
પ્રકરણ-૧૪:- ઇલેકટ્રોિનક સ્વ�પમા ં તેને ઉપલબ્ધ અથવા તેની પાસેની 

મા�હતીને લગતી િવગતો  

 

વેબસાઇટ (વન િવભાગ):-  

 વન િવભાગ દ્વારા સામાન્ય નાગ�રકને િવભાગની તથા તમામ ખાતાના વડાની તેમજ 

વન િવભાગને લગતી તમામ મા�હતી વેબસાઇટ દ્વારા મળ� રહ� તે ઉદે્દશથી િવભાગ દ્વારા વેબસાઇટ 

તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. �ની િવગત નીચે પ્રમાણે છે:  

• િવભાગની વેબસાઇટ�ુ ંવેબ એડ્ર�સ: https://forests.gujarat.gov.in 

• િવભાગની વેબસાઇટ �ગે્ર� તથા �જુરાતી બ�ેં ભાષામા ંઉપલબ્ધ છે.  

• િવભાગની વેબસાઇટમા ંતમામ વન િવભાગના વડાઓની મા�હતી ઉપલબ્ધ છે.  

• �જુરાત સરકાર દ્વારા ચાલતી યોજનાક�ય બાબતોનો પણ આ વેબસાઈટમા ંસમાવેશ 

કરવામા ંઆવેલ છે.  

• નીચે દશાર્વેલ અગત્યના �દુ્દા �ગેની મા�હતી વેબસાઈટ દ્વારા મેળવી શકાય છે: 

o વન િવભાગના કાયદા અને િનયમો  

o િવભાગ હસ્તકના ખાતાના વડાઓની મા�હતી  

o િવભાગ હસ્તકની યોજનાઓની મા�હતી  

o સરકાર� ઠરાવો  

o �હ�રનામા  

o ભરતી �ગેના િનયમો  

o પ્રકાશનો  

o ટ�ન્ડસર્  

o ખાતાક�ય પર�ક્ષાઓ માટ�ના પ્રકાશનો  

o નાગ�રકોના અિધકાર માટ� �હ�ર સેવાનો કાયદો  

o વન િવભાગ દ્વારા દર વષ� ચોમાસામા ંકરવામા ંઆવતા વન મહોત્સવની િવગતો  

o �દાજપત્ર 

o વન િવભાગના ઇકો �ુ�રઝમની િવગતો  

o વન િવભાગના રાષ્ટ્ર�ય ઉદ્યાનો અને અભ્યારણ્યોની િવગતો  

o વન િવભાગના પ્ર�િૃત અહ�વાલો  

o અર� કરવા માટ�ના ફોમર્ 

 

https://forests.gujarat.gov.in/


• ઇ-સિવ�સીસ:-  

વન િવભાગ દ્વારા સામાન્ય નાગ�રકોને ઉપયોગી બને તે હ��થુી ૮ ઇ-સિવ�સીસની 

�િુવધાઓ આપવામા ંઆવે છે �ની મા�હતી નીચે �જુબ છે:  
 

1. ખેત વનીકરણ:-  

 વ�મુા ંવ� ુ�કૃ્ષો�ુ ંવાવેતર થાય, ખે�તૂો �કૃ્ષારોપણના અ�ભયાનમા ંજોડાય, 

ખેતવનીકરણથી તેઓની આવકમા ં��ૃધ્ધ થાય આ માટ� આબોહવાને �ણુવ�ાસભર 

રોપા અને લાભાથ�ને ઓછામા ં ઓછા ૨૫૦ અને વ�મુા ં વ� ુ ૧૦૦૦ રોપાના 

વાવેતર માટ� સહાય આ યોજના હ�ઠળ આપવામા ંઆવે છે. 
 

2. િવક�ન્દ્રીત પ્ર� નસર્ર�:- 

 આ યોજના હ�ઠળ �કૃ્ષ ઉછેરમા ં રસ ઘરાવતી મ�હલાઓએ અર� કરવા 

િવનતંી છે. આ યોજના હ�ઠળ રોપા દ�ઠ �. ૨.૨૦ની સહાય ત્રણ હપ્તે �કૂવામા ં

આવે છે. ઇચ્�ક અરજદાર� � તે વષર્ની ૩૧મી ઓગષ્ટ �ઘુીમા ંઅર� કરવાની 

રહ� છે. 
 

