
વન સરંક્ષણ ઘારા-૧૯૮૦ હઠેળની 
ો ઓજોગવાઇઓ



પર્  તાવનાપર્

વન િવ  તારમા ં કોઇ ૫ણ િબન જગંલ કામગીરી 
વી કે ર તા કેનાલ વીજળી ટેલીફોન કેબલવી ક ર  તા, કનાલ, વીજળી, ટલીફોન કબલ,

પાણી, ગેસ, ઓઇલ પાઇ૫ લાઇન, ઉ ોગ 
બાઘંકામ વગેરે કરવા માટે વન સરંક્ષણ ઘારો-બાઘકામ વગર કરવા માટ વન સરક્ષણ ઘારો
૧૯૮૦ હઠેળ ભારત સરકાર ીની પવૂર્ મજંૂરી 
મેળવવાની રહે છેમળવવાની રહ છ.



“Forest” defined
• reserved forest

protected forest• protected forest
• any area recorded as forest in the 

government records
• Areas notified under Section 4 of the 

Indian Forest Act also  come  within the 
purview of the Act (Supreme Court's 
Judgement in NTPC's case)



જ રી દરખા ત       જ રી દરખા  ત
વન િવ  તારમાં કોઇ ૫ણ િબન જગંલ કામગીરીણ
કરવા માટે વન સરંક્ષણ ઘારો-૧૯૮૦ હઠેળ ભારત 
સરકાર ીની પવૂર્ મજંૂરી મેળવવાની રહે છે. નાૂ ૂ હ
માટે િનયત નમનૂામા ં િબન જગંલ કામગીરી 
કરવા માગંનાર ખાતાના સક્ષમ અિઘકારીએ તેક્ષ
િવ  તારના નાયબ વન સરંક્ષક ીને અંગર્જીમા ં
દરખા  ત આ૫વાની રહે છે. દરખા  તના ફોમર્નોહ ફ
નમનૂો તથા ચેકલી  ટની નકલ સામેલ છે.



FORM - `A’
Form for seeking prior approval under section-2 of the 

proposals 
by the State Governments and other authorities

PART - I
(to be filled up by user agency)

1. Project details:
(i) Short narrative of the proposal and project/scheme 

for which the forest land is  required.
(ii) Map showing the required forest land boundary of(ii) Map showing the required forest land, boundary of 

adjoining forest on a 1:50,000 scale map.
(iii)Cost of the project.
(iv)Justification for locating the project in forest area.
(v) Cost-benefit analysis ( Only for diversion > 20 ha in 

plains & 5 ha In hills)plains & 5 ha. In hills).
(vi)Employment likely to be generated.



2 Purpose wise break up of the total land2. Purpose-wise break-up of the total land 
required.

3 Details of displacement of people due to the3. Details of displacement of people due to the 
project, if any:
I. Number of families.I. Number of families.
II.Number of Scheduled 

Castes/Scheduled Tribe families
III.Rehabilitation plan. (To be enclosed) 

4 Whether clearance under Environment4. Whether clearance under Environment 
(Protection) Act, 1986 required? (Yes/No).  



5. Undertaking to bear the cost of raising and maintenance of
compensatory afforestation and / or penal compensatorycompensatory afforestation and / or penal compensatory
afforestation as well as cost for protection and
regeneration of Safety Zone, etc. as per the schemeregeneration of Safety Zone, etc. as per the scheme
prepared by the State Government(undertaking to be
enclosed).)

6. Details of Certificates/documents enclosed as required 
under the instructions. 

Date:- _____________                      Signature             
Place: (Name in Block letters)Place:-_____________            (Name in Block letters)
                  Designation      

Address (of User Agency)                  Address (of User Agency)



Check List of documents to be 
enclosed in the proposal of diversion 

of forest land for non-forest use 
under the Forest (Conservation) 

Act, 1980Act, 1980



S.
No Name of the Document

To be 
provided by Page 

No.No UA/FD No.

