ કચેરીના ંવડા છે અને સરકારશ્રીની નીધતમા ંઅવારનવાર થતા,ં 
સિુારાઓ મજુબ, કામગીરીના ંઅમલીકરિ માટે જવાબદાર છે તેમજ તાબા હઠેળના ંઆયોજન વર્ુયળોની તેઓની ફરજો 
અને કામગીરીના ંભાગરૂપે તમામ કામગીરી માટે જરૂરી ધનિયય લેવા તેઓ સક્ષમ છે. આ તાબા હઠેળના ં વર્ ુયળો પર 
વહીવટી ધનયતં્રિ તેમજ નાિાકંીય (બજેટ) ધનયતં્રિ રાખવા માટે મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, 



ગાિંીનગર જવાબદાર છે. આ માટે નીચે મજુબના ંગ્રથંોમા ંધનહદિષ્ટ નીધત ધનયમો અને તેને આધિન ચચાયને અનસુરવામા ં
આવે છે. તેથી ધનયમોનુ ંઅમલીકરિ કરવાનુ ંથાય છે. 

 

૧. નેિનલ વહકિંગ પ્લાન કોડ - ૨૦૧૪  

૨. કચેરી કાયય પદ્ધધત  

૩. ગજુરાત મલુ્કી સેવા ધનયમો - ૨૦૦૨ (૮ વોલ્યમુ)  

૪. ગજુરાત ધતજોરી ધનયમો - ૨૦૦૦ (GTR - 2000) 

૫. ગજુરાત નાિાકંીય ધનયમો ૧૯૭૧ 

૬. મુબંઇ આકસ્સ્મક ધનયમો - ૧૯૫૯ 

૭. ગજુરાત ફોરેસ્ટ મેન્યઅુલ ભાગ - ૧ -૨ - ૩ 

૮. નાિાકંીય સત્તા સોંપિી ધનયમો - ૧૯૯૮  

૯. ખાતાના ંવડાઓ મારફતે પ્રધસદ્ધ કરેલ સ્ટેનન્ડિંગ ઓડયસય  

૧૦. સરકારશ્રી તરફથી વખતોવખત સમયાતંરે પ્રધસદ્ધ કરવામા ંઆવતા ંઠરાવો અને પહરપત્રો  
 

૭. પોતાિી પાસે અથવા પોતાિાાં ધિયાંિણ હઠેળ હોય તેવા દસ્તાવેજો / રેકડષન  ાં કક્ષાવાર વગીકરણન ાં પિક :-  

મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરની કચેરીમા ં બિં કરવામા ં આવેલ ફાઇલોનુ ં તેની 

અગત્યતા, ઉપયોગીતા અને વહીવટી જરૂહરયાત મજુબ, ફાઇલની સાચવિીના ં સમયગાળાને ધ્યાને લઇને વગીકરિ 

કરવામા ંઆવે છે. જે માટે ક, ખ, ખ-૧, ગ, ઘવગોમા ં ધવધવિ ફાઇલોને વહેંચી દેવામા ંઆવે છે. ફાઇલના ંવગીકરિ માટે 

નીચે મજુબના ંિોરિો અમલમા ંમકુવામા ંઆવે છે. દરેકના ંદાખલારૂપે ફાઇલ સચુવવાનુ ંહોય છે.  

રેકડય / દફતરની જાળવિી અંગેના ંધસદ્ધાતંો 
વગષ  ધવગત 

ક અધનધિત સમય સિુી જાળવવાની ફાઇલો 
જેની અંદર અગત્યના ંપ્રશ્નો ચચયવામા ંઆવ્યા હોય અથવા જેમા ંઅગત્યના ંપવૂય-દ્રષ્ટાતંો પ્રસ્થાધપત કરતા ં હુકમોઅથવા કાયમી મહત્વની 
સામાન્ય સચુનાઓ કે ધનિયયો હોય તેવી ફાઇલો આ વગયમા ં મકુવામા ંઆવે છે. દા.ત., ઠરાવો, પહરપત્રો, ધનયમો, સ્થાયી હુકમો અંગેની 
ફાઇલો 

ખ ૩૦ વર્ય સિુી જાળવવાની ફાઇલો 
થોડા દિકા પછી સદંભય માટે જરૂરી ના રહ ેતેવી ઉપરની કક્ષાની ફાઇલો આ વગયમા ંમકુવામા ંઆવે છે. દા.ત., પગાર બાિંિી અંગેની 
ફાઇલ.  

