
નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી દ્વારા વન અધિકાર અધિધનયમ, ૨૦૦૬ હઠેળ માળખાકીય સધુવિાઓની 
મજૂંરી આપતા પત્રનો નમનુો 

        કચેરીનો પત્રક્રમાકં 
        કચેરીન ુસરનામ.ુ, 
        તારીખ 
પ્રધત, 
(યઝુર એજસંીન ુનામ તથા સરનામ.ુ) 
 

ધવષય: વન અધિકાર અધિધનયમ, ૨૦૦૬ ની કલમ-૩(૨) હઠેળ માળખાકીય સધુવિા બાબત 
         (સધુવિાન ુનામ....., સવે નબંર....., ગામ......., તાલકુો......., જજલ્લો.........) 
સદંર્ભ:  (૧) યઝુર એજસંીનો પત્રક્રમાકં/તારીખ 
        (૨) સબંધિત ગ્રામસર્ાનો ઠરાવ તારીખ 
        (૩) આદદજાધત કાયભ મતં્રાલય, ર્ારત સરકારના પત્રક્રમાકં:  
             23011/15/2008-SG.II Date:18/5/2009 
 

         ઉપરોક્ત ધવષયે જણાવવાન ુકે, સદંર્ભ પત્ર-૧ થી ........(યઝુર એજસંીન ુનામ).......  દ્વારા 
ર્ારત સરકારશ્રી દ્વારા 23011/15/2008-SG.II Date:18/5/2009 ના પત્રથી નક્કી કરેલ ફોમભ-ક 
મા ંવન અધિકાર અધિધનયમ, ૨૦૦૬ ની કલમ-૩(૨) હઠેળની માળખાકીય સધુવિા મેળવવા માટે 
દરખાસ્ત  કરેલ છે.   
        પ્રસ્તતુ માળખાકીય સધુવિા મેળવવા માટે ..................ગ્રામસર્ા દ્વારા તા..............ના રોજ 
ઠરાવ કરવામા ંઆવેલ છે.  ઠરાવમા ં ..................(વન અધિકાર સધમધતન ુનામ........) દ્વારા સવે 
ન.ં...., ગામ........, તાલકુો.......જજલ્લો............મા ં .....હકે્ટર ધવસ્તારમા ં ............... માળખાકીય 
સધુવિા મેળવવા માટે  ધનણભય લેવામા ંઆવેલ છે.  
        રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર,……….. દ્વારા ખાતરી કરીને સાઇટ ઇન્સપેક્શન રીપોટભ  સાથે ફોમભ-ખ રજુ 
કરવામા ંઆવેલ છે. રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર,…………દ્વારા  સવે ન.ં....... ગામ,…..   નો ............હકે્ટર 
ધવસ્તાર ................................ સધુવિા માટે ર્લામણ કરવામા ંઆવેલ છે. તથા તેના માટે ........... 
વકૃ્ષો કાપવાના થાય છે/ થતા ંનથી. 
       ર્ારત સરકારશ્રીના આદદજાતી ધવકાસના તા.૧૮/૫/૨૦૦૯ ના કરેલ જોગવાઇ મજુબ વન 
અધિકાર  અધિધનયમ, ૨૦૦૬ ની કલમ-૩(૨) હઠેળની દરખાસ્તની કાળજીપવુભક ધનરીક્ષણ કરતા ં



.......... હકે્ટર વન જમીનને ....(માળખાકીય સધુવિાની ધવગત)......... માટે ........(યઝુર એજસંીન ુ
નમ)........ને  નીચે મજુબની શરતોને આધિન મજૂંરી આપવામા ંઆવે છે.  
 
 
શરતો: 

 આ જમીનન ુલીગલ સ્ટેટસ બદલાશે નહી. 
 આ જમીન જે હતે ુમાટે મજૂંર કરવામા ંઆવેલ છે તે હતે ુમાટે જ ઉપયોગ કરવાનો રહેંશે. 
 મજૂંર થયેલ વન જમીનનો કબજો સરં્ાળ્યા તારીખથી એક વષભની અંદર કામગીરી શરૂ 

કરવાની રહશેે. જો એક વષભની અંદર કામગીરી શરૂ કરવામા ંનહી આવે તો સદર હુકમ રદ 
થશે અને તબદીલ કરેલ જમીન ફરીથી વન જમીનમા ંતબદીલ (ધવનીયોજીત) કરવામા ં
આવશે. 

 મજૂંર થયેલ વન જમીન સબંધિત રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસરશ્રી દ્વારા ગ્રામસર્ાના ધનરીક્ષણ હઠેળ 
સીમાકંન(હદ-ધનશાન) કરી જમીન મેળવવાની રહશેે તથા જમીનનો કબજો લીિા અંગેની 
તારીખ સાથેની પહોચ રેંજ ફોરેસટ ઓફીસરને આપવાની રહશેે. 

 જેટલા વકૃ્ષો કાપવાના થતા હશે તેના બમણા ં આ પ્રોજેક્ટમા/ં અડીને આવેલ જગ્યાએ 
ઉછેરવાના ંરહશેે. વકૃ્ષો કાપવાનો, ડેપોમા ંલઇ જવાનો તથા ખડકવાનો ખચભ યઝુર એજસંીએ 
પરુો પાડવાનો રહશેે. 

 ર્ારત સરકારશ્રી દ્વારા નક્કી થયેલ શરતોમા ંસરકારશ્રી દ્વારા જો કોઇ ફેરફાર કરવામા ંઆવશે 
તો તે શરતોન ુપાલન કરવાન ુરહશેે. 

 સદર કામગીરી અંગેનો ધત્રમાધસક પ્રગધત અહવેાલ તેમજ પણુભતા અહવેાલ અતે્રની  કચેરીએ 
મોકલવાનો રહશેે.  

 
         નાયબ વન સરંક્ષક 
        ..................વન ધવર્ાગ 
 
 

નકલ સાદર રવાના: અધિક અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, જમીન, ગજુરાત રાજ્ય, ગાિંીનગર તરફ  
      જાણ સારૂ.  

નકલ સાદર રવાના: મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, ………….. તરફ જાણ સારૂ.  

કચેરીનો 
ગોળ ધસક્કો  



નકલ સધવનય રવાના: અધ્યક્ષ તથા કલેકટરશ્રી, જજલ્લા સ્તરીય વન અધિકાર સધમધત,………  
                        તરફ દરખાસ્તની નકલ સહ જાણ સારૂ. 
નકલ જયર્ારત સહ રવાના: સભ્યસચચવશ્રી, જજલ્લા સ્તરીય વન અધિકાર સધમધત,……. તરફ જાણ  

સારૂ. 
નકલ રવાના: રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસર, ………………. તરફ જાણ તથા ગ્રામ સર્ાના ધનરીક્ષણ હઠેળ   
               મજૂંર થયેલ વન જમીનન ુસીમાકંન કરી જમીનની યઝુર એજસંીને સોંપણી કરી  

તેઓની પાસેથી જમીનનો કબ્જો લીિા અંગેની તારીખ સાથેની અધિકૃત અધિકારીની  
પાસેથી પહોચ મેળવી અતે્ર રજુ કરવી.   

નકલ જયર્ારત સહ રવાના: સરપચંશ્રી, ……………….ગ્રામપચંાયત તરફ જાણ સારૂ.  
 