1 Demand letter of the project UA

2 St t t h i th d t il i S N /C UA & FD2 Statement showing the details, i.e., Survey No./Coupe
No./F.S.No./ Compartment No., etc., of the forest area
involved with its boundaries, along with item wide
breakup of the forest area proposed for diversion

UA & FD

breakup of the forest area proposed for diversion

3 Statement giving the details of non-forest area involved UA

4 Map showing forest area/ boundaries and other UA & FD4 Map showing forest area/ boundaries and other
adjoining area with their land use in 1:50000 or any
other suitable scale in separate colours. Survey of India
contour maps should be perferred

UA & FD

contour maps should be perferred

5 Index map of the forest area proposed for diversion
showing the land use and boundaries of adjoining
f / f l d

UA & FD

forest/non-forest land



6 Duly filled up form as prescribed in the rules framed under
Forest Conservation Act, 1980. All columns should be clearly

UA & FD

filled up. PCCF/Nodal officer should mention the condition
under which the proposal should be considered for approval

7 Detailed note on the project UA

8 Undertaking to pay the cost of compensatory afforestation
duly signed by user agency

UA
duly signed by user agency

9 Certificate for the minimum use of forest land and
justification for locating the project on forest land to be
i d b th N d l ffi

UA

signed by the Nodal officer

10 Clearance certificate under Environment Protection Act
wherever necessary or copy of application for environment

UA

clearance under EPA/CRZ

11 Species-wise and girth class-wise list of trees to be felled FD

12 C t b fit l i th id li i d d UA12 Cost-benefit analysis as per the guidelines issued under
Forest (Conservation) Act wherever required

UA



13 Details of non forest land/ degraded forest land identified for
compensatory plantation viz. village, district, khasra no., area
etc.(Comptt.No.,Range, Division is case of degraded forest

UA & FD

( p , g , g
land.)

14 Map of non-forest area at 16"to a mile or equivalent scale
showing the status and land use of adjoining areas

UA
showing the status and land use of adjoining areas

15 Detailed scheme for compensatory afforestation on
equivalent non-forest area/degarded forest area ( with 10

FD

years Maintainence)

16 Suitability certificate for the area idenitified for
compensatory afforestation duly signed by the DFO

FD
p y y g y

concerned.

17 Details of the work, if any already completed without prior
permission from Government of India(i e Violation of

UA & FD
permission from Government of India(i.e., Violation of
Forest (Conservation) Act/guidelines)

18 In case of violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and/ UA & FD
or guidelines, the details of the persons responsible for
violation.



19 Details about the action taken/proposed to be taken by Forets
Department/ State Governement against the person
responsible for violation of Forest (Conservation) Act, 1980

FD

(wherever required).
20 Certificate from the Chief Secretary regarding non-

availability of non-forest land for compensatory afforestation
UA & FD

(Wherever required)
21 Detailed CAT plan, Catchment Area Treatment (CAT) plan

should be prepared on the basis of actual survey of area, it is
UA

p p y
classification in various categories requiring different
engineering/ afforestation and other treatment, site specific
treatment should be prescribed and estimated cost of such
works should be given. Time scheduled and executing
agencies should be mentioned for CAT plan in Forest/Non-
forest lands(wherever required)

22 Detailed Reclamation plan, Reclamation plan should be
realisitic, exhaustive and complete in all respects along with
relevant maps. It should include the details of back filling and
ff i k i h i f if i

UA

afforestation work with estimate of cost, name if executive
agency and time schedule of execution of such works
(wherever required)



23 Detailed scheme for project affected persons for their
rehabilitation

UA

24 Site Inspection Report of concerned DFO or higher level
forest officer regarding the forest area involved

FD

25 Certificate of DFO regarding Historic Place FD

26 Scrutiny certificate to the effects that all the above mentioned
document are in English and in order and English

FD
g g

transalation of all non-English documents has been enclosed

27 Undertaking for payment of NPV UA

28 Gazette Notification of the forest area concerned FD

29 Relevant certificate from the Collector mentioning that there
are no rights of any Schedule Tribes Primitive Tribal

UA
are no rights of any Schedule Tribes, Primitive Tribal
Groups and Pre Agricultural Communities on the forest land
proposed for diversion in the prescribed format.



