
અનસુચુિત જન જાતી અન્ય પરંપરાગત વનવાસી ને (વન અધિકાર માન્ય કરવા બાબત) િારો -
૨૦૦૬ ની કલમ ૩(૨) અનસુાર સરકાર દ્વારા પ્રબધંિત સધુવિાઓ માટે વન જમીનને ચબન વન 
ઉપયોગ હતે ુતબદીલ કરવા પવૂવ મજૂંરી મેળવવા માટેનુ ંપત્રક ભરવાની રીત:- 

 

પત્રક – ક 

(યઝુર એજસંીએ / જે તે ધવકાસ કામ સબંધંિત ધવભાગે ધવગતવાર ભરવુ)ં 
1. પરરયોજના / પ્રકલ્પ ની ધવગતો:- 

I. જેને માટે વન જમીનની જરૂરરયાત છે તે પ્રસ્તાધવક પરરયોજના/યોજનાનુ ંટૂંકમા ંવર્વન :- 

(આ જગાએ પ્રસ્તાધવક પરરયોજના/પરરયોજનાનુ ંનામ અને હતે,ુ ગામનુ ંનામ, ગામની 
વસ્તી,લોકોની આધથિક અને વ્યવસાયીક સ્સ્થધત વગેરે અંગે ની ધવગતો ટૂંકમા ંઆપવી / 
ફેસ શીટ ઓફ એસ્ટીમેટ)  

II. જરૂરી વન જમીનનુ ંવર્વન (બે ધવકલ્પ ના હોય તો સ્પષ્ટ જર્ાવવુ)ં 
(ક) સ્થળ – ગામ નુ ંનામ:-......................,ગ્રામ પિંાયત:- ......................,સવે 
નબંર 
......................,રેંજ......................,રાઉન્ડ......................,બીટ......................,કંપાટટવ
મેન્ટ નબંર-....................... 
(ખ) ધવસ્તાર (હકેટર મા)ં:- ...................... 
(ગ)વન ધવભાગ નુ ંનામ :- ......................,વન ધવભાગ......................,જજલ્લો-
......................, (િ)માગંર્ી વાળી વન જમીનને અડીને આવેલ વન ધવસ્તારની 
હદ દશાવવતો નકશો ૧:૫૦,૦૦૦ના સ્કેલમા(ંજેના ઉપર અધિકૃત 
અધિકારી/ઇજનેરશ્રીની સહી હોવી અનીવાયવ  છે.) 

III. દરખાસ્ત હઠેળ ની વન જમીનમા ંપરરયોજના લેવા નુ ંકારર્:-  
(અન્ય ધવકલ્પ અંગે અશકયતાઓ જર્ાવી અને પરરયોજના/યોજના ની અધનવાયવતા 
જર્ાવવી/વન જમીનને અડીને આવેલ આરદવાસી ખેડતૂની જમીન એન.એ. થઇ કે કેમ તે 
સ્પષ્ટ કરવુ)ં  

IV. હકેટર દીઠ કાપવાના થતા અને ઉભા રહવેા દેવાના થતા વકૃ્ષોની સખં્યા:- 
1. કાપવાના થતા વકૃ્ષોની સખં્યા-......................, 

(શબ્દોમા.ં...................................................) 



2. ઉભા રહવેા દેવાના થતા વકૃ્ષોની સખં્યા-
......................,(શબ્દોમા.ં..............................................) 

2. માગંર્ી વાળી કલૂ વન જમીનની હતે ુવાર દરખાસ્ત હઠેળના મકાન બાિંકામ /ધવકાસ 
કામગીરીનુ ંનકશા સાથે વગીકરર્. 

(બાિંકામ અંગેના પ્લાન નો નકશો બીડવો  જેના ઉપર અધિકૃત અધિકારી / ઇજનેરશ્રીની સહી 
હોવી અધનવાયવ છે.) 
૩. આ પરીયોજના / યોજના માટે વનજમીન પરથી કાપવાના થતા ંફુલ વકૃ્ષોથી બમર્ા વકૃ્ષો 
યઝુર અજેન્સીએ આ પરીયોજના ધવસ્તાર કે અડીને આવેલ ધવસ્તારમા ંવાવવા માટેના અને વાર્ષીક 
િોરરે્ આ વાવેતર કરેલ રોપાઓના રક્ષર્ અને જાળવર્ીનો ઓછામા ંઓછો પાિં વર્ષવ માટેના 
ખિવની રક્મ આપવાની રહશેે. (ધવગતવાર બાહંિેરી જોડવી -નમનૂા ંઆ સાથ ેસામેલ છે). 

 

4.   ગ્રામ સભાની ભલામર્ – સ્સ્વકૃત /અસ્સ્વકૃત 

      (જરૂર જર્ાય ત્યા ̂ / અથવા X ધનશાની કરવી) (ગ્રામસભાના ઠરાવની નક્લ બીડવી -
નમનૂો આ સાથે  
     સામેલ છે). 

 

 

 

.............................................................................. 
 

(યઝુર એજસંીના અિીકૃત અિીકારીની સહી)  
નામ (મોટા અક્ષરે )......................................................................................... 
હોદો /સરનામ ુ     ......................................................................................... 
તારીખ             ..........................................................................................  
સ્થળ               .........................................................................................  

 

દરખાસ્ત ક્રમાકં :-   ......................................................................................... 
(રેંજ ફોરેસ્ટ ઓફીસરે દરખાસ્ત મળ્યાની તારીખ સાથે ભરવુ)ં 

 


