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વિષય-િન વિભાગના કામોના મોનીટરીંગ બાબત. 
ચેપ્ટરન.ં-૧૦ 

સ્થાયી હુકમ ન.ં - ૮ 
ગાધંીનગર તા. ૩/૦૨/૨૦૧૪. 

િચંાણે લીધા:- ૧. ચેપ્ટર-૧૦, સ્થાયી હકુમ ન-ં૫ તા.૩૦/૧૧/૨૦૧૧. 

  ૨. ચેપ્ટર-૧૦, સ્થાયી હકુમ ન-ં૫ (સધુારેલ) તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૩. 

  ૩. ચેપ્ટર-૧૦, સ્થાયી હકુમ ન-ં૭ તા.૧૩/૦૯/૨૦૧૩. 

રાજયમાાં વિવિધ યોજનાઓ તથા મોડલો હઠેળ લેિાતા િાિેતરો તથા કામોની ગણુિત્તા અને જથ્થાની 

ચકાસણી માટે જે તે કક્ષાના અમલીકરણ અવધકારીઓ તેમજ રાજ્ય કક્ષાએથી મોનીટરીંગ શાખા ધ્િારા મોનીટરીંગ 

(ભૌવતક ચકાસણી) કરિામાાં આિે છે. આયોજન મજુબનુાં અમલીકરણ તથા િાિેતરોની સફળતા માટે મોનીટરીંગ 

દ્રારા મળતી માહહતી અમલીકરણ અવધકારીઓને કામગીરીનો જથ્થો તથા ગણુિત્તા ચકાસણી ઉપરાાંત ભવિષ્યની 

કામગીરીનાાં આયોજનો, તે અનસુારનુાં અમલીકરણ તથા કામગીરીમાાં થતી ત્રટુી વનિારિામાાં અત્યાંત ઉપયોગી છે. 

કામગીરીના અમલીકરણમાાં કાયયરત ક્ષેત્રીય અવધકારીઓ તેમજ મોનીટરીંગ શાખા દ્રારા મોનીટરીંગ 
કામગીરી માટે ઉપરોક્ત િાંચાણે લીધેલ સ્થાયી હકુમોથી ધોરણો વનયત કરી માગયદશયન આપિામાાં આિેલ છે 

 ઉપરોક્ત િાંચાણે લીધેલ ક્રમ-૧, ૨ તથા ૩ િાળા સ્થાયી હકુમોના અમલીકરણમાાં પડતી મશુ્કેલીઓ તેમજ 
ક્ષેવત્રય કક્ષાએ રાજ્ય સરકારના મનરેગા, એટીિીટી, િોટરશેડ, ગ્રામસભા, ગરીબ કલ્યાણ મેળા વિગેરે કામગીરીના 
કારણે વિભાગનુાં વિસ્તરત ુ કાયયફલક તેમજ કોટય કેસો, ગનુાકામ કેસો, િન્યપ્રાણી વિગેરે કામોના ખાસ કરીને 
મદદનીશ િન સાંરક્ષક સાંિગય પર િધતા કાયયભારણને લીધે ભૌવતક ચકાસણી/મોનીટરીંગની કામગીરી અંગ ેપનૂઃ 
વિચારણા કરી તેઓનો કાયયભાર ઘટાડિા માટે વિવિધ ક્ષેવત્રય ક્ક્ષાઓ દ્રારા િખતો િખત રજૂઆત મળેલ છે. આ 
બાબતની સમીક્ષા કરિા હડે ક્િાટયર ક્ક્ષાએ િન સાંરક્ષકશ્રીઓની એક સવમવત બનાિિામાાં આિેલ. િન 
સાંરક્ષકશ્રીઓની આ સમીક્ષા સવમવત દ્રારા કરિામાાં આિેલ ભલામણો અંગે વિચારણા/સમીક્ષા માટે સદર સવમવત 
તથા સાંબાંવધત શાખાના િડા અવધક અગ્ર મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રીઓ સાથે અતે્રથી બેઠક યોજિામાાં આિેલ.આ 
બેઠકમાાં િન સાંરક્ષક સવમવતની ભલામણો તથા આ સમગ્ર બાબતોની પનૂઃવિચારણા કરી અગાઉના િાંચાણ-૧, ૨ 
તથા ૩ િાળા સ્થાયી હકુમોમાાં જરુરી સધુારણા કરી તેની ઉપરિટમાાં ભૌવતક ચકાસણી (મોનીટરીંગ) માટે આથી 
નીચે મજુબની સિયગ્રાહી સ્થાયી સચુનાઓ આપિામાાં આિે છે.     
૧.ભૌવતક ચકાસણીના ંધોરણો. 

ભૌવતક ચકાસણી માટે જુદા જુદા સ્તરનાાં અવધકારીઓને જુદી જુદી જિાબદારી સોંપિામાાં આિેલ છે. વિભાગ 
દ્રારા સદરહુાં બાબતે અગાઉ બહાર પાડલે સચુનાઓ ધ્યાને લઇ તેમજ ઉપરોક્ત વિગતે તેની સિયગ્રાહી 
સમીક્ષા કરી સાંિગયિાર ભૌવતક ચકાસણી માટે આ સાથેના પરરવિષ્ટ-૧ મજુબનાાં ધોરણો અને કાયયપધ્ધવત 
વનયત કરિામા આિે છે. 

૨. ભૌવતક ચકાસણીનુ ં સમય પત્રક:- ભૌવતક ચકાસણી માટે જુદી-જુદી ક્ક્ષાના અવધકારીઓએ આ સાથેના 
પરરવિષ્ટ-૨માાં વનયત કરેલ સમય મયાયદામાાં ભૌવતક ચકાસણીની કામગીરી પણૂય કરી વનયત નમનુા ફોમયમાાં 
અહિેાલ સાદર કરિા વનયત કરિામાાં આિે છે. 

3. ભૌવતક ચકાસણીના માપદંડ: ભૌવતક ચકાસણીમાાં તમામ કક્ષાઓએ આ સાથેના પરરવિષ્ટ-૩ મજુબના 
કામગીરીના માપદાંડ અનસુરીને કામગીરીની ગણુિત્તા નક્કી કરિાની રહશેે અને પોતાના અહિેાલોમાાં સ્પષ્ટ 



2 
 

તારણો સાદર કરિાના રહશેે. િન સાંરક્ષક/મખુ્ય િન સાંરક્ષક કક્ષાના અવધકારીઓએ પોતે કરિાની થતી 
ભૌવતક ચકાસણીની કામગીરી  જાતે કરશે અથિા તેમની કક્ષાએથી ટીમ બનાિી મોનીટરીંગ કામગીરી કરાિી 
ટીમ ધ્િારા કરેલ કામગીરીના મલૂ્યાકન /ચકાસણીની સમીક્ષા અવધકારી પોતાના સાંતોષ પ્રમાણ ેજાતે કરશે. 
ઉપરોકત ચકાસણીની જિાબદારી સબાંવધત અવધકારીની રહશેે.  

૪. ભૌવતક ચકાસણીની કામગીરીના અહિેાલ: ભૌવતક ચકાસણીની કામગીરી આ સાથેના પરરવિષ્ટ-૪ મજુબના 
વનયત નમનૂા ફોમયમાાં દશાયિેલ જે તે કામગીરીના મદુ્દાઓ અનસુાર કરિાના રહશેે અને ના.િ.સાં.શ્રી તથા 
તેઓની ઉપરની ક્ક્ષાના અવધકારીઓએ તેઓએ કરેલ ભૌવતક ચકાસણીના અસલ ફોમય સાથે તેઓના તારણો 
સાથેનો સ્િયાં સ્પષ્ટ અહિેાલ  વનયત સમય મયાયદામાાં મોનીટરીંગ શાખા તથા અગ્ર મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રી, 
િન્ય પ્રાણી/ સાંબાંવધત અવધક અગ્ર મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રીઓને સાદર કરિાના રહશેે. 

૫. િાવષિક ભૌવતક ચકાસણી અહિેાલ: તમામ ક્ષેવત્રય મદદનીશ િન સાંરક્ષક, નાયબ િન સાંરક્ષક, િન સાંરક્ષક 
અને મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રીઓએ  આ સાથેના પરરવિષ્ટ-૫ મજુબના વનયત નમનુા ફોમયમાાં તેઓએ િષય દરમ્યાન 
કરેલ ભૌવતક ચકાસણીની કામગીરીનો અહિેાલ જે તે િષયના ૩૧ માચય સધુીમાાં મોનીટરીંગ શાખા તથા અગ્ર 
મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રી, િન્ય પ્રાણી/સબાંવધત અવધક અગ્ર મખુ્યિન સાંરક્ષકશ્રીઓને સાદર કરિાના રહશેે તેમજ 
તેની એક નકલ પોતાના સ્િમલૂ્યાાંકન સાદર કરતી િખતે સાથે મોકલિાનુાં રહશેે.  

૬.   આ સ્થાયી હકુમથી વનયત કરિામાાં આિેલ ઉપરોક્ત ભૌવતક ચકાસણી તથા તેને આનસુાાંગગક કામગીરી જે તે 
ક્ષેવત્રય અવધકારીના કામગીરીના િાવષિક લક્ષયાાંકનો ભાગ ગણાશે તથા જે અવધકારી ઉપરોક્ત વનયત ધોરણો 
મજુબ ભૌવતક ચકાસણીની કામગીરી વનયત સમય મયાયદામાાં પણૂય કરિામાાં કે અહિેાલ સાદર કરિામાાં વનષ્ફળ 
જશે તો તેના િાવષિક ખાનગી અહિેાલમાાં જે તે અવધકારીના કામગીરીના મલુ્યાાંકન (ગ્રેડીંગ)માાં તેને ધ્યાન પર 
લેિાના રહશેે. 

(રાજીિ) 
અગ્ર મખુ્ય િન સાંરક્ષક  

ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીનગર 
પ્રવત,           
મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રી, (તમામ)..................................................... 
િન સાંરક્ષકશ્રી, (તમામ).............................................................. 
નકલ સવિનય રિાના:- અગ્ર સગચિશ્રી, િન અને પયાયિરણ વિભાગ, સગચિાલય, ગાાંધીનગર. 
નકલ સવિનય રિાના:- અગ્ર મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રી, િન્યપ્રાણી, ગ.ુરા., ગાાંધીનગર 
નકલ રિાના:- નાયબ િન સાંરક્ષકશ્રી (તમામ) ........................................................................... 
નકલ રિાના:- અવધક અગ્ર મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રી (તમામ) ...........................................................  
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પરરવિષ્ટ-૧: 
વિવિધ સિંગગના કે્ષવત્રય અવધકારીઓ માટે ઠરાિેલ 
ભૌવતક ચકાસણીના ધોરણો અને કાયગપધ્ધવત. 

ક્રમ કામગીરીની વિગત સિંગગિાર ઠરાિેલ ભૌવતક ચકાસણીના ધોરણો- ટકાિારીમાં 
રે.ફો.ઓ મ.િ.સ.ં ના.િ.સ.ં મ.ુિ.સ/ંિ.સ.ં હડે ઓરફસ/ 

મોનીટરીંગ િાખા 
 ભાગ-૧ નસગરી તથા પ્લાન્ટેિન કામગીરી 
૧ આગોતરા કામો ૧૦૦% ૧૫% ૫% ૧% અને 

વિભાગિાર 
લઘતુમ એક 

પ્લોટ  

૫% 

૨ ખાતાકીય નસયરી ૧૦૦% ૨૦%(રેંજ દીઠ 
લઘતુ્તમ એક) 

૫% વિભાગિાર 
લઘતુ્તમ એક 

૫% 

૩ વિકેન્દ્રીત નસયરી ૧૦૦% ૧૦% ૫% ઉપર મજુબ ૫% 
૪ ચાલ ુિષયના િાિેતર 

અ. ખાતાકીય િાિેતર 
(લાઇનિારી આધારીત દરેક પાચંમી હરોળ=૨૦%) 

૧૦૦% ૧૫% ૫% વિભાગિાર 
લઘતુ્તમ એક 

૫% 

 બ. ખેત આધારીત તથા છુટા-છિાયા 
સા.િ. િાિેતરો (FF/FL, પયાગિરણ િાિેતર, 

ફળાઉ રોપ વિગેરે જેિા છુટા છિાયા  િાિેતર 
કામો) 

૧૦૦% ૧૫% ૫% ઉપર મજુબ ૫% 

 ક. કલ્ચરલ ઓપરેિન્સ/ઘાસ પ્લોટ/DSS જેિા 
રોપ િાિેતર વિનાના માિજત મોડેલો. 