30 Survey of India toposheet or contour map of forest area UA & FD
proposed for diversion and compensatory afforestation
land. A single index map showing both the forest land
proposed for diversion and Compensatory Afforestation,
l dland.

31 Certificate of Deputy Conservator of Forest showing
distance between forest area demanded for diversion and

FD
distance between forest area demanded for diversion and
nearest Wild Life protected area in km. (Notational
Park/Sanctuary/Conservation Reserve/ Community
Reserve))

32 Other Details UA & FD



 મજંૂરીની સ ા 
(અ) ૫યાર્વરણ અને વન મતર્ાલય ભારત સરકાર ી(અ) ૫યાવરણ અન વન મતર્ાલય, ભારત સરકાર ી

આવી જગંલની જમીનની જ રીયાત ૪૦ હકેટર સઘુીનીુ
હોય તો તનેી સ ા ભારત સરકાર ીના ૫યાર્વરણ અન ે
વન મતર્ાલય હઠેળ કાયર્રત રીજીયોનલ ઓિફસ, ભોપાલના

િ ં ક્ષ ી ે ે ૫ થી ૪ ેવડા અિઘક અગર્ મખ્ ય વન સરક્ષક ીને છે. ૫ થી ૪૦ હકે.
માટે રાજય સલાહકાર જૂથની (SAG) બેઠકમા ંદરખા  તની 
ચચાર્ કરી ભારત સરકાર ીના ૫યાર્વરણ અને વનચચા કરી ભારત સરકાર ીના ૫યાવરણ અન વન
મતર્ાલય, નવી િદ  હીન ેમજંૂરી માટે ભલામણ કરવામા ંઆવ ે
છે. જયારે ૫ હકેટર સઘુીની દરખા  તોને અિઘક અગર્ મખ્ યહ ુ ગર્ ુ
વન સરંક્ષક ી, રીઝયોનલ ઓિફસ, ભોપાલ જ રી ચકાસણી 
બાદ મજંૂરી આપે છે. 
 



માગંણીવાળો િવ  તાર ૪૦ હકેટરથી વઘારેહ
હોય તો ભારત સરકારના ૫યાર્વરણ અને વન 
મતર્ાલય ન્ યુ િદ  હી ખાતેથી ૫રવાનગીુ હ
મેળવવાની રહ ે છે. ના માટે ભારત સરકારના 
વન સલાહકાર સમીતી (FAC) દર મિહને બેઠકહ ( C) હ
યોજી દરખા  તો બાબતે યોગ્ ય ભલામણ કરે છે.



(બ) જનરલ એ વુલ, રાજય સરકાર ી( ) ુ ,
રાજયમાં િવકાસ કાય ૫ર માઠંી અસર ન થાય તે
ે ી ે ી ં ે િહતેથુી જાહરે માગ ની બાજુમા ંઆવલે રિક્ષત વન
િવ  તારમા ં

(ક) અ ડર ગર્ાઉ ડ ઓપ્ટીકલ ફાયબર કેબલ(ક)   અન્ ડર ગર્ાઉન્ ડ ઓપ્ ટીકલ ફાયબર કબલ
(બ)   અન્ ડર ગર્ાઉન્ ડ િવ તુ કેબલ
(ગ) અ ડર ગર્ાઉ ડ ટેલીફોન લાઇન(ગ)   અન્ ડર ગર્ાઉન્ ડ ટલીફોન લાઇન
(ઘ) અન્ ડર ગર્ાઉન્ ડ પીવાના પાણીની પાઇ૫લાઇન 

નાખવાની મજંુરી આ૫વા માટે કેટલીક શરતોનેનાખવાની મજુરી આ૫વા માટ કટલીક શરતોન
આિઘન રાજય સરકારને અિઘકૃત કરવામા ંઆવલે 
છે.



શરતો :-
(૧) ડાયવઝર્નની માગંણી ર  તા માટે સપંાદન 

થયેલ જમીનની પહોળાઇની મયાર્દામાંથયલ જમીનની પહોળાઇની મયાદામા
(Within ROW) હોવી જોઇએ.