3. સ્મશાન સગડ�:- 

 બળતણનેા બચાવ થાય તે માટ� ૨૫૦ થી વ� ુવસ્તી ઘરાવતા પચંાયતની 

માગંણી અ�સુાર િવના �લૂ્યે સ્માશન સગડ� ફાળવવામા ંઆવે છે �ની �ળવણી 

અને દ�ખર�ખની જવાબદાર� �-તે પચંાયતે િનભાવવાની હોય છે. સ્માશન સગડ� 

મેળવવા માટ� માગંણીની સામે ગામમા ંછાપર� બનેલી હોવી જ�ુર� છે. 
 

4. વન્યપ્રાણી દ્વારા માલઢોરના ંમારણ થતા ંવળતર મેળવવા:- 

 �હ�સક વન્યપ્રાણીઓ દ્વારા ર�ક્ષત િવસ્તારો અને તેની બહાર � માલઢોરના 

મારણ થાય છે તે અન્વયે ઘારાઘોરણ પ્રમાણે માલઢોરના મા�લક દ્વારા વળતર 

માટ�ની અર�ઓ ઓનલાઇન પર ર�ુ કરવાની થાય છે. �ની ચકાસણી કર�ને 

મ�ુંર� સક્ષમ અિઘકાર� દ્વારા આપવામા ંઆવે છે. 



 
 

5. ર�ક્ષત િવસ્તારમા ં�ફલ્મ �ટુ�ગ / ફોટોગ્રાફ� માટ� મ�ૂંર� મેળવવા:- 

 વ્ય�કતગત, સસં્થાક�ય અથવા કંપની દ્વારા ર�ક્ષત િવસ્તારોમા ંવન્ય�વો અને 

તેને સલંગ્ન પ્ર�િૃતઓ �ગેની ફોટોગ્રાફ� અથવા �ટુ�ગ માટ� વન્યપ્રાણી કાયદાની 

જોગવાઇ હ�ઠળ અગ્ર �ખુ્ય વન્ય�વ સરંક્ષકશ્રી (ચીફ વાઇલ્ડલાઇફ વોડર્ન) ની 

મ�ુંર� મેળવવાની થાય છે. � અન્વયે ઓનલાઇન અર� કરવાની વ્યવસ્થા છે. 
 

6. ર�ક્ષત િવસ્તારમા ંસશંોધન કામગીર� માટ� મ�ૂંર� મેળવવા:- 

 ર�ક્ષત િવસ્તારોમા ંવન િવભાગ દ્વારા િનયત થયેલ િવષયો અથવા વ્ય�કગત 

સસં્થાઓ/�િુનવસ�ટ�ઓ દ્વારા �ચુવવામા ંઆવેલ વન્ય�વ સબંિઘત િવષયોના 

સશંોઘન હ�� ુઇચ્�ક વ્ય�કતઓએ ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ� �ની મ�ુંર� અગ્ર 

�ખુ્ય વન્ય�વ સરંક્ષકશ્રી (ચીફ વાઇલ્ડલાઇફ વોડર્ન ) ઘારા ઘોરણે �જુબ િનણર્ય 

કર� છે. 
 

7. �લુ્લા �ુવા ફરતે પેરાપીટ દ�વાલ બનાવવા માટ�:- 

 િસ�હ સરંક્ષણ યોજના �તગર્ત અ�રુ�ક્ષત �ુવાઓમા ંવન્ય�વો પડ� જતા ં

અટકાવવા �ુવાઓને પેરાપીટથી �રુ�ક્ષત કરવાની યોજના અમલમા ં છે. 

લાભાથ�ઓને ધારા પ્રમાણે મળવાપાત્ર સહાય મળવવાપાત્ર સહાય મેળવવા 

ઓનલાઇન અર� કરવાની થાય છે. 
 

8. સૌિમલ લાયસન્સના ર�ન્�અુલ માટ�ની સેવા:-   

 સૌિમલધારક� સૌિમલ લાયસન્સના ર�ન્�અુલ માટ� ઓછામા ંઓછા ત્રણ મ�હના 

પહ�લા ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ� છે.સદર અર� પર સક્ષમ અિધકાર� દ્વારા 

જ�ર� ચકાસણી કર� લાયસન્સ ર�ન્�અુલ માટ�� ુ ંયોગ્ય િનણર્ય લેવામા ંઆવે છે. 
 

o આ યોજનાઓ માટ� ઓનલાઇન તથા ઓફલાઇન બ�ેં પ્રકારની અર�ઓની �િુવધા 

ઉપલબ્ધ છે.  

o ઇ-સિવ�સીસ સ્ટ�ટસ મારફતે અરજદાર તેમની અર��ુ ંસ્ટ�ટસ (�મ ક� તેમની અર� મ�ૂંર 

થઇ છે,  નામ�ૂંર થઇ છે ક� પેન્ડ�ગ છે) વગેર� મા�હતી મેળવી શક� છે.  