ખ-૧ ૧૫ વર્ય સિુી જાળવવાની ફાઇલો 
ગ વગયથી વધ ુજરૂરી અને અગત્યની હોય અને ખ વગયની જેમ વિારે સમય માટે રાખવા જેવી ન હોય તેવી ફાઇલોની આ વગયમા ંમકુવામા ં
આવે છે. દા.ત., સ્વૈચ્ચ્છક ધનવધૃત અંગેની ફાઇલ. 

ગ ૫ વર્યસિુી જાળવવાની ફાઇલો 
થોડાક જ વર્ય માટે જાળવી રાખવાની હોય અને પ્રાથધમક અગત્યની ન હોય તેવી ફાઇલોનુ ંઆ વગયમા ંવગીકરિ કરવામા ંઆવે છે.  

દા.ત., ધવધવિ પ્રકારની રજાઓની ફાઇલો.  
ઘ ૧ વર્ય સિુી જાળવવાની ફાઇલો 

કામ પતી જાય કે તરત નાિ કરવાની અને જે વર્યમા ંફાઇલ તૈયાર કરી તેના ંઅંત પછી વધમુા ંવધ ુ૧ વર્ય પરુુ થયા પછી નાિ કરવાની 
તદ્દન્ પ્રાસગંીક પ્રકારના ંધવર્ય વસ્ર્વુાળી ફાઇલો આ વગયમા ંમકુવામા ંઆવે છે. દા.ત., સી.એલ. કાડય, આવક-જાવક રજીસ્ટર  

 

ધવધવિ ધવર્યો અને હરે્ઓુને ધ્યાને લઇને દફતર વગીકરિ માટેની ધવસ્ર્તૃ ધવર્ય સચૂી કચેરીએ ઉપલબ્િ છે. 

કચેરી ધનહરક્ષિ વખતે તમામ રેકડય અને નાિાકંીય ધનયમોનુ ંપાલન થાય છે કે કેમ ? તેની ચાકાસિી કરવાની હોય છે.  

૮.ધવભાગ કે સત્તામાંડળે અન સરવાિી િીધત અથવા તેિાાં અમલીકરણ સાંબાંિમાાં િાગહરકો સાથે ધવચાર ધવધિમય  

માટે અથવા તેમિાાં માટે રજ આત માટેિી ધવદ્યમાિ ગોઠવણિી ધવગતો :-  

મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરને લગતી કામગીરી સીિી રીતે લોકો સાથે સકંળાયેલ ન 

હોઇ, તેમ છતા ંનાગરીકો વન ધવભાગ અથવા સલંગ્ન કચેરીમા ંઆવે ત્યારે સારા આવકાર તેમજ માહહતીની અપેક્ષા રાખે છે, 

તેનુ ં ધ્યાન રાખવામા ંઆવે છે. પ્રજાને જવાબદાર અને સવેંદનિીલ તતં્ર પરંુુ પાડવુ ં તે સરકારનો ધ્યેય અને નાગહરકનો 



અધિકાર છે. આ ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરવા ધનષ્ઠાપવૂયકના ંઅને પ્રામાણિક પ્રયત્ન કરવા મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત 

રાજ્ય, ગાિંીનગર પ્રધતબદ્ધ છે.  

૯. તેિાાં ભાગ તરીકે અથવા તેિી સલાહિાાં હતે   માટે બે અથવા તેથી વધ  વ્યહકતિાાં બિેલા બોડષ , કાઉન્સીલ, 

સધમધત અિે બીજા માંડળોિી બેઠકો લોકો માટે ખ લ્લી છે કે કેમ અથવા તેવી બેઠકોિી કાયષવાહી િોંિ લોકોિે 

મળવાપાિ છે કે કેમ? :-  

  માહહતી અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ ની જોગવાઇઓ અને તેને સલંગ્ન સમયાતંરે થયેલ સિુારાઓ મજુબ તમામ 

રેકડય મળવાપાત્ર છે. 

૧૦. તેિાાં ધવધિમયિી જોગવાઇ કયાષ પ્રમાણે વળતરિી પદ્ધધત સહહત તેિાાં દરેક અધિકારીઓ અિે 

કમષચારીઓિે  

મળતાાં માધસક મહિેતાણાાંિી ધવગત :-  

મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરની કચેરીના ંઅધિકારી / કમયચારી તથા તેઓના ંમાધસક 

મહનેતાિાનંી ધવગત આ સાથે સામેલ પહરધિષ્ટ - ૧ અને ૨ મજુબ છે.  