(૨) કોઇ ૫ણ વક્ષ કા૫વાની જ ર ના હોય(૨) કોઇ ૫ણ વક્ષ કા૫વાની જ ર ના હોય.
(૩) નેશનલ પાકર્ અથવા વાઇ  ડ લાઇફ સેન્ ચ્ યરુી

િ ો િ ોિસવાયનો િવ  તાર હોય.
(૪) વઘમુા ંવઘુ ૨ મીટરની ઉડાઇ અને ૧ મીટરનીુ ુ

૫હોળાઇમાં કામગીરી કરવાની હોય.



General Approval (State Govt.) 
• To facilitate critical development initiatives for people’s welfare For• To facilitate critical development initiatives for people s welfare. For 

Government Departments for
– Schools
– Dispensary/hospitalp y p
– Electric and telecommunication lines
– Drinking water
– Water/rainwater harvesting structures
– Minor irrigation canal
– Non-conventional sources of energy
– Skill up-gradation / vocational training centre

P b t ti– Power sub-stations
– Communication posts and
– Police establishments like police stations / outposts / border 

outposts / watch towers, in sensitive areas (identified by Ministryoutposts / watch towers, in sensitive areas (identified by Ministry 
of Home affairs)



Conditions for Gen ApprovalConditions for Gen Approval 

• less than 1 ha in each caseless than 1 ha in each case
• should not involve felling of more than 50 

trees per ha.trees per ha. 
• should be outside National Park or Wildlife 

SanctuarySanctuary



ત.૨૫-૧૦-૧૯૮૦ ૫હલેાના ર તાની
મરામત બાબતેમરામત બાબત

• બ્લેક ટોપીંગ તથા અન્ય મરામત માટે વન અને ૫યાર્વરણ 
િ ે ી ે ી ે ર્ ં ીિવભાગ, ગજુરાત રાજયને નીચેની શરતે  પવૂર્ મજૂરી આ
સ ા છે. 
કોઇ વક્ષો કા૫વાના ના થતા હોય• કોઇ વક્ષો કા૫વાના ના થતા હોય

•  કોઇ ખોદાણ કામ કરવાનુ ંના હોય
ે ો ીં ં ોઇ ો ે ો•  બ્લેક ટોપીંગ કરવામા કોઇ ફલોરા અને ફોના નકુશાન ન

થાય તનેી પિૂતર્ કાળજી રાખવાની રહશેે. 
રોડની બ ે બાજએ જો જ રી જણાય તો વક્ષારો૫ણ કરવાન ં• રોડની બ  બાજુએ જો જ રી જણાય તો વક્ષારો૫ણ કરવાનુ
રહશેે. નો ખચર્ માગર્ અન ેમકાન િવભાગે ભોગવવાનો 
રહશેેરહશ. 



ફોરે ટ રાઇટ એક્ટ અન્વય ેિવિવધ 
માળખાકીય સિવધા માટે FCA માથંી મિક્તમાળખાકીય સિુવધા માટ FCA માથી મિૂક્ત
• ગામ દીઠ, સિવધા દીઠ ૧ હ.ે ની મયાર્દાગામ દીઠ, સિુવધા દીઠ ૧ હ. ની મયાદા
• ૧ હ.ે મા ંવધમુા ંવધ ુ૭૫ વક્ષ કપાણની મયાર્દા
ગર્ામ સભનો ઠરાવ• ગર્ામ સભનો ઠરાવ



Particulars
Schools                                    
Dispensary or Hospital                         
Anganvadis
Fair price shops
El t i d T l C i ti LiElectric and Tele Communication Lines          
Tanks and other minor water bodies 

Drinking Water supply and water pipelines                      
Water or rain water harvesting structures                          

Minor irrigation canals                           
Non-conventional source of energy                    
Skill up gradation or vocational training centers
Roads                                        
C it C tCommunity Centres                