૧૦૦% ૧૫% ૫% ઉપર મજુબ ૫% 

૫ ૧ િષય જુના િાિેતરો ૧૦૦% ૧૦% ૫% ઉપર મજુબ ૫% 
૬ ૨ િષય જુના િાિેતરો ૧૦૦% ૫% 3% ઉપર મજુબ ૨% 
૭ ૩ િષય જુના િાિેતરો ૧૦૦% ૩% ૩% ઉપર મજુબ ૨% 
૮ ૪ િષય જુના િાિેતરો ૨૦% ૩% ૩% ઉપર મજુબ ૨% 
૯ ૫ િષય જુના િાિેતરો ૨૦% ૩% ૩% ઉપર મજુબ ૨% 
 ભાગ-૨ નસગરી તથા પ્લાન્ટેિન સબવંધત વસિાયના કામો 
૧ બાધંકામ કામગીરી--પાકા ચેકડેમ મકાન,  

રસ્તા તથા મકાન/રસ્તા નીજાળિણી (કામ દીઠ 

૫0000/-કે િઘ)ુ, વિગેરે કામો. 

૧૦૦% ૨૦% (રેંજ દીઠ 
લઘતુ્તમ એક) 

૫% વિભાગિાર 
લઘતુ્તમ એક) 

૫% 

૨ િન્યપ્રાણી રહઠેાણ સધુારણા 
(પ્લાન્ટેશન/બાાંધકામ વસિાય) 

૧૦૦% ૨૦% (રેંજ દીઠ 
લઘતુ્તમ એક) 

૫% ઉપર મજુબ ૫% 

૩ ઇકો ડેિલપમેન્ટ કામગીરી 
(પ્લાન્ટેશન/બાાંધકામ વસિાય) 

૧૦૦% ૨૦% (રેંજ દીઠ 
લઘતુ્તમ એક) 

૫% ઉપર મજુબ ૫% 

૪ ઇકો ટરૂીઝમ કામગીરી 
(બાાંધકામ વસિાય) 

૧૦૦% ૨૦% (રેંજ દીઠ 
લઘતુ્તમ એક) 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૫% 

૫ એન્રી પોઇન્ટ એક્ટીિીટી ૧૦૦% ૨૦% (રેંજ દીઠ ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૫% 
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(બાાંધકામ વસિાય) લઘતુ્તમ એક) 

૬ હાઇટેક નસયરી તથા નસયરી 
ઓટોમાઈઝશેન/મોડયનાઈઝશેન 

૧૦૦% ૨૦% (રેંજ દીઠ 
લઘતુ્તમ એક) 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૫% 

 
સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ પરરવિષ્ટ-૧: વિવિધ સિંગગના કે્ષવત્રય અવધકારીઓ માટે ઠરાિેલ ધોરણો અને કાયગપધ્ધવત (ચાલ)ુ 

૭ ઘાસ સધુારણાના કામો ૧૦૦% ૨૦% (રેંજ દીઠ 
લઘતુ્તમ એક) 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૫% 

૮ ઘાસ એકવત્રકરણ અને સાંગ્રહના કામો ૧૦૦% ૨૦% (રેંજ દીઠ 
લઘતુ્તમ એક) 

ઉપર મજુબ ઉપર મજુબ ૫% 

૯ વ્યક્ક્તગત/સામહુહક લાભાથી યોજનાના 
કામો 

૧૦૦% *** *** *** ૨% 

૧૦ િન મહોત્સિ રોપ વિતરણ 
(લાભાથી દીઠ >૨૦૦ રોપિાળા હકસ્સાઓ) 

*** *** ***- ***- ૧% 

 
નોંધ-ભૌવતક ચકાસણીના સેમ્પલ પસદંગી અને તેની ચકાસણી નીચે મજુબ કરિાની રહિેે. 
૧. તમામ કામોના તમામ કક્ષાઓ માટે ભૌવતક ચકાસણીના સેમ્પલ રેન્ડમ સેમ્પલ પ્ધ્ધવતથી નક્કી કરિાના 
રહશેે. મ.િ.સાં. અને ઉપરની તમામ કક્ષાઓ માટે સેમ્પલ વસલેકશન રાજ્ય કક્ષાએ મોનીટરીંગ શાખા દ્રારા નક્કી 
કરિામાાં આિશે. જેમા રાજ્ય કક્ષાના સેમ્પલ ક્ષેવત્રય અવધકારીઓના સેમ્પલ પૈકી પણ લેિાના રહશેે. 
૨. પ્લાન્ટેશન, નસયરી, બાાંધકામ, ઘાસ સધુારણા-એકવત્રકરણ-સાંગ્રહ, િન્યપ્રાણી રહઠેાણ સધુારણાના કામોના 
ચકાસણીના સેમ્પલ કામગીરીના હકે્ટર/સાંખ્યા આધાહરત નક્કી કરિામાાં આિશે જ્યારે તે વસિાયના ભાગ-૧ના 
ક્રમ-૪-બ, ૪-કના કામો તેમજ ભાગ-૨ના ક્રમ-૯ અને ૧૦ માાં દશાયિેલ કામોનુાં જે તે વિભાગમાાં કામગીરી જે જે 
ગામોમાાં થયેલ હોય તે ગામોની સાંખ્યાના આધારે વનયત ટકાિારી મજુબના સેમ્પલ નક્કી કરિાના રહશેે. 
૩.  ઉપરોકત ધોરણો મજુબ ચકાસણી કરિાના થતા પ્લાન્ટેશનો લાઇનિારી/બ્લોકિારી આધાહરત રેન્ડમ  

 સીલેકશનથી (દર પાાંચમુાં) ૨૦% લાઇન /બ્લોકની ચકાસણી કરિાની રહશેે. 
૪. જે તે કક્ષાએ િાિેતરની ભૌવતક ચકાસણી બાદ તેના પ્લાન્ટેિન રજીસ્ટરમા ંચકાસણીની તારીખ, ચકાસેલ 
બ્લોક/લાઇનના ક્રમાાંકની વિગત તથા જીિાંત રોપ ટકાિારી, સરેરાશ ઉંચાઇ વિગેરે વિગતો અચકુ પણ ે
નોંધિાની રહશેે. 
૫. ઉપરોકત ધોરણો મજુબ કામગીરી કરી જે તે સાંિગય માટે વનયત નમનુા ફોમયમાાં જે તે કામગીરી માટે વનયત 

સમય મયાયદામાાં મોનીટરીંગ શાખા તથા અગ્ર મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રી, િન્ય પ્રાણી/સબાંવધત અવધક અગ્ર મખુ્ય 
િન સાંરક્ષકશ્રી (કાંરોલીંગ શાખા)ને અહિેાલ સાદર કરિાનાાં રહશેે. 
૬. રેંજ ફોરેસ્ટ ઓહફસર, મદદનીશ િન સાંરક્ષક કક્ષાઓ દ્રારા હાથ ધરેલ ભૌવતક ચકાસણીનાાં સાધવનકો વિભાગીય 
કક્ષાએ જાળિિાનાાં રહશેે જયારે ના.િ.સાં.શ્રી તથા તેની ઉપરની કક્ષાના અવધકારીઓ દ્રારા કરેલ ભૌવતક 
ચકાસણીનાાં ગણતરી પત્રક સહહતનાાં અસલ સાઘનીકો અહિેાલની સાથે મોનીટરીંગ િાખાને સાદર કરિાનાાં 
રહશેે. 
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પરરવિષ્ટ:૨ 

કે્ષવત્રય અવધકારીઓ માટે ભૌવતક ચકાસણી સમય પત્રક 

 

વિવિધ કક્ષાઓએ ભૌવતક ચકાસણીની કામગીરીમા ંનીચે મજુબનુ ંસમય પત્રક અનસુરિાનુ ંરહિેે. 

(અ)નસગરી તથા પ્લાન્ટેિન કામગીરીની ભૌવતક ચકાસણીનુ ંસમયપત્રક: (પરરવિષ્ટ-૧, ભાગ-૧ િાળા કામો) 

(૧) મદદનીિ િન સરંક્ષક કક્ષામાટે સમયપત્રક. 
૧.નસયરીની ભૌવતક ચકાસણી–૧૫ એપ્રીલ સધુીમાાં – અહિેાલ- ૨૫ એપ્રીલ સધુીમાાં 
૨.ચાલ ુિષયના પ્લાન્ટેશનો- ભૌવતક ચકાસણી – ૩૦ નિેમ્બર સધુીમાાં – અહિેાલ- ૧૫ ડીસેમ્બર સધુીમાાં. 
૩.એકથી પાાંચ િષય જુના િાિેતરોની ભૌવતક ચકાસણી: ડીસેમ્બરથી માચય દરમ્યાન અહિેાલ - ચકાસણી કયાયના  
હદન- ૧૦ સધુીમાાં. ભૌવતક ચકાસણીના અહિેાલ વનયત સમય મયાયદામાાં મોનીટરીંગ શાખા તથા સાંબ ાંવધત શાખા 

(સા.િ./ વિ.અનેવ્ય./ િન્યપ્રાણી/ પી.એમ.ય.ુ) ને રેંજિાર વનયત નમનુા પત્રકોમાાં તારીજ સાથે સાદર કરાિાના 

રહશેે. આ ચકાસણીનાાં ગણત્રી પત્રકો તથા અન્ય સાઘવનક કાગળો વિભાગ કક્ષાએ જાળિિાનાાં રહશેે.  

 (૨) મખુ્ય િન સરંક્ષક / િન સરંક્ષક / નાયબ િન સરંક્ષક કક્ષાઓ માટે સમયપત્રક. 
મખુ્ય િન સાંરક્ષક / િન સાંરક્ષક / નાયબ િન સાંરક્ષક કક્ષાઓ દ્વારા નીચેની વિગતે પણૂય કરિાનાાં રહશેે. 
૧.નસગરીની ભૌવતક ચકાસણી –૨૦ મે સધુીમાાં – અહિેાલ - ૩૦ મે સધુીમાાં 
૨.ચાલ ુિષગના પ્લાન્ટેિનોની- ભૌવતક ચકાસણી:- ૧૫ જાન્યઆુરી સધુીમાાં - અહિેાલ - ૩૧ જાન્યઆુરી સધુીમાાં. 
૩.એકથી પાચં િષગ જુના િાિેતરોની ભૌવતક ચકાસણી: ૧૫ જાન્યઆુરીથી ૧૫ માચય-અહિેાલ - ૩૧ માચય 
સધુીમાાં. કામગીરી પણૂગ કરિા તેમજ અહિેાલ સાદર કરિાની ઉપરોકત મદુત હરોળનો તમામ કક્ષાઓએ ચસુ્તપણે 
અમલ કરિાનો રહિેે. 

મખુ્ય િન સાંરક્ષક / િન સાંરક્ષક / નાયબ િન સાંરક્ષક/ મદદનીશ િન સાંરક્ષક કક્ષાઓ દ્વારા મોનીટરીંગ 
કરિાના સ્થળ અવધક અગ્ર મખુ્ય િન સાંરક્ષક, મોનીટરીંગ કક્ષાએથી રેન્ડમ સીલેકશનથી સ્થળ નક્કી કરી જણાિિામાાં 
આિશે. જે તે સિંગગ માટે વનયત કરેલ કામ િરૂ કરિાની તારીખ સધુીમા ં ભૌવતક ચકાસણી કરિાના થતા સ્થળ 
અવધકઅગ્ર મખુ્ય િન સરંક્ષક મોનીટરીંગ કક્ષાએથી જણાિિામા ં ન આિેતો િર્ુગળ કક્ષાએથી રેન્ડમ સીલેકિનથી 
સ્થળ વનયત કરી સમય મયાગદામા ંભૌવતક ચકાસણી પણૂગ કરી / કરાિી મદુત હરોળમા ંઅહિેાલ સાદર કરિાના રહિેે. 

 

(૩) મોનીટરીંગિાખાદ્રારામોનીટરીંગ: 
મોનીટરીંગ શાખા દ્રારા આગોતરા કામો, નસયરી તથા િાિેતરોની આકક્સ્મક ચકાસણી વનયત ધોરણે રેન્ડમ 

સીલેકશનથી કરિામાાં આિશે. 
 

(બ) નસગરી તથા પ્લાન્ટેિન વસિાયના કામોની ભૌવતક ચકાસણીનુ ંસમય પત્રક: (પરરવિષ્ટ-૧, ભાગ-૨ િાળા કામો) 

(૧) મદદનીિ િન સરંક્ષક કક્ષા માટે સમય પત્રક: 

૧.૧ - એપ્રીલ થી ૩૦ સપ્ટેમ્બરના સમયગાળામા ંકરિામા ંઆિેલ કામોની ભૌવતક ચકાસણી: 
ભૌવતક ચકાસણી – ૧૫ ઓક્ટોબર સધુીમાાં – અહિેાલ – ૨૫ ઓક્ટોબર સધુીમાાં. 
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮, પરરવિષ્ટ:૨કે્ષવત્રય અવધકારીઓ માટે ભૌવતક ચકાસણી સમય પત્રક(ચાલ)ુ 

 

૨.૧ – ઓકટોબર થી ૩૧ માચગ સમયગાળામા ંકરિામા ંઆિેલ કામોની ભૌવતક ચકાસણી: 
 

ભૌવતક ચકાસણી – ૧૫ એવપ્રલ સધુીમાાં – અહિેાલ – ૨૫ એવપ્રલ સધુીમાાં. 
ભૌવતક ચકાસણીના અહિેાલ વનયત સમય મયાયદામાાં મોનીટરીંગ શાખા તથા સાંબ ાંવધત શાખા (સા.િ./ વિ. 