૧૧. તમામ યોજિાઓ સચૂચત ખચષ અિે કરેલી વહેંચણી પરિાાં અહવેાલોિી ધવગતો :-  
મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરની કચેરીમા ંકાયયકારી આયોજનાની રચના તેમજ તેને 

સલંગ્ન મેપ (નક્િા) તાબા હઠેળની કચેરીઓ દ્વારા તૈયાર કરાવીને પ્રધસદ્ધ કરવામા ંઆવે છે. આ માટે કોઇ ખાનગી એજન્સી 

દ્વારા કામગીરી કરાવવામા ંઆવતી નથી. હાલમા ંસને.૨૦૧૯-૨૦ ના ંનાિાકંીય વર્યમા ંઅધિક અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, 

સિંોિન અને તાલીમ, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગર તરફથી ગ્રાન્ટ ફાળવવામા ં આવે છે. જે અન્વયે નીચે મજુબ વન 

ધવભાગની કુલ - ૨ યોજનાઓ તળે મળેલ ગ્રાન્ટના ંઆિારે ખચય કરવામા ંઆવે છે.  
ક્રમ યોજિાન ાં િામ 

૧ ૨૪૦૬/૨૬, રેવન્ય,ુ FST-15, નોન પ્લાન, (ણબન આહદવાસી) 

૨ ૨૪૦૬/૯૬, રેવન્ય,ુ FST-03, પ્લાન, (આહદવાસી) 

 

૧૨. ઇલેક્રોધિક સ્વરૂપમાાં ઉપલબ્િ અથવા િરાવેલી માહહતીિી ધવગતો :-  

મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરની કચેરીની અલગથી કોઇ સ્વતતં્ર વેબસાઇટ નથી. 

પરંર્ ુ અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી અને હડે ઓફ િી ફોરેસ્ટ ફોસય, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરની વેબસાઇટ 

htttp://gujaratforest.gov.in પર આપવામા ં આવેલ પ્રવધૃતઓ અપડેટ કયાય મજુબ જોઇ િકાય છે. આ વેબસાઇટ પરથી 

ખાતાને લગતી અદ્યતન માહહતી ઉપલબ્િ થઇ િકે છે.  

૧૩. જાહરે ઉપયોગ માટે ધિભાવવામાાં આવતાાં હોય તેવાાં ગ્રાંથાલય કે વાચિાલયિાાં કામકાજિાાં કલાકો સહહતિી 

માહહતી તથા તે મેળવવા માટે િાગરીકોિે ઉપલબ્િ સ ધવિાઓ પ રી પાડવા બાબત :-  
મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગરની કચેરીએ જાહરે ઉપયોગ માટે કોઇ ગ્રથંાલય કે 

વાચંનાલય ઉપલબ્િ નથી. પરંર્ ુ નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, પ્રકાિન અને સપંકય ધવભાગ, ગાિંીનગરની રાજ્ય કક્ષાના ં

ગ્રથંાલયમા ંજોઇ િકાય છે.  

૧૪. જાહરે માહહતી અધિકાર અધિધિયમ-૨૦૦૫ અન્વયે અરજદારે માહહતી મેળવવાિી કાયષપદ્ધધત :-  

 માહહતી મેળવવા માગંતો ભારત દેિનો કોઇ પિ નાગરીક જાહરે માહહતી અધિકાર અધિધનયમ-૨૦૦૫ અન્વયે 

સરકારી, અિય-સરકારી, જાહરે સતામડંળ કે સરકાર દ્વારા સચંાણલત સસં્થાઓ પાસેથી આ અધિધનયમના ંનમનૂા - ક અથવા 

તેમા ંઠરાવેલી આવશ્યક ધવગતો િરાવતી અરજી, સ્વચ્છ રીતે ટાઇપ કરીને અથવા સ્વ હસ્તાક્ષરે અથવા ઇ-ધમડીયા મારફતે 

જાહરે સત્તા મડંળના ંજાહરે માહહતી અધિકારીને સબંોિીને માહહતીની માગંિી કરીિકે છે.  



 આ માહહતી માગંતી અરજી સાથે અરજદારે રૂ.૨૦/- રોકડેથી / ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ / પે-ઓડયર / નોન જ્યડુીિીયલ સ્ટેમ્પ 

/ કોટય  ફી / જ્યડુીિીયલ સ્ટેમ્પ પેપર / ભારતીય પોસ્ટલ ઓડયર / રેવન્ય ુસ્ટેમ્પ અથવા આ ધનયમો હઠેળ ૦૦૭૦-અન્ય 

વહીવટી સેવાઓ, ૬૦-અન્ય સેવાઓ, ૮૦૦-અન્ય આવક, (૧૭)-ફી અને અન્ય ચાર્જના ંઅંદાજપધત્રય સદરમા ંઅધિકૃત બેન્ક 

મારફતે સરકારી ધતજોરીમા ંચલિથી પિ જમા કરાવી િકે છે.  