મખ્ ય શરતો

(અ) વળતર વનીકરણ
િબન જગંલ કામગીરી માટે ડાયવટર્ કરવાની થતીિબન જગલ કામગીરી માટ ડાયવટ કરવાની થતી

જગંલની જમીન ૧ હકેટરથી વઘ ુહોય તો તનેા બદલામા ં
તેટલીજ િબન જગંલ જમીન વન િવભાગને આ૫વાનીતટલીજ િબન જગલ જમીન વન િવભાગન આ૫વાની
રહ ેછે. આવી િબન જગંલ જમીન ૫ર વળતર વનીકરણ 
કરવાનુ ં રહ ે છે. તનેા માટેના નાણાં યઝુર એજન્ સીએુ ુ
ભરપાઇ કરવાના થાય છે. ૧ હકેટરથી ઓછા કોઇ ૫ણ 
પર્કારના વન િવ  તારના ડાયવઝર્નની માગંણીના
િ ં િ ં ી ે ી ે ી ી ંિક  સામા ં િબન જગંલ જમીન લવેાની રહતેી નથી. ૫રંત ુ
બમણા પાખંા વન િવ  તારમા ં વળતર વનીકરણ

ં ેકરાવવાન ુથાય છે.



ટેલીફોન લાઇન ઓપ્ટીકલ ફાયબર લાઇન ૨૨૦ટલીફોન લાઇન, ઓપ્ ટીકલ ફાયબર લાઇન, ૨૨૦
કે.વી. સઘુીની ટર્ાન્ સમીશન લાઇન નાખવા તથા રિક્ષત 
વન જાહરે થયલે ૫ ી વાવતેરોના ડાયવઝર્ન માટે િબનવન જાહર થયલ ૫ ી વાવતરોના ડાયવઝન માટ િબન
જગંલ જમીન આ૫વાની રહતેી નથી. ૫રંત ુ  માગંેલ 
િવ  તારના બમણા પાખંા જગંલ િવ  તારમાં વળતર
વનીકરણ માટે નાણા ંભરપાઇ કરવાના રહ ેછે. 



(બ) નેટ પર્ઝન્ ટ વે  યુ( ) પર્ ુ
ડાયવઝર્ન માટે માગંેલ જગંલ જમીન માટે
ી ો ર્ ોનામ.સપર્ીમ કોટર્ના હકુમોનસુાર અલગ અલગ વન

િવ  તાર માટે હકેટર દીઠ .૪.૩૮ લાખથી .૧૦.૪૩ લાખ
ી ે ે ે એ ીએ ી ેસઘુી નેટ પર્ેઝન્ ટ વે  યુ યઝુર એજન્ સીએ ચકુવવાની રહે

છે. નેટ પર્ેઝન્ ટ વે  યનુી ચકુવણીમાં કેટલીક કામગીરી
ે ો ે િ િ ં ે ેમાટે અમકુ શરતોને આિઘન મિુકત આ૫વામા આવેલ છે.

(નકલ સામેલ છે.)



ો ર્ એ ી ે ર્ ૈ ી ો ોજો ડાયવઝર્ન એરીયા નશેનલ પાકર્ પૈકીનો હોય
તો નેટ પર્ેઝન્ ટ વે  યનુી રકમ ૧૦ (દસ) ગણી વસલુ
ે ી ે ે ે ો ે ી િ ો ોલેવાની રહ ે છે. અને જો સેન્ ચ્ યરુી િવ  તાર હોય તો ૫

(પાચં) ગણી વસલુ લવેાની રહે છે.