અને વ્ય./ િન્યપ્રાણી/ પી.એમ.ય.ુ) ને તારીજ સાથે સાદર કરાિાના રહશેે. આ ચકાસણીનાાં ગણત્રી પત્રકો 
તથા અન્ય સાઘવનકો વિભાગ કક્ષાએ જાળિિાનાાં રહશેે.  

 

(૨) મખુ્ય િન સરંક્ષક / િન સરંક્ષક / નાયબ િન સરંક્ષક કક્ષાઓ માટે સમયપત્રક: 
મખુ્ય િન સાંરક્ષક/ િન સાંરક્ષક/નાયબ િન સાંરક્ષક કક્ષાઓ દ્વારા ભૌવતક ચકાસણીની કામગીરી નીચેની 

વિગતે પણૂય કરિાની રહશેે. 

૧.૧ - એપ્રીલથી ૩૦ સપ્ટેમ્બર ના સમયગાળામાાં કરિામાાં આિેલ  કામોની ભૌવતક ચકાસણી: 
ભૌવતક ચકાસણી –૧૫ નિેમ્બર સધુીમાાં – અહિેાલ – ૨૫ નિેમ્બર સધુીમાાં. 
૨.૧ - ઓક્ટોબર થી ૩૧ માચય દરમ્યાન કરિામાાં આિેલ કામોની ભૌવતક ચકાસણી: 
ભૌવતક ચકાસણી - ૧૫ મે સધુીમાાં - અહિેાલ- ૩૧ મે સધુીમાાં. 
 

(૩)મોનીટરીંગ િાખા દ્રારા વનયત ધોરણો પ્રમાણેનુ ંમોનીટરીંગ રેન્ડમ વસલેકિન પધ્ધવતથી હાથ ધરિાનુ ંરહિેે. 
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પરરવિષ્ટ-૩: કામગીરીના માપદંડ 

(૧) નસગરીના લઘતુ્તમ માપદંડ 

 િાિેતર લાયક રોપ માટેના નસયરીના લઘતુ્તમ માપદાંડ નીચે મજુબ વનયત કરિામાાં આિે છે:- 

(અ) પોલીથીન બેગમા ંઉછેર કરેલ રોપ: 
ઉંચા / ઝડપી 

વધૃ્ધ્ધિાળા વકૃ્ષો 
મધ્યમ/મધ્યમ 
વધૃ્ધ્ધિાળા વકૃ્ષો 

નાના/ ધીમી વધૃ્ધ્ધ 
િાળા વકૃ્ષો 

અવત ધીમી વધૃ્ધી 
િાળી જાતો/ 

કટીંગ/ગ્રાફટીંગ વિ 

૧૦x૨૦ સે.મી. બેગમા ંઉછેર કરેલ રોપ 
સામાન્ય રોપ કટીંગ/ ગાડગન જાતો 

લધતુ્તમ ઉંચાઇ  
૯૦ સે.મી. 

લધતુ્તમ ઉંચાઇ 
૬૦ સે.મી. 

લધતુ્તમ ઉંચાઇ  
૪૫ સે.મી 

લધતુ્તમ ઉંચાઇ 
૩૦ સે.મી. 

લધતુ્તમ ઉંચાઇ 
૩૦ સેમી. 

લધતુ્તમ ઉંચાઇ 

ર૦ સે.મી. 

(બ) સાગી સ્ટમ્પ તૈયાર કરિા માટે 

૧૦ મીટર X ૧ મીટર માપના ગાદી (રેઈઝડ) બડે જે માટી, ખાતર, રેતીના વમશ્રણથી તયૈાર કરેલ ગાદી (રેઈઝડ) બડેમાાં  
ઉછેરેલ ૧૨-૧૩ માસના અંગઠૂાની સરેરાશ જાડાઈના (અંદાજે ૬ થી ૭ સ.ેમી ની ગોળાઈ ધરાિતા) સ્ટાન્ડડય સ્ટમ્પ િાિેતર યોગ્ય 
ગણાશ.ે સ્ટાન્ડડય બડે દીઠ સ્ટાન્ડડય સ્ટમ્પની ઉપલ્બધીના ધોરણો નીચે મજુબ રહશે.ે    

(૧) ૨૫૦ કે િધ ુ    -  ઉત્તમ કામગીરી  (૨) ૧૭૫ થી ૨૫૦   -  સારી કામગીરી 
(૩) ૧૦૦ થી ૧૭૫   -  મધ્યમ કામગીરી  (૪)  ૫૦ થી ૧૦૦   -  નબળી કામગીરી 
(૫)  ૫૦ થી ઓછા  -  ખબુ નબળી કામગીરી 

(૨) પ્લાન્ટેિનો માટેના માપદંડ:- 
     (અ) પ્લાન્ટેિનો માટે જીિતં રોપ ટકાિારીના માપદંડ 

(૧) દક્ષક્ષણ ગજુરાત વિસ્તાર માટે 

પ્ લાન્ટેિન િગગ ચાલ ુિષગ 
િાિેતર 

એક િષગ જુના ં
પ્ લાન્ટેિન 

બે િષગ જુના ં
પ્ લાન્ટેિન 

ત્રણ િષગ જુના ં
પ્ લાન્ટેિન 

ચાર િષગ જુના ં
પ્ લાન્ટેિન 

પાચં િષગ જુના ં
પ્ લાન્ટેિન 

ઉત્તમ ૮૫ % થી િધ ુ ૮૦% થી િધ ુ ૭૦% થી િધ ુ ૬૦%થી િધ ુ ૫૦% થી િધ ુ ૪૦% થી િધ ુ

સારૂ િાિેતર ૭૫-૮૫ % ૭૦-૮૦% ૬૦-૭૦% ૫૦-૬૦% ૪૦-૫૦% ૩૦-૪૦% 

મધ્યમ િાિેતર ૬૫-૭૫% ૬૦- ૭૦% ૪૫ - ૬૦% ૩૫– ૪૫% ૩૦-૪૦% ૨૫-૩૦% 

નબળં િાિેતર ૫૦ -૬૫% ૪૫ - ૬૦% ૩૫ - ૪૫% ૩૦-૩૫% ૨૫-૩૦% ૨૦ - ૨૫% 

ખબુ નબળ િાિેતર ૫૦ % થી ઓછુ ૪૫% થી ઓછુ ૩૫% થી ઓછુ ૩૦% થી ઓછુ ૨૫%થી ઓછુ ૨૦% થી ઓછુ 

(૨) સૌરાષ્ ટ,  ક્છ,  મધ્ય ગજુરાત તથા ઉત્તર ગજુરાત વિસ્તાર માટે  

પ્ લાન્ટેિન િગગ ચાલ ુિષગ 
િાિેતર 

એક િષગ જુના ં
પ્ લાન્ટેિન 

બે િષગ જુના ં
પ્ લાન્ટેિન 

ત્રણ િષગ જુના ં
પ્ લાન્ટેિન 

ચાર િષગ જુના ં
પ્ લાન્ટેિન 

પાચં િષગ જુના ં
પ્ લાન્ટેિન 

ઉત્તમ ૮૦%થી િધ ુ ૭૫% થી િધ ુ ૬૫% થી િધ ુ ૫૫% થી િધ ુ ૪૫% થી િધ ુ ૩૫% થી િધ ુ

સારૂ િાિેતર ૭૦-૮૦% ૬૫ - ૭૫% ૫૫-૬૫% ૪૫-૫૫% ૩૫-૪૫% ૨૫-૩૫% 

મધ્યમ િાિેતર ૬૦ - ૭૦% ૫૫ - ૬૫% ૪૫- ૫૫% ૩૫-૪૫% ૨૫-૩૫% ૨૦ - ૨૫% 

નબળં િાિેતર ૪૫ - ૬૦% ૪૦ - ૫૫% ૩૫ - ૪૫% ૨૫-૩૫% ૨૦-૨૫% ૧૫ -૨૦% 

ખબુ નબળ િાિેતર ૪૫ % થી ઓછુ ૪૦% થી ઓછુ ૩૫% થી ઓછુ ૨૫ % થી ઓછુ ૨૦% થી ઓછુ ૧૫% થી ઓછુ 
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નોધ.૧:- િાિેતરની ગણુિત્તાના િગીકરણમા ંજે તે િષગના અંતે જે તે વિસ્તાર માટે રોપાઓની સરેરાિ ઉંચાઈના માપદંડ પણ ધ્યાને 
લેિાના રહિેે જેમા નીચે મજુબના ધોરણો અપનાિિા: 
ઉંચાઈના માપદંડની સરખામણીમા:ં-  <૫૦% ઉંચાઈ - ખબુ નબળ 

૫૦%-૭૫% ઉંચાઈ – નબળ   ૭૫%-૧૦૦% ઉંચાઈ – સારુ 

૧૦૦% - ૧૨૫% ઉંચાઈ- ખબૂ સારુ  ૧૨૫% થી િધ ુઉંચાઈ - ઉત્તમ 

નોધ.૨:- વપયત િાિેતરો, રોડ સાઈડ/કેનાલ સાઈડ વિગેરે જેિા િધ ુ બજેટ િાળા અને મહત્િકાકં્ષી િાિેતરોમા ં સરેરાિ 
જીિતં રોપ ટકાિારી તેમજ ઉંચાઈના ધોરણો ૨૫% ઉંચા ગણિાના રહિેે. 

 (બ) પ્લાન્ટેિનોમા ંરોપની ઉંચાઇના માપદંડ  

(૧) દક્ષક્ષણ ગજુરાતના વિસ્તારો માટે (િલસાડ, ડાગં, નિસારી, સરુત, નમગદા, તાપી, ભરૂચ જીલ્લા) 

અ.ન.ં િાિેતરનુ ંિષગ સરેરાિ ઉંચાઇ(સે.મી.) 
ઉંચાઇિાળા/ ઝડપી 
વધૃ્ધ્ધિાળા વકૃ્ષો 

મધ્યમ/મધ્યમ 
વધૃ્ધ્ધિાળા વકૃ્ષો 

નાના/ ધીમી 
વધૃ્ધ્ધિાળા વકૃ્ષો 

૧ ચાલ ુિષગનુ ંિાિેતર ૧૧૦ ૯૦ ૬૦ 

૨ એક િષગ જૂનુ ંિાિેતર ૧૩૦ ૧૧૦ ૭૫ 

૩ બે િષગ જૂનુ ંિાિતેર ૧૬૦ ૧૩૦ ૯૦ 

૪ ત્રણ િષગ જૂનુ ંિાિેતર ૧૯૦ ૧૪૫ ૧૨૦ 

૫ ચાર િષગ જૂનુ ંિાિેતર ૨૩૦ ૧૬૦ ૧૪૦ 

૬ પાચં િષગ જૂનુ ંિાિેતર ૨૭૫ ૧૮૦ ૧૬૦ 

(૨) મધ્ય ગજુરાતના વિસ્તારો માટે (આણદં, ખેડા, અમદાિાદ, ગાધંીનગર, િડોદરા, ગોધરા, દાહોદ જીલ્લા) 
અ.ન.ં િાિેતરનુ ંિષગ સરેરાિ ઉંચાઇ(સે.મી.) 

ઉંચાઇિાળા/ ઝડપી 
વધૃ્ધ્ધિાળા વકૃ્ષો 

મધ્યમ/ મધ્યમ 
વધૃ્ધ્ધિાળા વકૃ્ષો 

નાના/ ધીમી 
વધૃ્ધ્ધિાળા વકૃ્ષો 

૧ ચાલ ુિષગનુ ંિાિેતર ૧૧૦ ૯૦ ૬૦ 

૨ એક િષગ જૂનુ ંિાિેતર ૧૨૫ ૧૦૫ ૭૦ 

૩ બે િષગ જૂનુ ંિાિતેર ૧૫૦ ૧૨૫ ૮૫ 

૪ ત્રણ િષગ જૂનુ ંિાિેતર ૧૮૦ ૧૪૦ ૧૧૦ 

૫ ચાર િષગ જૂનુ ંિાિેતર ૨૨૦ ૧૫૦ ૧૨૫ 

૬ પાચં િષગ જૂનુ ંિાિેતર ૨૫૦ ૧૭૦ ૧૪૦ 

(૩) સૈારાષ્ર / ક્છતથા ઉત્તર ગજુરાતના વિસ્તારો માટે (ઉ.ગ.ુ માટે સાબરકાઠંા, બનાસકાઠંા, મહસેાણા જીલ્લા) 
અ.ન.ં   િાિેતરનુ ંિષગ સરેરાિ ઉંચાઇ (સે.મી.) 