ગરીબી રેખા હઠેળ (BPL) યાદીમા ંસમાધવષ્ટ કુટંુબના ંકોઇ પિ સભ્ય ધવના મલૂ્યે આ ધનયમો હઠેળ માહીતી મેળવી 

િકે છે.  

અરજી મળ્યાની તારીખથી જે તે સત્તા મડંળે ૩૦ હદવસની સમયમયાયદામા ંઅરજદાર દ્વારા માગંવામા ંઆવેલ માહહતી 

આ ધનયમોને આધિન માહહતી પરુી પાડવાની રહ ેછે. જો તેમ કરવામા ંજાહરે સત્તા મડંળના ંજાહરે માહહતી અધિકારીશ્રી ધનષ્ફળ  

ધનવડે તો અરજદાર મદુ્દા ન.ં૧૫ મા ંસચૂવેલ અધિકારીશ્રીને ફરીયાદ / અપીલ કરી િકે છે.  

૧૫. જાહરે માહહતી અધિકારીઓિાાં િામ, હોદ્દાઓ અિે અન્ય ધવગતો :-  
 

ક્રમ અધિકારીશ્રીઓિી ધવગત જાહરે માહહતી અધિકારીશ્રીિો હોદ્દો 

૧ જાહરે માહહતી અધિકારીન ાં િામ શ્રી એસ.સી.માછી, (ગ.ુવ.સે.)  મદદનીિ વન સરંક્ષકશ્રી(ટી.એ.),આયોજન, ગ.ુરા., ગાિંીનગર 

૨ પ્રથમ અપીલ અધિકારીન ાં િામ  ડૉ.સજંીવ ત્યાગી, (ભા.વ.સે.) મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, આયોજન, ગ.ુરા., ગાિંીનગર 

૩ દ્વીતીય અપીલ અધિકારીન ાં િામ  ડૉ. ડી. કે. િમાય, (ભા.વ.સે.) અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રીઅનેHoFF,ગ.ુરા., ગાિંીનગર 
 

િોંિ :-       -: અપીલ :- 
(૧) જાહરે માહહતી અધિકારીશ્રીિાાં ધિણષયથી િારાજ થયેલી અથવા અધિધિયમિી કલમ-૭ માાં ઠરાવેલી સમય -મયાષદામાાં જેિે 

કોઇ ધિણષય મળ્યો િ હોય તેવી કોઇપણ વ્યક્ક્ત, તેિે એવો ધિણષય મળ્યાિી અથવા િ મળ્યાિી તારીખથી ૩૦ હદવસિી 

અંદર, િમિૂા - 'ચ' અથવા િમિૂા - ચ માાં વણષવેલી તમામ જરૂરી માહહતી સાથેિાાં સ્વચ્છ રીતે ટાઇપ કરેલી અથવા 

હસ્તચલચખત અરજીમાાં જાહરે માહહતી અધિકાર અધિધિયમ - ૨૦૦૫ િી કલમ ૧૯ િી પેટા કલમ-(૧) હઠેળ અપીલ કરી 

શકશે.    

(૨) સદર પેટા ધિયમ-(૧) હઠેળ અપીલ સત્તાધિકારીશ્રીઓિાાં હ કમથી િારાજ થયેલહોય તો હ કમ મળ્યા તારીખથી ૯૦ 

હદવસિી સમય-મયાષદામાાં રાજ્ય માહહતી આયોગિે િીચેિી ધવગતે બીજી અપીલ કરી શકશે.જાહરે માહહતી અધિકાર 

અધિધિયમ - ૨૦૦૫ અન્વયે ભારત દેશિાાં તમામ િાગરીકોિે -  

(૧) અરજદારન ાં િામ અિે સરિામ ાં  

(૨) જાહરે માહહતી અધિકારીન ાં િામ અિે કચેરીન ાં િામ  

(૩) જેિી સામે બીજી અપીલ કરી હોય તે હ કમિો ક્રમાાંક, તારીખ અિે ધવગતો 

(૪) બીજી અપીલ કરવા અંગેિી સાંક્ષીપ્ત હકીકતો  

(૫) અપીલ માટેિાાં કારણો  

(૬) અપીલ કરિાર દ્વારા કરાયેલ ખરાઇ 

(૭) અપીલિો ધિણષય કરવા માટે આયોગ જરૂરી ગણે તેવી કોઇ માહહતી  

 

v× v × v × v × v × v ×v 