વન્ યપર્ાણી અભયારણ્ ય અન ેરા  ટર્ીય 
ઉ ાનમાં સમાિવ ટ વન િવ તારઉ ાનમા સમાિવ  ટ વન િવ  તાર

જો કોઇ માગંણીવાળો િવ  તાર અભયારણ્ ય કે રા  ટીય 
ી ીઉ ાનમા ંઆવતો હોય તો વન સરંક્ષણ ઘારા હઠેળની મજંૂરી 

મેળવતા ં૫હલેા ંવન્ યપર્ાણી સરંક્ષણ અિઘિનયમ હઠેળની મજંુરી 
મેળવવાની ફરજીયાત છે આના માટે વ યપર્ાણી સરંક્ષણમળવવાની ફરજીયાત છ. આના માટ વન્ યપર્ાણી સરક્ષણ 
અિઘિનયમ હઠેળના જુદા ફોમર્મા ંનાયબ વન સરંક્ષક ી મારફત ે
દરખા  ત મોકલવાની રહે છે. આવી દરખા  તને યોગ્ ય જણાતા ંહ ણ
 ટેટ બોડર્ ફોર વાઇ  ડ લાઇફની સમક્ષ મકુવામા ંઆવ ેછે. ત્ યાર 
બાદ  ટેટ બોડર્ની મજંૂરી મળતા આવી દરખા  ત ભારત 
ર ર ી ં શે ો ર્ ી ે ીં ી ી ી જંરી ેસરકાર ીમા નશેનલ બોડર્ની  ટેન્ ડીંગ કમીટીની મજુરી માટે 

મોકલવામા ં આવ ે છે. ત્ યારં બાદ સેન્ ટર્લ એમ્ પાવડર્ કમીટી 
મારફતે નામ સપર્ીમ કોટર્ની મજંરી મળેવવાની રહે છેમારફત નામ.સપર્ીમ કોટની મજૂરી મળવવાની રહ છ.



જો કોઇ પર્ો કટ કે મા ં૫યાર્વરણ સરંક્ષણ ઘારા 
હઠેળ મજંૂરીની જ ર હોય તવેા પર્ો કટો રા ટર્ીય ઉ ાન/હઠળ મજૂરીની જ ર હોય તવા પર્ો કટો રા  ટર્ીય ઉ ાન/
વન્ યપર્ાણી અભયારણ્ યની આસપાસના ઇકોસેન્ સટેીવ 
ઝોનમા ં આવતા હોય અથવા જો ઇકોસેન્ સટેીવ ઝોન

ે ો ો ો ી ઉ ીજાહરે ના થયો હોય તો રા  ટર્ીય ઉ ાન/વન્ યપર્ાણી
અભયારણ્ યની હદથી ૧૦ િક.મી.ના અંતરે આવતો હોય 
તો પણ ઉ૫ર મજબની કાયર્વાહી કરવાની રહે છેતો પણ ઉ૫ર મજુબની કાયવાહી કરવાની રહ છ.

મા ં૫યાર્વરણીય મજંૂરીની આવ  યકતા ન હોય 
અને પર્ો કટ ઇકો સેન્સીટીવ ઝોન/૧૦ િક મી ની અંદરઅન પર્ો કટ ઇકો સન્ સીટીવ ઝોન/૧૦ િક.મી. ની અંદર
આવતો હોય તો ચીફ વાઇ  ડ લાઇફ વોડર્નનુ ં
પર્માણ૫તર્/ ભલામણો જ રી છે.પર્માણ૫તર્/ ભલામણો જ રી છ.

EC required for :
New National Highways / State HighwaysNew National Highways / State Highways
Expansion of NH/SH > 30 KM, Addl ROW > 20 Mt.

involving land acquisition & passing through > one state.



કાયદાના ભગં બદલ દંડ/િશક્ષા/ ક્ષ
ભારત સરકારની પવૂર્ મજંુરી વગર યઝુર એજન્ સી 

ઘ્વારા કામગીરી કરવામાં આવે તો વન સરંક્ષણ ઘારાનો વારા કામગીરી કરવામા આવ તો વન સરક્ષણ ઘારાનો
ભગં ગણાય અન ે ભારત સરકાર આવી દરખા  ત 
નામજંુર ૫ણ કરી શકે. છતાં દરખા  ત મજંુર કરવામાંુ ુ
આવ ે તો ટલા િવ  તારમા ં ઘારાનો ભગં થયલે હોય 
તનેાથી બમણા િવ  તારમાં પીનલ (દંડનીય) વળતર