ઉંચાઇિાળા/ ઝડપી 
વધૃ્ધ્ધિાળા વકૃ્ષો 

મધ્યમ/મધ્યમ 
વધૃ્ધ્ધિાળા વકૃ્ષો 

નાના/ ધીમી 
વધૃ્ધ્ધિાળા વકૃ્ષો 

  ૧ ચાલ ુિષગનુ ંિાિેતર ૧૦૦ ૭૫ ૬૦ 

  ૨ એક િષગ જૂનુ ંિાિેતર ૧૨૦ ૧૦૦ ૭૦ 

  ૩ બે િષગ જૂનુ ંિાિતેર ૧૫૦ ૧૨૦ ૮૦ 

  ૪ ત્રણ િષગ જૂનુ ંિાિેતર ૧૭૫ ૧૪૦ ૯૦ 

  ૫ ચાર િષગ જૂનુ ંિાિેતર ૨૦૦ ૧૫૦ ૯૫ 

  ૬ પાચં િષગ જૂનુ ંિાિેતર  ૨૨૫ ૧૬૦ ૧૦૦ 
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નસગરી તથા પ્લાન્ટેિન માટે વકૃ્ષોની જાતોનુ ંિગીકરણ 

 

મોટા/ઝડપથી 
િધતા વકૃ્ષો 

મધ્યમ/મધ્યમ 
ગવતએ િધતા 

વકૃ્ષો 

મધ્યમ/મધ્યમ 
ગવતએ િધતા 

વકૃ્ષો 

નાના/ખબુ 
ધીમે િધતા 

વકૃ્ષો 

નાના/ખબુ ધીમે 
િધતા વકૃ્ષો 

નાના/અવત ધીમે 
િધતા વકૃ્ષો / 

કટીંગ /ગ્રાફટીંગ 

૧૦xર૦ સે.મી. 
બેગમા ઉછેરેલ 

રોપા 
નીલગીરી કણજી સરગિો ગોરડ શતેરુ મહુડા (અ) સામાન્ય  

જાતો શરૂ લીમડો ગો.આમલી પાસોનીયા ચારોલી રાયણ 

સિેન કરાંજ કોઠી કાકડ રામફળ ખારેક  
ગરમાળો સાદડ આંબા રતન જ્યોત કરણ ગગુળ  
બાં.બાિળ કલમ બદામ બોરડી બોરસલી પીલડુી (બ) કટીંગ 

તથા બગીચા 
ની જાતો 

સીરસ કડાયો ફણસ કાજુ આસીતરો ખીજડો 
પલે્ટોફોરમ કીલાઈ ચણોઠી સીતાફળ રોયડો હરમો 

કાશીદ સીસમ બહડેા કરમદા નગોડ   
ગલુમાહોર શીશ ુ હરડે આમલી દુધીયો કટીંગ /ગ્રાફટીંગ 

થી ઉછેરેલ રોપા 

 

રેઈન્રી ટીંમરુ અરીઠા ગુાંદા મરડાસીંગ  

પીન્કેશીયા બીયો પને્ડુલા જામફળ ચાંદન   

ગ્લરેેસીડીયા આમળા કાઈજેલીયા લીંબ ુ ઈન્દ્રજવુાં   

સબુાિળ જાાંબ ુ સીમળો બોહનીયા િડ   

ખરે*/સાગ*/િાાં
સ* દેશીબાિળ* 

બીલી અરડુસા દાડમ પીપળ   
કપોક બાયોનીશા ઉમરો ખાખરો   

નોધ-*ખેર, દેિી બાિળ -હાડગન કરેલ અથિા ફેબ્રઆુરી - માચગમા ંબીજ િાિેતરથી તૈયાર કરેલ ૩૦-૪૦ સે.મીના રોપનુ ંિાિેતર કરી 
િકાય.  

૨. સાગ * ૧ થી ૨ િષગ જુના સ્ટમ્પનુ ંિાિેતર. ** િાસં- (માનિેલ િાસં, કાટસ િાસં) બે િષગ જુના રાઇઝોમનુ ંિાિેતર કરી િકાય.   

 

૩. નસગરી તથા પ્લાન્ટેિન વસિાયની કામગીરીના માપદંડ- 
(૧) બાધંકામ કામગીરી જેિી કે મકાન, પાકા ચેકડમે, રસ્તા, બાાંધકામ જાળિણી વિગેરે પ્રકારના તમામ કામો માટે 
િન વિભાગની તકેદારી શાખા ધ્િારા બહાર પાડિામાાં આિેલ “બાધંકામ કાયગ પધ્ધવત અંગેની માગગદવિિકા”ની 
કામગીરીના માપદંડની જોગિાઇઓ અનસુરિાની રહશેે. 
 

(૨) બાધંકામ વસિાયના કામોમા ં જે તે યોજના/મોડલ/ માંજુરીના હકુમોની વિગતોમાાં વનરદિષ્ટ ધોરણો/ જથ્થો/ 
વિગતો મજુબના માપદંડ અનસુરિાના રહશેે. 
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પરરવિષ્ટ-૪: મોનીટરીંગ પત્રકો 
૪(૧) આગોતરા કામોનુ ંમોનીટરીંગ પત્રક 

ભાગ- ૧. કામોની સામાન્ય મારહતી (સબવંધત રેન્જ તરફથી ભરવુ.ં) 
(૧) ગામ ............................  (૨) તાલકુો ..................... (૩)રેન્જ......................... (૪) વિભાગ ..................    

(પ-ક) કુપ નાંબર.................. (પ-ખ) ફેલીંગ સીરીઝ..................(પ-ગ) િકીંગ સકયલ .......................................... 
(પ-ઘ) જીપીએસ રીડીંગ (N)................................................  ( E)...................................................................... 
(૬) યોજનાનુાં નામ ............................    (૭) મોડલ ........................................................... 
(૮) િાિેતર વિસ્તાર (હકેટર).......................                  (૮-અ) િાિેતર િષય............................................... 
(૯) િાિેતરમાાં રોપાઓનુાં અંતર .........................................(મી×મી) (૧૦) હકેટરે રોપાની સાંખ્યા........................ 
(૧૧) રીટમેન્ટ મેપ માંજુરી હકુમ ક્રમાાંક તથા તારીખ .............................................................................. 
ભાગ-૨ ભૌવતક ચકાસણી 
અ.ન.ં કામગીરીની વિગત રીટમેન્ટ મેપ 

પ્રમાણે કરિાની 
થતી કામગીરી 

પ્રોગેસ રીપોટગ  
પ્રમાણે દિાગિેલ 

કામગીરી 

મોનીટરીંગ સમયે 
સ્થળ પર જોિા 
મળેલ કામગીરી 

રીમાકગસ 

 

માપ/ 
એક્મ 

જથ્થો માપ/ 
એકમ 

જથ્થો સરેરાિ 
માપ/એકમ 

જથ્થો 

૧ પ્ લોટની ફરતે રેન્ચ        

૨ પથ્થરની હદિાલ        

૩ થોરની િાડ        

૪ કાાંટાળા તારની િાડ        

૫ કન્ટુર રેન્ચ        

૬ ગે્રડોની         

૭ ખાડા        

૮ કાચા નાળાબાંધ        

૯ પાકા નાળાબાંધ        

૧૦ િન તલાિડી/ ચેકડેમ        

૧૧ અન્ય (સ્પષ્ ટતા કરિી)        

         

         

         

(૧૨) મોનીટરીંગ રજીસ્ટર વનભાિણી અંગે રીમાકયસ 

અ લાઇનિારી રજીસ્ટર 

બ બ્લોકિારી રજીસ્ટર 

ક રેન્ચ/પથ્થર હદિાલમાાં સરખા અંતરે પીળા પટ્ટા પાળી ક્રમ આપિા 

ડ ભવૂમ અન ેભજે સાંરક્ષણનાાં કામોનાાં અનકુ્રમ નાંબર તથા જથ્થાની નોંધણી 
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(સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ પરરવિષ્ટ-૪: મોનીટરીંગ પત્રકો ૪(૧) આગોતરા કામોનુ ંમોનીટરીંગ પત્રક (ચાલ)ુ 
 

(૧૩) મોનીટરીંગ કરનાર કમયચારી/ અવધકારીના અિલોકનો/ સચુનો 
 

૧ હડમાકેશનની કામગીરી 
 
 

૨ ચકેડેમ/ િન તલાિડીની સ્થળ પસાંદગી 
 
 

૩ પાકાનાળા/ કાચાનાળા બાંધની સ્થળ પસાંદગી 
 
 

૪ અન્ય 

 

 
નોંધ- (૧) મોની. દરમ્યાન કોઇપણ કામગીરીમાાં ખાસ બાબત/ તફાિત ધ્યાનમાાં આિ ેતો તનેી નોંધ રીમાકયસ કોલમમાાં કરિી. 

(૨) મોની. સમય સધુીમાાં થયેલ પરેુપરુી કામગીરીનુાં મોનીટરીંગ કરિાનુાં રહશે ે(ખચય ઉધારેલ ન હોય તો પણ) 
(૩) ભાગ-૧ તથા ભાગ-૨ની રીટમેન્ટ મપે તથા પ્રોગે્રસ રીપોટય સબાંવધત માહહતી સહી વસક્કા સાથ ેપ.િ.અ.શ્રી એ આપિાની રહશે.ે 

 

 
 
 
 
 
 

     હાજર રહલે સ્થાવનક સ્ટાફનુ ંનામ,  હોદ્દો, સહીતથા તારીખ  મોનીટરીંગ કરનારનુ ંનામ,  હોદ્દો, સહી તથા તારીખ  
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પરરવિષ્ટ-૪  મોનીટરીંગ પત્રકો 
૪(૨) ખાતાકીય નસગરી મોનીટરીંગ પત્રક 

ભાગ-૧. નસગરીની સામાન્ય મારહતી: (સબવંધત રેંજ તરફથી ભરવુ)ં 
(૧) નસયરીનુાં નામ ........................સ્થળ................................ (૨) નસયરીનો પ્રકાર................................... 
(૩) જી.પી.એસ. રીડીંગ સ્થળ .અક્ષાાંશ(N)................................. રેખાાંશ( E)........................................................... 
(૪) રેંજ ................................... (૫) વિભાગ ............................ (૬) િત ુયળ ................................................. 
૭. ઉછેરેલાં રોપાના ંલક્ષ યાકંની વિગત (માગંણી ર્જસ્ટર તથા રીટમેન્ટ પ્ લાન અનસુાર જરૂરરયાત) 
ક્રમ મોડલનુ ંનામ પ્લાન્ટેિન 

લક્ષ યાકં (હ.ે) 
રોપ ઉછેર 
લક્ષ યાકં 
(રોપા) 

જાત પોલીથીન બેગની સાઇઝ કુલ ઉછરેલ 
રોપા 

રીમાકગસ 

૧૦x૨૦ ૧૫x૨૫ ૨૦x૩૦ ૩૦x૪૦/ 
અન્ય 

૧            

૨            

૩            

૪            

૫            

૬            

૭            

૮            

૯            

૧૦            

૧૧            

૧૨            

૧૩            

૧૪            

કુલ            

જાતિાર રોપ ઉછેર લક્ષયાકં તારીજ :- 
જાત સખં્યા જાત સખં્યા જાત સખં્યા 

      

      

      

      

      

      

     
કુલ  

૮.  ઉછેરેલા રોપાના ંબીજ કયાથંી મેળિેલ છે ? જાત   (જથ્થો કી.ગ્રા.) 
(એ) સ્થાવનક એકત્રીકરણ   ................................  .................................  

(બી) િચેાણથી    ...............................  ................................. 
(સી) સાંશોધન શાખા પાસથેી   ..............................  ................................. 
(ડી) અન્ય રીત ે(વિગત આપિી)  ..............................  ................................ 

 

સ્થાવનક સ્ટાફનુ ંનામ,  હોદ્દો, સહી તથા તારીખ 
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮પરરવિષ્ટ-૪  મોનીટરીંગ પત્રકો - ૪(૨) ખાતાકીય નસગરી મોનીટરીંગ પત્રક ચાલ)ુ 

 

ભાગ-૨- ભૌવતક ચકાસણી 
નસયરીનુાં નામ ....................... રેંજ ...................................  વિભાગ ............................  િત ુયળ ................................................. 

(અ) બેડિાર મલુ્યાકંન પત્રક- 
ક્રમ રોપાની જાત બેગની 

સાઇઝ 

ઉછેરેલા ંરોપાની સખં્યા/ઉંચાઇ સે.મી. રીમાકગસ 

૯૦ સ.ેમી.થી 
િધ ુ

૬૦- ૯૦ 
સ.ેમી 

૪૫-૬૦ 

સ.ેમી. 
૩૦-૪૫ 
સ.ેમી. 

૧૫-૩૦ 
સ.ેમી. 

