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1. વન મહોત્સવ હઠેળ રોપા મેળવવાની અરજી :   

આ ફોમમ દ્વારા અરજદાર પોતાના માટે વન મહોત્સવ હઠેળ રોપા મેળવવાની અરજી કરી શકશે. 

“*” વાળી બધી જ માહહતી ભરવાની રહશેે. 

  



માહહતી :  

o “1”: જે જજલ્લા માટે અરજી કરવાની હોય તે પસદં કરવો. (અહહિંયા વવભાજન 

પહલેાનો મળૂ જજલ્લો પસદં કરવો) 

o “2”: જે તાલકુા માટે અરજી કરવાની હોય તે પસદં કરવો. (અહહિંયા વવભાજન 

પહલેાનો મળૂ તાલકુો પસદં કરવો)  

o “3”: પસદં કરેલ જજલ્લામા ંઆવત ુ ંસમાજીક વનીકરણ વવભાગ પસદં કરવુ.ં   

o “4”: વવભાગમા ંઆવતી રેન્જ. 

o “5”:  અહહિંયા અરજદારનો પ્રકાર પસદં કરવો. 

o “6”:  અહહિંયા અરજદારનુ ંઉપનામ પસદં કરવુ.ં 

o “7”:  અહહિંયા અરજદારનુ ંપ્રથમ નામ લખવુ.ં 

o “8”:  અહહિંયા અરજદારનુ ંવચ્ચેનુ ંનામ લખવુ.ં 

o “9”:  અહહિંયા અરજદારની અટક લખવી. 

o “10”:  અહહિંયા અરજદારનુ ંસરનામુ ંલખવુ.ં 

o “11”:  અરજદાર જે જજલ્લામા ંઆવતી હોય તે પસદં કરવી. 

o “12”:  તાલકુો પસદં કરવો. 

o “13”:  ગામ પસદં કરવુ.ં 

o “14”:  અહહિંયા અરજદારનો પીનકોડ લખવો. 

o “15”:  અહહિંયા અરજદારનો મોબાઈલ ન ંલખવો. 

o “16”:  અહહિંયા અરજદારનો લેન્ડલાઇન/અન્ય ન ંલખવો. 

o “17”:  અહહિંયા અરજદારનો ફેક્સ નબંર લખવો. 

o “18”:  અહહિંયા અરજદારનો ઈ-મેઈલ લખવો. 

o “19”:  અહહિંયા અરજદારનો વ્યવસાય લખવો. 

o “20”:  અહહિંયા અરજદારની જાવત પસદં કરવી. 

o “21”:  અહહિંયા અરજદારની જાત પસદં કરવી. 

o “22”:  અહહિંયા અરજદારના ઓળખનો પરુાવો પસદં કરવો. 

o “23”:  અહહિંયા અરજદારના ઓળખના પરુાવાનો કાડમ નબંર લખવો. 

o “24”:  અહહિંયા અરજદારની બેંકનુ ંનામ લખવુ.ં 



o “25”:  અહહિંયા અરજદારનોબેંક ખાતા ન.ં લખવો. 

o “26”:  અહહિંયા અરજદારનો IFSC કોડ લખવો. 

o  “27”:  અહહિંયા રોપા વાવેતર સ્થળ પસદં કરવુ.ં 

o “28”:  અહહિંયા પાણીની સગવડ છે કે નહહ તે પસદં કરવુ.ં 

o “29”:  અહહિંયા વાડ / ફેન્સીંગ સગવડ છે કે નહહ તે પસદં કરવુ.ં 

o “30”:  અહહિંયા જો ખેડુત હોય તો પ્રકાર પસદં કરવો. 

o “31”:  '+' પર ક્ક્લક કરવાથી જોઈતા રોપા ઉમેરી શકાશે. 

o “32”:  અહહિંયા રોપાની જાત પસદં કરવી. 

o “33”:  અહહિંયા રોપાની સખં્યા લખવી. 

o “34” પર ક્લીક કરવાથી રોપા ઉમેરી શકાશે. 

o “35” પર ક્લીક કરવાથી રદ્દ કરી શકાશે. 
 

- ઉપરોક્ત વવગતો ભયામ બાદ “36” ન.ં બોક્સને ક્ક્લક કરવાનુ ંરહશેે.  

- ત્યાર બાદ “37(અરજી નોંધાવવી)” બટન પર ક્ક્લક કરવુ ંજેથી આપની અરજી જે તે 

વવભાગમા ંનોંધાઈ જશે.  

- અરજી નોંધાઈ ગયા પછી એક સ્વીકૃવત પત્ર દશામવવામા ંઆવશે.  

- આ પત્રમા ંઅરજી ન.ં હશે જેની ખાસ નોંધ લેવા વવનતંી. આ અરજી નબંર આ 

બાબતમા ંપત્ર વ્યવહાર કરતી વખતે ફરજીયાત દશામવવો.   

- “38 (રદ્દ)” બટન પર ક્ક્લક કરવાથી અરજી રદ્દ થઈ જશે.   
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