ી ે ો એ ીએ ોવનીકરણ માટેનો ખચર્ યઝુર એજન્ સીએ આ૫વાનો થાય.
વન સરંક્ષણ ઘારાનો ભગં કોઇ૫ણ અિઘકારી/કમર્ચારીના
ે ી ં ી ી ી ી ે ીમેળાપીપણામા, સમજૂતી/ચ૫ુકીદીથી,અથવા બેદરકારી/

િન  કાળજીથી થયાનુ ં પરૂવાર થાય તો ઘારામા ં ૧૫ 
િદવસ સઘીની કેદની જોગવાઇ હોઇ તે પર્માણે ૫ગલાંિદવસ સઘુીની કદની જોગવાઇ હોઇ ત પર્માણ ૫ગલા
લઇ શકાય. 



અગત્ યની અન્ ય બાબતો

• રોડના એલાઇમેન્ ટ મે૫માં  ટાટ ગ અને એન્ ડ પોઇન્ ટ માકર્ 
ી ી ર્કરી PF/Non PF અલગ કલરથી દશાર્વવા.

• દરખા  ત વન િવભાગના કાયર્ક્ષતર્ મજુબ અલગ બનશ.ે 
ર્ એ એ ં િ ેવત ુર્ળ કક્ષાએ/રાજય કક્ષાએ સકંિલત થશ.ે

• રોડ કર્ોસ સેકશન મ૫ે જ રી.
• ૯.૭૫ મા ંકામગીરી થઇ શકશ.ે ૨૨ મીટર (૪ લને) ૧૪ મીટર 

( ટુ લેન) ની ૫હોળાઇની મયાર્દામા ંજ વક્ષો કપાશ,ે જમીનની 
ં ી ેમાગંણી વઘ ુથઇ શકશ.ે



• જૂના મોટી ઘરેાઇના (૧૫૦-૨૦૦ સ.ેમી.થી વઘનુા) 
દેશી વક્ષો વડ/પી૫ળ/પી૫ળો/આંબલી/રાયણ િવગેરેદશી વક્ષો વડ/પી૫ળ/પી૫ળો/આંબલી/રાયણ િવગર
બચાવવા ખબૂ જ જ રી.

• હકેટર દીઠ કા૫વાના થતા વક્ષોની સખ્યા ૧૦૦ નીહકટર દીઠ કા૫વાના થતા વક્ષોની સ  યા ૧૦૦ ની
આસપાસ હોય તો GoI તને ેડેન્ સ ફોરે  ટ ગણે છે.

• CA/NPV ના દર
- રીવજીટેશનની શરત ઉમેરાય છે. 
- વઘ ુવક્ષો હોય તો એડીશનલ CA ઉમેરાય છે.

ો ો ી ે• આગોત  આયોજન ખબૂ જ જ રી છે.
-  ઓછામા ંઓછા ૧ વષર્ ૫હલેા 
ઓ ં ઓ ર્ ે ો ી- ઓછામા ંઓછા ૨/૩ વષર્ ૫હલેા ( જો વન્ યપર્ાણી

િવ  તારનો સમાવશે થતો હોય તો )
કારણ સૌ પર્થમ વ યપર્ાણી સરંક્ષણ ધારા હઠેળ     કારણ સૌ પર્થમ વન્ યપર્ાણી સરક્ષણ ધારા હઠળ

મજંૂરી મ યા બાદ FCA ની દરખા  ત  વીકારવામા ં
આવ ેછે.



• PF/RF બનં ેહોય અન ેROW મા ંકોઇ રોક કંટીંગ હોય 
અથવા તો વધારાની ૫હોળાઇની જ િરયાત હોય તો RFઅથવા તો વધારાની ૫હોળાઇની જ િરયાત હોય તો RF
ગણી દરખા  ત  કરવાની થાય છે.

• ડાયવટેર્ડ લેન્ ડ/CA લેન્ ડ
- અલગ કન્ ટુર મે૫ (૧:૫૦૦૦૦) (સવેર્ ઓફ ઇન્ ડીયા) લઇ 
એક ઇન્ ડેક્ષ મ૫ે ઉ૫ર બનં ેડાયવટેર્ડ ફોરે  ટ લેન્ ડ અન ે
CA લે ડ દશાર્વવીCA લન્ ડ દશાર્વવી.