૧૫ સ.ેમી.થી 
નાના 

કુલ 
 
 

 

ખાલી 
થલેી 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

કુલ            

 
 
 

હાજર રહલે સ્થાવનક સ્ટાફનુ ંનામ,  હોદ્દો, સહી તથા તારીખ  મોનીટરીંગ કરનારનુ ંનામ,  હોદ્દો,  સહી તથા તારીખ  
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ પરરવિષ્ટ-૪  મોનીટરીંગ પત્રકો - ૪(૨) ખાતાકીય નસગરી મોનીટરીંગ પત્રક ચાલ)ુ 

 

(બ) તારીજ/ તફાિત પત્રક- 

 

અ.ન.ં રીટમેન્ટ મેપ/ માગંણી રજીસ્રર 
મજુબ ઉછેરિાના થતા રોપા 

મોની. સમયે નસગરી પર જોિા 
મળેલ રોપા 

તફાિત રીમાકગસ 

 

જાત સખં્યા જાત સખં્યા 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 
 

હાજર રહલે સ્થાવનક સ્ટાફનુ ંનામ,  હોદ્દો, સહી તથા તારીખ  મોનીટરીંગ કરનારનુ ંનામ,  હોદ્દો,  સહી તથા તારીખ  
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(ક) નસગરીન ુગે્રડીંગ: (૧૫ થી ૩૦ મે દરમ્યાનની સ્સ્થવત). 

ક્રમ કામગીરીની વિગત મેળિેલ 
ગણુ 

૧ નસયરી રજીસ્ટરની જાળિણી (બીજનો સ્ત્રોત, લક્ષયાાંક ફાળિણી, બગે ફાળિણી, બીજ િાિેતરની વિગતો તમેજ માાંગણા રજીસ્ટર, 
રીટમને્ટ મપે િગેરે મજુબ રોપ ઉછેર જરૂરીયાતની વિગતો સાથ)ે                               (કુલ ગણુ ૫) 

 

ર ક્રમ-૧ માાં દશાયિેલ જરુરીયાત સામ ેઉછેરેલ રોપની જાતિાર સાંખ્યા                                      (કુલ ગણુ ૫)  

૩ નસયરીન ુવ્યિસ્થાપન (લઆેઉટ પ્લાન, બોડય, નકશો, રોપાની ગોઠિણ, ગે્રડીગ, શોટીંગ, િીડીંગ િગેરે) (કુલ ગણુ ૫)  

૪ મોનીટરીંગ િખત ેજોિા મળેલ રોપની ગણુિત્તા / ઉછેરેલ રોપની ક્સ્થવત                         (કુલ ગણુ ૮૫)  

 રોપાનો િગય લઘતુમ 
ગણુિત્તા 

૮૦-૧૦૦% 

ગણુિત્તા 
૬૫-૮૦% 

ગણુિત્તા 
૫૦-૬૫% 

ગણુિત્તા 
3૫-૫૦% 

ગણુિત્તા 
3૫% થી 

ઓછી ગણુિત્તા 
કુલ રોપ 
સાંખ્યા 

 

કુલ ગણુના% ૧૦૦% ૭૫% ૩0 % ૧૦% 0 %   

ક ઉંચા/ ઝડપી 
વધૃ્ધ્ધિાળી જાતો  

૯૦ સ.ેમી. 
ઉંચાઇ 

       

         

         

ખ મધ્મમ/ મધ્યમ 
વધૃ્ધ્ધિાળી જાતો 

૬૦ સ.ેમી. 
ઉંચાઇ 

       

         

         

ગ નાના/ ધીમી વધૃ્ધ્ધિાળી 
જાતો 

૪૫ સ.ેમી. 
ઉંચાઇ 

       

         

         

ઘ નાના/ અવત ધીમી 
વધૃ્ધ્ધ િાળી 
જાતો/કટીંગ/ ગ્રાફટીંગ 

૩૦ સ.ેમી. 
ઉંચાઇ 

       

         

         

ચ ૧) સાગી સ્ટમ્પ ૬-૭ સ.ેમી. 
કોલર ગોળાઇ 

       

 ર) િાાંસ રાઇઝોમ ર િષય જુના        

છ ૧૦x૨૦ સે.મી. બેગમા 
ઉછેરેલ(અ) સામાન્ય જાતો 

૩૦ સ.ેમી        

         

બ) કટીંગ/બગીચાની 
જાતો 

૨૦ સ.ેમી.        

          

કુલ ઉછેર કરેલ રોપાનો સરિાળો         

મેળિેલ ગણુાકં        

નસયરીનુાં િગીકરણ (૧) ઉત્તમ >૯૦%  (ર) ખબુ સારૂ >૭૫% (૩) સારૂ >૬૦% (૪) નબળુ >૫૦% (પ) ખબુ નબળુ <૫૦% 

ગણુાાંક ફોમ્યુયલાઃ-જે ત ેગણુિત્તા િગયના ઉછેરેલ રોપા X  ૮૫ x ગણુ ટકાિારી ફેકટર ÷ કુલ લક્ષયાાંક = જે ત ેિગયના ગણુ 

 

મોનીટરીંગ કરનારનુ ંનામ,  હોદ્દો,  સહી તથા તારીખ 
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પરરવિષ્ટ-૪ મોનીટરીંગ પત્રકો 
૪(૩) વિકેન્દ્રીત નસગરી મોનીટરીંગ પત્રક 

ભાગ-૧: વિકેન્દ્રીત નસગરીની સામાન્ય મારહતી (સબવંધત રેંજ તરફથી ભરવુ)ં 
(૧) િત ુયળ............................................(૨) વિભાગ....................................... (૩) રેંજ............................... 
(૪) નસયરીનો પ્રકાર.......................... (૫) કુલ લક્ષ યાાંક............................................................................. 
(૬) લાભાથીનુાં નામ .......................................................................  (૭)ગામ............................. 
(૮) નસયરી રજીસ્ટર વનભાિલે છે ? હા/ના................................... 
(૯) ભરેલ પોલીથીન બગેની વિગત: પોલીથીન બગે સાઇઝ સાંખ્યા 

૧૦×૨૦×૧૫૦                    ............................  

અન્ય                                  ............................      

(૧૦) પોલીથીન બગેની ગોઠિણ બરાબર કરેલ છે ? હા/ના .......................................................................... 
(૧૧) મોજણીની તારીખ ેવિડીંગની જરૂરીયાત છે ? હા/ના ............................................................................. 
(૧૨) નસયરી ઉછેર કોણ કરે છે ? પોત/ે મજુર મારફત/ે અન્ય વ્યહકત દ્રારા ....................................................... 
(૧૩) નસયરી સ્થળે આ વસિાય અન્ય નસયરી હા/ના ................................................................................ 
      જો હા હોય તો ક્યા પ્રકારની નસયરી છે ? ......................................................................................... 
(૧૪) મોજણી  હઠેળના આ લાભાથીન ેપહલેા પણ ખાતા મારફત ેનસયરી ફાળિિામાાં આિેલ હતી ? હા/ના .......... 
      જો હા હોય તો કેટલી િાર ? .......................................................................................................... 
(૧૫) બીજ સ્ત્રોત- સ્થાવનક બીજ ભગેા કરીન/ે બીજ ખરીદીન/ે બીજ ભગેા તમેજ ખરીદીન/ે બીજ ખાતા પાસેથી 
       મેળિીન ે........................................................................................................................................ 
(૧૬) ઉચ્ચ ગણુિત્તાિાળા બીજ મેળિિા ચોક્કસાઈ રાખી છે. હા/ના............................................................. 
      જો હા તો કેિી રીત ે........................................................................................................................ 

ભાગ-૨ ભૌવતક ચકાસણી 

અ.ન.ં રોપાની જાત ઉછરેલ રોપાની સખં્યા (સે.મી.મા)ં કુલ રોપાની 
સખં્યા 

ખાલી થેલી 
૪૫ સેમીથી 
િધ ુઉંચાઇ 

૩૦ થી ૪૫ 
સેમી િ્ચે 

૧૫થી ૩૦ 
સેમી િ્ચે 

ઉગાિાની 
સ્સ્થવતએ 

૧        

૨        

૩        

૪        

૫        

૬        

૭        

કુલ        

 

નોંધ................................................................................................................................................................. 
 

 
 
 

લાભાથીની સહી  હાજર રહલે સ્થાવનક સ્ટાફનુ ંનામ,  હોદ્દો, સહી તથા તારીખ મોનીટરીંગ કરનારનુ ંનામ,  હોદ્દો,  સહી તથા તારીખ   
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પરરવિષ્ટ-૪ મોનીટરીંગ પત્રકો 
૪(૪).પ્ લાન્ટેિન મોનીટરીંગ પત્રક 

ભાગ- ૧. િાિેતરની સામાન્ય મારહતી (સબંવંધત રેન્જ તરફથી ભરવુ.ં) 
(૧) ગામ ..................(૨) તાલકુો ..............(૩) રેન્જ................(૪-અ) વિભાગ .................(૪-બ) િત ુયળ................... 
(પ-ક) કુપ નાંબર.................. (પ-ખ) ફેલીંગ સીરીઝ..................(પ-ગ) િકીંગ સકયલ .......................................... 
(પ-ઘ) જીપીએસ રીડીંગ (N)................................................  ( E)...................................................................... 
(૬) યોજનાનુાં નામ ............................    (૭) મોડલ .......................................................... 
(૮) િાિતેર વિસ્તાર (હકેટર).......................(૮-અ) િાિતેર િષય............................................. 
(૯) િાિેતરમાાં રોપાઓનુાં અંતર ...........................................(મી×મી) (૧૦) હકેટરે રોપાની સાંખ્યા...................... 
(૧૧) (ક) રીટમને્ટ મપે માંજુરી હુકમ ક્રમાાંક તથા તારીખ ................................................................... 
             (માંજુર થયલે રીટમને્ટ મપેની નકલ બીડિી)  

(ખ) રીટમને્ટ મેપમાાં નક્કી થયા પ્રમાણ ેરોપાઓ િાિતેર કરેલ છે કે કેમ ? હા/ના ..................... 
(૧૨) પ્ લાન્ટેશન રજીસ્ટર- 

(૧)  તયૈાર કરેલ છે ?.................................. 
(૨)  અદ્યતન રાખેલ છે ?............................. 
(૩)  મલુાકાત લનેાર અવધકારીની નોંધ છે ?................................... (પ્ લાન્ટેશન રજી. ની નકલ બીડિી.) 

(૧૩) બ્લોકિારી / લાઇનિારી રજીસ્ટર રાખલે છે? હા/ના. ના રાખલે હોય તો તને ુાં કારણ................................... 
 (૧૪) િાિેતર િષયનો કુલ િરસાદ (મી.મી.)..................................................................................... 
     (૧) િરસાદનાાં કુલ હદિસો-.................................  (૨) પ્રથમ િરસાદની તારીખ-.............................. 
(૧૫) િાિેતર રજી. પ્રમાણે િખતો-િખત જીિતં રોપ સખં્યા- 
અ.
ન.ં 

રોપેલ રોપ 

જાત          સખં્યા 
જીિતં  રોપ સખં્યા રીમાકગસ 

તારીખ તારીખ તારીખ તારીખ  
૧        

૨        

૩        

૪        

૫        

        

        

        

        

        

        

 કુલ જીિતં રોપ       

 મરેલ રોપ       

 કુલ િાિેલ રોપ       

 

પ્રમાણપત્ર 

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછુાં કે ઉપરોકત તમામ માહહતી ખરાઇ કરી આપલે છે. 
સ્થળ-............................  

તારીખ-       રેંજ ફોરેસ્ટ ઓહફસરનુાં નામ અને સહી   
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ પરરવિષ્ટ-૪ મોનીટરીંગ પત્રકો ૪(૪). પ્ લાન્ટેિન મોનીટરીંગ પત્રક ચાલ)ુ 

 

ભાગ- ૨. ભૌવતક ચકાસણી 
(અ) ફેન્સીંગની ચકાસણી:- 
ક્રમ િાડનો પ્રકાર િાિેતર રજી. પ્રમાણે િાડની 

લબંાઇ (મી.) 
ચકાસણી પ્રમાણે િાડની 
લબંાઇ (મી) 

િઘ કે ઘટ રીમાકગસ 

૧ તાર     

૨ થોર/કાાંટાની િાડ     

૩ પથ્થર હદિાલ     

૪ રેન્ચ     

૫ લાઇિ     

૬ અન્ય     

(બ)પ્લાન્ટેિન ચકાસણી 
 

 
 
 

 
 
 

ક્રમ બ્લોક ન.ં લાઇન ન.ં િાિેતર 
કરેલ રોપ 

સખં્યા 

જીિતં રોપ 
સખં્યા 

તે પૈકી ૪૫ 
સે.મી કરતા 
નાના રોપ 

સરેરાિ ઉંચાઇ 

(સે.મી) 
રીમાકગસ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
કુલ        
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ પરરવિષ્ટ-૪ મોનીટરીંગ પત્રકો ૪(૪). પ્ લાન્ટેિન મોનીટરીંગ પત્રક ચાલ)ુ 

 

(ક) પ્લાન્ટેિનમા ંરોપાઓની તારીજ- 

(૧) કુલ િાિેતર કરેલ રોપા (રજીસ્ટર પ્રમાણે) ............................................... 