 

 

 



• ક�ણા અ�ભયાન:-  

  ૧૪મી તથા ૧૫મી �ન્�આુર�ના રોજ નાગ�રકો દ્વારા પતગં મહોત્સવની 

ઉજવણી કરવામા ંઆવે છે. વન િવભાગ દ્વારા પતગં મહોત્સવમા ંઘાયલ થયેલા � ૂગંા 

પક્ષીઓની િન:�લુ્ક સારવાર કર�ને તેમનો �વ બચાવવા માટ� દર વષ� વન િવભાગ દ્વારા 

ક�ણા અ�ભયાન�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે. �ના માટ� ક�ણા એનીમલ એમ્બ્�લુન્સની 

�િુવધા પણ �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે. ઘવાયેલા પ�-ુપક્ષીઓની િન:�લુ્ક સારવાર માટ� 

૧૯૬૨ ટોલ ફ્ર� નબંર પર ફોન કર�ને તેમનો �વ બચાવી શકાય છે. 
 

• ઇઝ ઓફ �ુ�ગ �બઝનેશ:-   

ઇઝ ઓફ �ુ�ગ �બઝનેશ �તગર્ત વન િવભાગ દ્વારા બે સોફ્ટ્વેર એ�પ્લક�શનનો સમાવેશ 

થયેલ છે:  

1. ઝાડ કાપવા માટ�ની મ�ૂંર� મેળવવા 

2. વાહ�કુ પાસ માટ�ની મ�ૂંર� મેળવવા  

o આ અર�ઓ માટ�ની તમામ પ્ર�ક્રયા Investor Facilitation Portal ઉપર ઓનલાઇન 

કરવાની રહ�શે.  

o અર� કરવા માટ�� ુ ંવેબ પોટર્લ:- https://ifp.gujarat.gov.in  
 

• �જુલામ �ફુલામ જળસચંય અ�ભયાન:- 

  વન િવભાગ દ્વારા જળ સચંય, ભેજ સરંક્ષણના કામો સ્વત્રતં ર�તે કરવામા ં

આવતા નથી પરં� ુજયા ંવનીકરણ કરવાના થાય તે સ્થળે ��ુમ આયોજન તર�ક� અને 

વાવેતરના ભાગ સ્વ�પે કરવામા ંઆવે છે. જળ સચંય અને ભેજ સરંક્ષણની કામગીર� 

માટ� વન િવભાગ ધ્વારા વનતલાવડ� અને ચેકડ�મ બનાવવામા ંઆવે છે. 
 

  વન િવસ્તારમા ંજમીનના ધોવાાણને અટકાવવા અને વરસાદ� પાણીને વહ� 

જ� ુ અટકાવી તેમજ પાણીનો સગં્રહ કરવાના આશયથી ચેકડ�મ અને વનતલાવડ� 

બનાવવાની કામગીર� કરવામા ંઆવે છે તેનાથી સગં્રહ થયેલ પાણી જમીનમા ંઉતર�ને 

�ગુભ�ય પાણી�ુ ંસ્તર વધાર� છે. સગં્રહ થયેલ પાણી સામાન્ય ર�તે બે થી ત્રણ માસ 

�ધુી વધાર� ઉપલબ્ધ રહ�� ુહોય છે �માથંી ગામના માલ ઢોર તેમજ પ�પુક્ષીને પીવા�ુ ં

પાણી પણ ઉપલબ્ધ થાય છે. 
 
 
 
 

https://ifp.gujarat.gov.in/


• ગ્રીન �જુરાત મોબાઇલ એ�પ્લક�શન:-  

 
આ "Green Gujarat App" દ્વારા ન�કની નસર્ર�ઓ અને તેમા ંઉપલબ્ધ રોપાઓ િવશે 

�ણકાર� મેળવી શકાય છે અને કોઇ પણ વ્ય�ક્ત દ્વારા ત્યાથંી રોપા મેળવીને તમારા ઘર, 

શાળા, વાડ�, સાવર્જિનક બગીચા, ખેતી ક� ઓ�ફસ વગેર�મા ંવાવીને પયાર્વરણ પ્રત્યે ��િૃત 

ફ�લાવવા�ુ ંઉ�મ આ સાધન છે.  

o ગ્રીન �જુરાત એ�પ્લક�શન ડાઉનલોડ કરવા માટ�ની �લ�ક:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.direct2web.GreenGujarat  

o આ એ�પ્લક�શન �ગૂલ પ્લેસ્ટોર ઉપર પણ ઉપ્લબ્ધ છે. 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.direct2web.GreenGujarat