• CRZ સામાન્ ય રીતે નાની અન ેમોટી ભરતી વચ્ ચેનો 
િવ તાર અને મોટી ભરતીથી ૫૦૦ મીટર જમીન તરફનોિવ  તાર અન મોટી ભરતીથી ૫૦૦ મીટર જમીન તરફનો 
િવ  તાર (કેટેગરી વાઇઝ અલગ જોગવાઇ)



• ફલાય એશ
પર્ો કટ એરીયાથી ૧૦૦ િક મી ની મયાર્દામાં જો- પર્ો કટ એરીયાથી ૧૦૦ િક.મી.ની મયાદામા જો

ફલાય એશ ઉ૫લબ્ ઘ હોય તો તનેા ઉ૫યોગની 
બાહંઘેરીનુ ંસટ િફકેટ.ુ ફ

• વન્ યપર્ાણી પર્ોટેકટેડ એરીયાથી સીધા અંતરનો દાખલો,
૧૦ િક.મી.ની અંદર આવતેો વન્ યપર્ાણીની અવર જવર
માટે સેફ અ ડર પસેજે દર ૫૦૦ મીટરે આ૫વાના રહેમાટ સફ અન્ ડર પસજ દર ૫૦૦ મીટર આ૫વાના રહ,
 પીડ બર્કેર મકૂી શકાય, વન્ યપર્ાણી અક  માત 
િનવારવા રેડીયમના સાઇનજે (ચેતવણી બોડર્) મકૂવા.િનવારવા રડીયમના સાઇનજ  (ચતવણી બોડ) મકૂવા.

• દરખા  ત ૭ નકલમા ંજ રી
-ડીવીઝન/સકર્લ/નોડલ ઓિફસ(૨)/GoG/GoI (૨)ફ ( ) ( )

• સૈઘ્ ઘાિંતક મજંૂરીની શરતોની પતૂર્તા 
           ( તપરુ-સોમનાથ મજંૂરીની ચચાર્...)ુ ૂ



આખરી મજંૂરીની પર્િકર્યા
યઝર એજ સી ારા સધ્ધાિંતક મજંરીની શરતોની પતર્તા• યઝૂર એજન્સી ારા સધ્ધાિતક મજૂરીની શરતોની પતૂતા  
(તમામ પમેેન્ટ અન ેબાહંધેરીપતર્ો ) નો અહવેાલ રાજ્ય સરકાર 
મારફતે ભારત સરકારને મોકલવામાં આવે છેમારફત ભારત સરકારન મોકલવામા આવ છ. 

• ટર્ી કટીંગની પવૂર્ તયૈારી ( હરાજીની જાહરેાત િવ. કરી શકાય)
• પતર્તા અહવેાલ મળેથી મપેેન્ટ એડહોક કેમ્પા ફંડમાં જમા• પતૂતા અહવાલ મળથી મપન્ટ એડહોક કમ્પા ફડમા જમા
થયાની ખાતર્ી કયાર્ બાદ આખરી મજંૂરી આપવામા ંઆવ ેછે.

• આખરી મજંરી મ યા બાદ રાજ્ય સરકારના વન અનેઆખરી મજૂરી મ યા બાદ, રાજ્ય સરકારના વન અન
પયાર્વરણ િવભાગ ારા મજંૂરી અંગેન ુમમેોરેન્ડમ બહાર 
પાડવામા ંઆવ ેછે.

• ત્યારબાદ જ ટર્ી કટીંગ અન ેઅન્ય કામગીરી થઇ શકે.
• વધ ુવક્ષો ઝડપથી કાપવાના થતા હોયા તો ખાસ િક સા તરીકેુ ક્ષ હ
માગર્ અન ેમકાન િવભાગ અરજી કરી ટર્ી કટીંગની જવાબદારી 
લઇ શકે છે. ( શરતો અનસુાર )