(ર) તે પૈકી ગણતરી  િખતે માલમુ પડેલ રોપ ................................................. 

(૧) જીિાંત રોપ સાંખ્યા ........................................ 

(ર) મરેલ  રોપ સાંખ્યા................................. 

(૩) કુલ િાિેતર કરેલ જણાયેલ રોપ સાંખ્યા ........................... 

(૩) જીિાંત રોપ ટકાિારી .................................................... 

(૪) સરેરાશ ઉંચાઇ 

(પ) ૪પ સે.મી. કરતાાં ઓછી ઉંચાઇિાળા રોપ સાંખ્યા .................... 

(૬) રીમાકયસ ................................................................................................... 
 

(ડ) અન્ય વિગતો/રીમાકગસ 

 

(૧) િાિેતરમાાં ચહરયાણથી ગેરકાયદેસર કપાણથી નકુશાન થયેલ છે કે કેમ? હા/ના ......................... 

જો નકુશાન થયેલ હોય તો નકુશાનીની વિગત.............................................................. 

(૨) િાિેલ રોપાઓની પહરક્સ્થવત કેિી છે ? સારી/મઘ્યમ/નબળી .................................................... 

(૩) બાઉન્રી રેન્ચ પરની જાતો સફળ છે ? ...................................................................................... 

(૪) ભવૂમ અને ભેજ સાંરક્ષણનાાં કામો કરેલ હોય તો તેની વિગત....................................................... 

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

 

 

 

 
 

 
 
 

 

હાજર રહલે સ્થાવનક સ્ટાફનુ ંનામ,  હોદ્દો, સહી તથા તારીખ  મોનીટરીંગ કરનારનુ ંનામ,  હોદ્દો,  સહી તથા તારીખ 
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પરરવિષ્ટ-૪ મોનીટરીંગ પત્રકો 
૪(૫) એફ.એલ./ એફ.એફ.િાિેતર મોનીટરીંગ પત્રક 

ભાગ-૧ િાિેતરની સામાન્ય મારહતી(સબવંધત રેન્જ તરફથી ભરવુ)ં 
(૧) િાિતરે િષય ................. (૨) િત ુયળ ................ (૩) વિભાગ ............... (૪) રેંજ .......................... 
(૫) લાભાથીનુાં નામ ................................. (૬) ગામ ................... (૭) િાિેતર(હ.ે) .................... 
(૮) જીપીએસ રીડીંગ N.............................................. E ........................................................................ 
(૯) લાભાથીનો મખુ્ય વ્યિસાય-ખતેી/નોકરી/િપેાર/મજુરી/પશપુાલન/અન્ય  ............................................. 
(૧૦) ખડેૂતનો પ્રકાર- સીમાાંત/નાના /મોટ/ ........................................................................................... 
(૧૧) જાવત- અનસુગુચત જાવત/અનસુગુચત જનજાવત/બક્ષી પાંચ/અન્ય ................................................... 
(૧૨) ખડેૂત ગરીબી રેખા નીચેછે ? હા/ના .......................................................................................... 

 

ભાગ-૨ ભૌવતક ચકાસણી 
અ.ન ં રોપાની જાત બ્લોક િાિેતર િેઢા/પાળા કુલ 

રોપેલ રોપા જીિતં રોપા રોપેલ રોપા જીિતં રોપા રોપેલ રોપા જીિતં રોપા 
૧        

૨        

૩        

૪        

૫        

૬        

૭        

૮        

૯        

૧૦ અન્ય-       

        

        

        

        

        

 કુલ-       

 

(3) રોપા િ્ચેનુ ંઅંતર (મીટરમા)ં ................................. રોપાની સરેરાિ ઉંચાઇ (સે.મી.મા)ં............................ 
 

(૪) વિિેષ નોંધ: 
 
 
 

 
લાભાથી સહી તથા નામ હાજર રહલે સ્થાવનક સ્ટાફનુ ંનામ,  હોદ્દો, સહી તથા તારીખ મોનીટરીંગ કરનારનુ ંનામ,  હોદ્દો,  સહી તથા તારીખ 
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પહરવશષ્ટ-૪ મોનીટરીંગ પત્રકો 
૪(૬) બાાંધકામ  મોનીટરીંગ પત્રક 

 

(ચેક ડેમ, િાયરલેસ સ્ટેિન, િોચ ટાિર, રસ્તાઓ, ગઝલર, રદિાલ, રહઠેાણના ક્િાટગર, ચેકીંગ નાકા, િન ચેતના કેન્દ્ર, ઓરીએન્ટેિન કેન્દ્ર, પક્ષી વનરીક્ષણ  કેન્દ્ર, 
સિંોધન કેન્દ્ર, મકાન રીપેર, િન  તલાિડી, પાણીની ટાકંીઓ, પ્રકૃવત્ત વિક્ષણ કેન્દ્ર, તળાિ વિગેરે જેિા બાધંકામ) 
 

ભાગ-૧ સામાન્ય મારહતી (સબવંધત રેંજ તરફથી કામગીરીિાર-ગામિાર ભરવુ)ં 
 

િતુયળ ...................................... વિભાગ .............................. રેંજ ............................  સ્થળ ............................................. 
૧. યોજનાનુાં નામ ................................................................. ૨. નાણાાંકીય િષય .............................................................. 
૩. કામગીરીનુાં નામ .............................................................. ૪. કામગીરીનો સમયગાળો તા. ............... થી તા ................ 
૫. એસ્ટીમટેની રકમ .............................................................................................. 
૬. બાાંધકામના પ્લાન એસ્ટીમટેની તાાંવત્રક માંજુરી, નાંબર, તારીખ ............................... 
૭. પ્લાન એસ્ટીમટે િહીિટી માંજુરી નાંબર, તારીખ ................................................... 
૮. કામની માપપોથી જાળિલે છે?હા / ના,             નોંધણી પાના નાં. ................... થી ................. 
૯. કાંપ્લીશન સટીહફકેટ સાદર કયાય ક્રમાાંક ............................................................. તારીખ................... 

ભાગ-૨ ભૌવતક ચકાસણી 
 

પ્લાન એસ્ટીમેટ 
આઇટમ નબંર 

કામની વિગત એસ્ટીમેટ મજુબ  
માપ / જથ્થો 

માપપોથીમા ંનોંધેલ  
માપ / જથ્થો 

મોનીટરીંગ મજુબ 
મળેલમાપ/ જથ્થો 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 
 
હાજર રહલે સ્થાવનક સ્ટાફનુ ંનામ,  હોદ્દો, સહી તથા તારીખ  મોનીટરીંગ કરનારનુ ંનામ,  હોદ્દો,  સહી તથા તારીખ 
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પહરવશષ્ટ-૪   મોનીટરીંગ પત્રકો 
૪(૭) અન્ય વિવિધ કામો માટે મોનીટરીંગ પત્રક 

 

(કામો જેિા કે િન્ય પ્રાણી રહઠેાણ સધુારણા, ઇકો ડેિલપમેન્ટ, ઇકો ટુરીઝમ, એન્રી પોઇન્ટ એકટીિીટી, વ્યરકતગત/સામરુહક લાભાથીયોજનાઓ, હાઇટેક નસગરી, 
ઓટોમાઇઝેિન, ઘાસ સધુારણા,ઘાસ એકત્રીકરણ,કલ્ચરલ ઓપરિન,DSS, ઘાસ પ્લોટ, મનરેગા કામો,િનમ-રોપ વિતરણ િગેરે સલંગ્ન કામો) (નસગરી/આગોતરા 
કામો/પ્લાન્ટેિન તથા બાધંકામ વસિાયના કામો માટે) 

ભાગ-૧ સામાન્ય મારહતી(સબવંધત રેંજ તરફથી ભરવુ)ં 
 

િતુયળ ---------------------- વિભાગ ----------------------- રેંજ --------------------- સ્થળ ------------------------- 
(૧) યોજનાનુાં નામ -------------------------------------- (૨) નાણાાંકીય િષય:----------------------------------------- 
(૩) કામગીરીનુાં નામ ------------------------------------ (૪) કામગીરી / સમયગાળો તા.------------ થી તા.--------- 
(૫) એસ્ટીમેટ રકમ/એકમ તથા એકમ દર---------------------------------------------------------------------------- 
(૬) માંજુરી હુકમ નાં -------------------------------------- તારીખ ---------------------------------------------------- 
(૭) કામની માપપોથી જાળિેલ છે.----------------------- (૮) કામગીરી પણુય કયાયનો અહિેાલ તા --------------------- 
ભાગ-૨ ભૌવતક ચકાસણી 
અ.ન.ં એકમ/મોડેલ/પ્લાન એસ્ટીમેટ 

મજુબ આઇટમિાર કામગીરીની 
વિગત 

મજુંર કરેલ 
માપ/જથ્થો 

માપપોથી મજુબ 
માપ/જથ્થો 

મોનીટરીંગ મજુબ કામગીરીની ગણુિત્તા 
અંગે રીમાક્સગ માપ જથ્થો 

૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ 
૧       
૨       
૩       
૪       
૫       
૬       
૭       
૮       
૯       
૧૦       
૧૧       
૧૨       
૧૩       
       
       
       
       

 

 
 
 

 

હાજર રહલે સ્થાવનક સ્ટાફનુ ંનામ,  હોદ્દો, સહી તથા તારીખ    મોનીટરીંગ કરનારનુ ંનામ,  હોદ્દો,  સહી તથા તારીખ 
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પરરવિષ્ટ-૪:મોનીટરીંગ પત્રકો 
૪(૮)  લાભાથી યોજનાઓના કામોન ુમોનીટરીંગ પત્રક 

(રોપ વિતરણ, ફળાઉ રોપ, વનધુગમ ચલુા, સોલાર કુકર, સોલાર ફાનસ વિગેરે કામો માટે) 

િતુયળ ................... વિભાગ .................................રેન્જ ............................ સ્થળ .......................... 

કામગીરીનો સમયગાળો ............................................................................................................... 

ભૌવતક ચકાસણી 
ક્રમ કામગીરી કુલ લાભાથી 

સખં્યા 
ચકાસેલ 
લાભાથી 
સખં્યા 

આપેલ લાભ 
સખં્યા/જથ્થો 

ચકાચણી દરમ્યાન 
માલમુ પડેલ 

સખં્યા/ જથ્થો 

રીમાકગસ 

૧ સોલાર ફાનસ      

૨ સોલાર કુકર      

૩ વનધુયમ ચલુા      

૪ ફળાઉ રોપ      

૫ િન મહોત્સિ રોપ 
વિતરણ(૨૦૦થી િધ ુ
રોપા િાળા કેસો જ 
ધ્યાને લેિા) 

  
 

   

    

    

 અન્ય      

       

       

       

       

       

       

       

       

 

વિિેષ નોંધ– (કામો અંગે ખાસ નોંધપાત્ર બાબત) 

 
 
 
 
 
 
હાજર રહલે સ્થાવનક સ્ટાફનુ ંનામ,  હોદ્દો, સહી તથા તારીખ   મોનીટરીંગ કરનારનુ ંનામ,  હોદ્દો,  સહી તથા તારીખ 
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પરરવિષ્ટ-૫  ૫(૧) 
અમલીકરણ અવધકારીશ્રીઓ દ્રારા ભૌવતક ચકાસણીનો િાવષિક અહિેાલ 

૫(૧) રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર. 

(અ) પ્લાન્ટેિન/આગોતરા કામોની ભૌવતક ચકાસણી 
રેન્જ.................  વિભાગ...................    િતુયળ............................. 

ક્રમ વિગત કુલ લક્ષ યાકં 
(હ)ે 

કુલ પ્ લોટ 
સખં્યા 

તે પૈકી ભૌવતક ચકાસણીની વિગત રીમાકગસ 
પ્ લોટ વિસ્તાર (હ)ે 

૧ આગોતરા કામો      

   

   

   

૨ ચાલ ુિષય િાિતેર      

   

   

   

૩ એક િષય જુના િાિતેર      

   

   

   

૪ બ ેિષય જુના િાિેતર      

   

   

   

૫ ત્રણ િષય જુના િાિતેર      

   

   

૬ ચાર િષય જુના િાિતેર      

   

   

૭ પાાંચ િષય જુના િાિતેર      

   

   

૮ એફ.એફ/એફએલ િાિતેર      

   

   

   

૯ પયાયિરણ િાિતેર      

   

   

કુલ      

ભૌવતક ચકાસણીની કુલ ટકાિારી.      

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછંુ કે,  ઉપર મજુબની ચકાસણી મેં જાતે કરેલ છે. જેની નોંધ મે સબંવંધત રજીસ્ટરોમા ંકરેલ છે.  

સ્થળ-  

તારીખ-          રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓહફસર 
          ....................... રેન્જ. 
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અમલીકરણ અવધકારીશ્રીઓ દ્રારા ભૌવતક ચકાસણીનો િાવષિક અહિેાલ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર. (૫(૧ચાલ)ુ 

(બ) નસગરીની ભૌવતક ચકાસણી. 
ક્રમ નસગરીનો 

પ્રકાર 

કુલ  

સખં્યા 
તે પૈકી ભૌવતક ચકાસણીની વિગત રીમાકગસ 
નસગરીનુ ંનામ બેડની સખં્યા ઉછરેલ રોપાની 

સખં્યા 
૧ ખાતાકીય 

નસયરી  

     

    

    

    

    

    

    

૨ વિકેન્દ્ન્દ્રત 
નસયરી 

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

કુલ      

ભૌવતક ચકાસણીની 
કુલ ટકાિારી. 

     

 

 
 

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછંુ કે,  ઉપર મજુબની ચકાસણી મેં જાતે કરેલ છે. જેની નોંધ મે સબંવંધત રજીસ્ટરોમા ંકરેલ છે.  

સ્થળ-  

તારીખ-          રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓહફસર 
            ....................... રેન્જ. 
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અમલીકરણ અવધકારીશ્રીઓ દ્રારા ભૌવતક ચકાસણીનો િાવષિક અ હેેિાલરેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર. (૫(૧ચાલ)ુ 

(ક) બાધંકામોની ભૌવતક ચકાસણી 
 

ક્રમ બાધંકામનો પ્રકાર  કુલ સખં્યા  તે પૈકી ભૌવતક ચકાસણીની વિગત રીમાકગસ 
સખં્યા ચકાસણીની 

તારીખ 

૧ ચકે ડેમ      

   

   

   

   

   

   

૨ મકાન બાાંધકામ,(રહઠેાણ 
કિાટગર, ચેકીગ નાકા,િન ચેતના 
કેન્દ્ર,િાયરલેસ સ્ટેિન, 
ઓરીએન્ટેિન કેન્દ્ર,પક્ષી વનરીક્ષણ  

કેન્દ્ર,સિંોધન કેન્દ્ર,મકાન 
રીપેર,પ્રકૃવત્ત વિક્ષણ કેન્દ્ર) 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

૩ િોચ ટાિર     

   

   

   

   

૪ રસ્તાઓ     

   

   

   

   

૫ ગઝલર,પાણીની ટાાંકીઓ 
વિગેરે. 

    

   

   

   

   

   

   

૬ હદિાલ     

   

   

   

   

૭ િન તલાિડી, તળાિ     

   

   

કુલ     

ભૌવતક ચકાસણીની કુલ ટકાિારી.     

 

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછંુ કે,  ઉપર મજુબની ચકાસણી મેં જાતે કરેલ છે. જેની નોંધ મે સબંવંધત રજીસ્ટરોમા ંકરેલ છે.  

સ્થળ-  

તારીખ-         રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓહફસર 
         ...................... રેન્જ. 
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અમલીકરણ અવધકારીશ્રીઓ દ્રારા ભૌવતક ચકાસણીનો િાવષિક અહિેાલ રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસર. (૫(૧ચાલ)ુ 

(ડ) અન્ય વિવિધ કામોની ભૌવતક ચકાસણી 
ક્રમ કામગીરીનો પ્રકાર  કુલ સખં્યા/ 

વિસ્તાર(હ)ે  
તે પૈકી ભૌવતક ચકાસણીની વિગત રીમાકગસ 

સખં્યા વિસ્તાર(હ)ે ચકાસણીની તારીખ 

૧ િ.પ્રા. રહઠેાણ સધુારણા      
 

૨ ઈકો ડેિલોપમને્ટ      
 

૩ ઇકો ટુરીઝીમ      
 

૪ એન્રીપોઈન્ટ એકટીિીટી       
 

૫ હાઈટેક નસગરી તથા નસગરી 
ઓટોમાઈઝેિન 

     

૬ ઘાસ સધુારણા      

૭ ઘાસ એકવત્રકરણ અન ેસાંગ્રહ      

૮ કલ્ચરલ ઓપરેિન/ 
ડીએસએસ/ઘાસ પ્લોટ 

     

૯ વ્યસ્ક્તગત/સામરુહક લાભાથી 
યોજના 

     

૧૦ અન્ય       

કુલ      

ભૌવતક ચકાસણીની કુલ ટકાિારી.      

 

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછંુ કે,  ઉપર મજુબની ચકાસણી મેં જાતે કરેલ છે. જેની નોંધ મે સબંવંધત રજીસ્ટરોમા ંકરેલ છે.  

સ્થળ-  

તારીખ-          રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓહફસર 
            ....................... રેન્જ. 
(ઈ) રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓરફસરોશ્રીઓનુ ંવનરીક્ષણ તથા ભૌવતક ચકાસણીનુ ંપ્રમાણપત્ર  

 રેં.ફો.ઓશ્રીઓ દ્રારા ઉપરોક્ત વિગતેનુાં ભૌવતક ચકાસણી પ્રમાણપત્ર મેળિી તે જે તે વિભાગના રેકડય પર રાખિાનુાં 
રહશેે અને તે પરથી જે તે નાયબ િન સાંરક્ષકશ્રીઓએ નીચેની વિગતેનુાં પ્રમાણપત્ર મોનીટરીંગ શાખા તથા અગ્ર મખુ્ય િન 
સાંરક્ષકશ્રી િન્ય પ્રાણી/સાંબ ાંવધત શાખાના િડા અવધક અગ્ર મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રીઓને જે તે નાણાકીય િષયના અંતે સાદર 
કરિાનુાં રહશેે. 

પ્રમાણપત્ર 

આથી પ્રમાણીત કરુ છુ કે મારા હસ્તકના તમામ રે.ફો.શ્રીઓએ િષગ............................... ના સમયગાળામા ં તેઓએ 
વનયમાનસુાર કરિાના થતા વનરીક્ષણો તથા ભૈવતક ચકાસણીની કામગીરી પણૂગ કરેલ છે. અને તેઓના વનરીક્ષણો તથા ભૌવતક 
ચકાસણી કયાગ સબબના પ્રમાણપત્રો સમયસર મળેલ છે. જે વિભાગીય કચેરીના રેકડગપર રાખિામા ંઆિેલ છે. 
રેં.ફો.ઓશ્રીઓ રજૂ કરેલ પ્રમાણપત્રોના આધારે મને ખાત્રી થયેલ છે કે તેઓએ અગ્ર મખુ્ય િન સરંક્ષકશ્રી અને હડે ઓફ 
ફોરેસ્ટ ફોસગના સ્થાયી હકુમ ન-ં૮ તા-   /૧/૨૦૧૪ થી ઠરાિેલ ધોરણો અનસુાર વનરીક્ષણ અને ભૌવતક ચકાસણી કરેલ છે. 
સ્થળ- 
તારીખ-        નાયબ િન સાંરક્ષક 
        .................. વિભાગ.  
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સ્થાયી હુકમ નાં-૮ 

પરરવિષ્ટ-૫  ૫(૨) 
અમલીકરણ અવધકારીશ્રીઓ દ્રારા ભૌવતક ચકાસણીનો િાવષિક અહિેાલ 

(૨) મદદનીિ િન સરંક્ષક/નાયબ િન સરંક્ષકશ્રી - વિભાગ................ િર્ુગળ........................... 
(અ) પ્ લાન્ટેિનની ભૌવતક ચકાસણી 

 

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછુાં કે, ઉપર મજુબની ભૌવતક ચકાસણી મેં જાત/ેમારી જાત દેખરેખ હઠેળ કરિામાાં આિલે છે તથા ચકાસણી કરેલ 
કામો સાંબાંવધત રજીસ્ટરોમાાં મેં રીમાકયસ નોંધલે છે. 
 

સ્થળ-  

તારીખ-         નાયબ િન સાંરક્ષક/ મદદનીશ િન સાંરક્ષક 
.................વિભાગ 

 
 

 
 
 

ક્રમ વિગત વિભાગ/ પેટા વિભાગ 
કુલ લક્ષ યાકં 

 
 

તે પૈકી ભૌવતક ચકાસણી કરેલ વિસ્તાર રીમાકગસ 

રેંજ પ્ લોટનુ ં
નામ 

વિસ્તાર 
(હ)ે 

ચકાસણી
ની તારીખ 

વિસ્તાર હ ે પ્લોટ 
સખં્યા 

 

૧ 
ચાલ ુિષય િાિતેર        

     

     

     

     

     

     

     

     

૨ એક િષય જુના િાિતેર        

     

     

     

     

     

     

૩ બ ેિષય જુના િાિેતર        

     

     

૪ ત્રણ િષય જુના િાિતેર        

     

     

૫ ચાર િષય જુના િાિતેર        

     

     

૬ પાાંચ િષય જુના િાિતેર        

     

     

૭ એફ.એફ/એફ.એલ, પયાગિરણ, 
ફળાઉ રોપ વિગેરે િાિેતરો 

       

     

     

ભૌવતક ચકાસણીની કુલ ટકાિારી        
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અમલીકરણ અવધકારીશ્રીઓ (મ.િ.સ.ં / ના.િ.સ.ં) દ્રારા ભૌવતક ચકાસણીનો િાવષિક અહિેાલ (૫(૨)ચાલ)ુ 

 

(બ) નસગરીની ભૌવતક ચકાસણી 

 
 

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછુાં કે, ઉપર મજુબની ભૌવતક ચકાસણી મેં જાત/ેમારી જાત દેખરેખ હઠેળ કરિામાાં આિલે છે તથા ચકાસણી કરેલ 
કામો સાંબાંવધત રજીસ્ટરોમાાં મેં રીમાકયસ નોંધલે છે. 
 

સ્થળ-  

તારીખ-          નાયબ િન સાંરક્ષક/ મદદનીશ િન સાંરક્ષક 
.................વિભાગ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ક્રમ નસગરીનો 
પ્રકાર 

વિભાગ/ 
પેટા વિ.મા ં
કુલ સખં્યા 

ભૌવતક ચકાસણી કરેલ નસગરી રીમાકગસ 

રેંજનુ ંનામ નસગરીનુ ં
નામ 

લક્ષ યાકં રોપ 
સખં્યા 

ઉછરેલ રોપ 
સખં્યા 

ચકાસણીની 
તારીખ 

૧ ખાતાકીય 
નસયરી 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

૨ વિકેન્દ્ન્દ્રત 
નસયરી 

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

કુલ        
 

ભૌવતક ચકાસણી 
ની કુલ ટકાિારી 
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અમલીકરણ અવધકારીશ્રીઓ (મ.િ.સ.ં / ના.િ.સ.ં) દ્રારા ભૌવતક ચકાસણીનો િાવષિક અહિેાલ (૫(૨)ચાલ)ુ 

 

(ક) બાધંકામોની ભૌવતક ચકાસણી 
ક્રમ બાધંકામનો પ્રકાર  વિભાગ/ પેટા 

વિભાગમા ં કુલ 
સખં્યા 

તે પૈકી ભૌવતક ચકાસણીની વિગત રીમાકગસ 
રેંજ સખં્યા ચકાસણીની 

તારીખ 

૧ ચકે ડેમ       

    

    

    

    

૨ મકાન બાાંધકામ, (રહઠેાણ કિાટગર, ચેકીગ 
નાકા, િન ચેતના કેન્દ્ર, િાયરલેસ સ્ટેિન, 
ઓરીએન્ટેિન કેન્દ્ર, પક્ષી વનરીક્ષણ કેન્દ્ર, 

સિંોધન કેન્દ્ર, મકાન રીપેર, પ્રકૃવત્ત વિક્ષણ 
કેન્દ્ર) 

     

    

    

    

    

    

    

૩ િોચ ટાિર      

    

    

    

    

૪ રસ્તાઓ      

    

    

    

    

૫ ગઝલર, પાણીની ટાાંકીઓ વિગેરે.      

    

    

    

૬ હદિાલ      

    

    

    

૭ િન તલાિડી, તળાિ      

    

    

    

    

કુલ      

ભૌવતક ચકાસણીની કુલ ટકાિારી.      

 

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછુાં કે, ઉપર મજુબની ભૌવતક ચકાસણી મેં જાત/ેમારી જાત દેખરેખ હઠેળ કરિામાાં આિલે છે તથા ચકાસણી કરેલ 
કામો સાંબાંવધત રજીસ્ટરોમાાં મેં રીમાકયસ નોંધલે છે. 
સ્થળ-  

તારીખ-           નાયબ િન સાંરક્ષક/ મદદનીશ િન સાંરક્ષક 

.................વિભાગ 

 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

અમલીકરણ અવધકારીશ્રીઓ (મ.િ.સ.ં / ના.િ.સ.ં) દ્રારા ભૌવતક ચકાસણીનો િાવષિક અહિેાલ (૫(૨)ચાલ)ુ 

(ડ) અન્ય વિવિધ કામોની ભૌવતક ચકાસણી 
ક્રમ કામગીરીનો પ્રકાર વિભાગ/ પેટા 

વિભાગમા ંકુલ 
સખં્યા/ વિસ્તાર 

(હ)ે 

તે પૈકી ભૌવતક ચકાસણીની વિગત રીમાકગસ 

રેંજ સખં્યા સખં્યા/વિસ્તાર(હ)ે ચકાસણીની 
તારીખ 

૧ િ.પ્રા. રહઠેાણ સધુારણા       

     

     

     

૨ ઈકો ડેિલોપમને્ટ       

     

     

૩ ઇકો ટુરીઝીમ       

     

     

     

૪ એન્રી પોઈન્ટ એકટીિીટી        

     

     

     

૫ હાઈ ટેક ઓટોમાઈઝશેન 
નસયરી તથા નસયરી 

      

     

     

     

૬ ઘાસ સધુારણા       

     

     

     

૭ ઘાસ એકવત્રકરણ અન ે
સાંગ્રહ 

      

     

     

     

     

૮ કલ્ચરલ ઓપરેિન, 
ડીએસએસ, ઘાસ પ્લોટ 

      

     

     

     

     

૯ અન્ય       

     

કુલ       

ભૌવતક ચકાસણીની કુલ ટકાિારી.       

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછુાં કે, ઉપર મજુબની ભૌવતક ચકાસણી મેં જાત/ેમારી જાત દેખરેખ હઠેળ કરિામાાં આિલે છે તથા ચકાસણી કરેલ 
કામો સાંબાંવધત રજીસ્ટરોમાાં મેં રીમાકયસ નોંધલે છે. 
સ્થળ-  

તારીખ-         નાયબ િન સાંરક્ષક/ મદદનીશ િન સાંરક્ષક 

.................વિભાગ 
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સ્થાયી હુકમ ન-ં૮ 

પરરવિષ્ટ-૫   ૫(૩)અમલીકરણ અવધકારીશ્રીઓ દ્રારા ભૌવતક ચકાસણીનો િાવષિક અહિેાલ 

મખુ્ય િન સરંક્ષકશ્રી / િન સરંક્ષકશ્રી - .............................િર્ ુગળ 

(અ) પ્ લાન્ટેિનનીભૌવતક ચકાસણી 

(બ) નસગરીની ભૌવતક ચકાસણી  

 

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછુાં કે, ઉપર મજુબની ભૌવતક ચકાસણી મેં જાત/ેમારી કક્ષાએથી ટીમ બનાિી મોનીટરીંગ કામગીરી કરાિી ટીમ 
ધ્િારા કરેલ કામગીરીના મલૂ્યાકન /ચકાસણીની સમીક્ષા મારાપોતાના સાંતોષ પ્રમાણ ે કરેલ છે તથા ચકાસણી કરેલ કામો સાંબાંવધત 
રજીસ્ટરોમાાં મેં રીમાકયસ નોંધેલ છે. 
સ્થળ-    

તારીખ-        મખુ્ય િન સાંરક્ષક/ િન સાંરક્ષક 
         ..................િત ુયળ 

 
 

ક્રમ વિગત િર્ુગળનો કુલ લક્ષ યાકં 

 

તે પૈકી ભૌવતક ચકાસણી કરેલ વિસ્તાર રીમાકગસ 

વિસ્તાર હ ે પ્લોટ 
સખં્યા 

વિભાગનુ ં
નામ 

પ્ લોટનુ ંનામ વિસ્તાર 
(હ)ે 

ચકાસણીની 
તારીખ 

૧ ચાલ ુિષય િાિતેર        

     

     

૨ એક િષય જુના િાિતેર        

     

     

૩ બ ેિષય જુના િાિેતર        

     

     

૪ ત્રણ િષય જુના િાિતેર        

     

૫ ચાર િષય જુના િાિતેર        

     

૬ પાાંચ િષય જુના િાિતેર        

     

૭ એફ.એફ/એફ.એલ, પયાગિરણ, 
ફળાઉ રોપ વિગેરે િાિેતરો 

       

     

કુલ        

ભૌવતક ચકાસણીની કુલ ટકાિારી        

ક્રમ નસગરીનો પ્રકાર િર્ુગળમા ં
કુલ સખં્યા 

ભૌવતક ચકાસણી કરેલ નસગરી રીમાકગસ 

વિભાગનુ ં
નામ 

નસગરીનુ ં
નામ 

લક્ષ યાકં 
રોપ સખં્યા 

ઉછરેલ રોપ 
સખં્યા 

ચકાસણીની 
તારીખ 

૧ ખાતાકીય 
નસયરી 

       

      

      

      

      

૨ વિકેન્દ્ન્દ્રત નસયરી        

      

      

કુલ        

ભૌવતક ચકાસણી ની કુલ ટકાિારી       
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૫(૩) અમલીકરણ અવધકારીશ્રીઓ (મ.ુિ.સ.ંશ્રી / િ.સ.ંશ્રી) દ્રારા ભૌવતક ચકાસણીનો િાવષિક અહિેાલ...(ચાલ)ુ 
 

(ક) બાધંકામોની ભૌવતક ચકાસણી 
 

ક્રમ બાધંકામનો પ્રકાર  િતગળમા ંકુલ 
સખં્યા 

તે પૈકી ભૌવતક ચકાસણીની વિગત રીમાકગસ 

વિભાગનુ ં
નામ 

સખં્યા ચકાસણીની 
તારીખ 

૧ ચકે ડેમ      

    

    

    

    

    

    

 મકાન બાાંધકામ, (રહઠેાણ કિાટગર, 
ચેકીગ નાકા, િન ચેતના કેન્દ્ર, િાયરલેસ 
સ્ટેિન, ઓરીએન્ટેિન કેન્દ્ર, પક્ષી વનરીક્ષણ  

કેન્દ્ર, સિંોધન કેન્દ્ર, મકાન રીપેર, પ્રકૃવત્ત 
વિક્ષણ કેન્દ્ર) 

     

    

    

    

    

    

    

 િોચ ટાિર      

    

    

    

૪ રસ્તાઓ      

    

    

    

૫ ગઝલર, પાણીની ટાાંકીઓ વિગેરે.      

    

    

    

    

૬ હદિાલ      

    

    

    

૭ િન તલાિડી, તળાિ      

    

    

    

    

    

કુલ      

ભૌવતક ચકાસણીની કુલ ટકાિારી.      

 

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછુાં કે, ઉપર મજુબની ભૌવતક ચકાસણી મેં જાત/ેમારી કક્ષાએથી ટીમ બનાિી મોનીટરીંગ કામગીરી કરાિી ટીમ 
ધ્િારા કરેલ કામગીરીના મલૂ્યાકન /ચકાસણીની સમીક્ષા મારાપોતાના સાંતોષ પ્રમાણ ે કરેલ છે તથા ચકાસણી કરેલ કામો સાંબાંવધત 
રજીસ્ટરોમાાં મેં રીમાકયસ નોંધેલ છે. 
સ્થળ-    

તારીખ-         મખુ્ય િન સાંરક્ષક/ િન સાંરક્ષક 
          ..................િત ુયળ 
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૫(૩) અમલીકરણ અવધકારીશ્રીઓ (મ.ુિ.સ.ંશ્રી / િ.સ.ંશ્રી) દ્રારા ભૌવતક ચકાસણીનો િાવષિક અહિેાલ...(ચાલ)ુ 
 

(ડ) અન્ય વિવિધ કામોની ભૌવતક ચકાસણી 
ક્રમ કામગીરીનો પ્રકાર  િર્ુગળમા ં કુલ 

સખં્યા/ 
વિસ્તાર(હ)ે  

તે પૈકી ભૌવતક ચકાસણીની વિગત રીમાકગસ 

વિભાગનુ ં
નામ 

સખં્યા સખં્યા/વિસ્તાર(હ)ે ચકાસણીની 
તારીખ 

૧ િ.પ્રા. રહઠેાણ 
સધુારણા 

      

     

     

     

     

     

૨ ઈકો ડેિલોપમને્ટ       

     

     

     

     

     

૩ ઇકો ટુરીઝીમ       

     

     

     

૪ એન્રીપોઈન્ટ 
એકટીિીટી  

      

     

     

     

     

૫ હાઈ ટેક 
ઓટોમાઈઝશેન નસયરી 
તથા નસયરી 

      

     

     

     

૬ ઘાસ સધુારણા       

     

     

     

૭ ઘાસ એકવત્રકરણ અને 
સાંગ્રહ 

      

     

     

     

૮ કલ્ચરલ ઓપરેશન, 
ડીએસએસ, ઘાસ 
પ્લોટ 

      

     

     

૯ અન્ય       

     

કુલ       

ભૌવતક ચકાસણીની ટકાિારી.       

આથી પ્રમાણપત્ર આપ ુછુાં કે, ઉપર મજુબની ભૌવતક ચકાસણી મેં જાત/ેમારી કક્ષાએથી ટીમ બનાિી મોનીટરીંગ કામગીરી કરાિી ટીમ 
ધ્િારા કરેલ કામગીરીના મલૂ્યાકન /ચકાસણીની સમીક્ષા મારા પોતાના સાંતોષ પ્રમાણ ે કરેલ છે તથા ચકાસણી કરેલ કામો સાંબાંવધત 
રજીસ્ટરોમાાં મેં રીમાકયસ નોંધેલ છે. 
સ્થળ-          

તારીખ-        મખુ્ય િન સાંરક્ષક/ િન સાંરક્ષક 
          ..................િત ુયળ 
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ક્રમાકં- મોની/બ/ટે-૧/ ૨૨૫૬-૨૩૫૫ /૨૦૧૪-૧૫ 

અગ્ર મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રીની કચેરી, 
બ્લોક- બી/૪, અરણ્ય ભિન, 

સેકટર-૧૦-એ, ચ-૩, ગાાંધીનગર 

તા.૦૧/ ૧૦ /૨૦૧૪  

 

વિષય- સ્થાયી હુકમ નાં – ૮ તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૪ સાંબાંવધત સ્પષ્ટતા બાબત. 
સદંભગ-  અતે્રના  પત્રાાંક – મોની/બ/ટે.૧/૪૪૪૮-૪૫૭૦ તા.૦૪/૦૨/૨૦૧૪ 

 

 આથી મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રી, કે્ષવત્રય તમામ તથા િન સાંરક્ષકશ્રી, કે્ષવત્રય તમામને જણાિિાનુાં કે, 

તેઓના તરફથી તથા તેઓના કાયયકે્ષત્રના નાયબ િન સાંરક્ષકશ્રી, તેમજ મદદનીશ િન સાંરક્ષકશ્રી, 
કક્ષાએથી કરિામાાં આિતા ભૌવતક ચકાસણી (મોનીટરીંગ) અને તેના અહિેાલોનો અભ્યાસ કરતાાં ઘણા 
હકસ્સાઓમાાં ચાર કે પાાંચ કે િધ ુ બ્લોકિાળા પ્લાન્ટેશનોમાાં ફક્ત એક જ બ્લોકની ભૌવતક ચકાસણી 
(મોનીટરીંગ) કરી અહિેાલ સાદર કરિામાાં આિે છે. જે અતે્રથી ઈશ્ય ુકરિામાાં આિેલ સ્થાયી હુકમ નાં – 
૮ તા.૦૩/૦૨/૨૦૧૪ ના પા.ના નાં – ૪ ક્રમ નાં – ૩ પર સ્પષ્ટ સચુના પ્રમાણે પ્લાન્ટેશનનોનુાં મોનીટરીંગ 
લાઈનિારી આધારે જ કરિાનુાં થાય છે જેને ચોકસાઇથી અનસુરિાનુાં રહ ેછે.  

 કેટલાક હકસ્સાઓમાાં સ્થળ પહરક્સ્થવત ના કારણે લાઇનિારી બનાિિી અશક્ય હોય તેિા હકસ્સાઓમાાં 
પ્લાન્ટેશનના તમામ બ્લોકની ૧૦૦% ભૌવતક ચકાસણી (મોનીટરીંગ) કરિાનુાં રહ ેછે. જેની તમામે ખાસ 
નોંધ લેિી.  

 

 (રાજીિ) 

અગ્ર મખુ્ય િન સાંરક્ષક 

હડે ઓફ ફોરેસ્ટ ફોસય અને 

ગજુરાત રાજય,ગાાંધીનગર. 
 

પ્રવત, 

મખુ્ય િન સાંરક્ષકશ્રી તમામ............. 
િન સાંરક્ષકશ્રી તમામ...................... 
 

નકલ સવિનય રિાના:- અગ્ર મખુ્ય સાંરક્ષકશ્રી, િન્ય પ્રાણી,  ગજુરાત રાજ્ય, ગાાંધીનગર તરફ જાણ થિા 
સારૂ. 
નકલ રિાના:-  અવધક અગ્ર મખુ્ય સાંરક્ષકશ્રી, સાંબાંવધત તમામ તરફ જાણ  અને જરૂરી કાયયિાહી થિા 
સારૂ. 
નકલ રિાના:-  નાયબ િન સાંરક્ષકશ્રી, તમામ તરફ જાણ તથા ચસુ્ત અમલની સચુના સારૂ.  

 


