ુ ય વન સંરક્ષક,
અગ્ર �ખ્
ુ રાત રાજયની કચેર�,
વન્યપ્રાણી, �જ
ગાંધીનગર
પત્ર ક્રમાંકઃ વપસ/૨૬/ બ/

/ સને ૨૦૧૮-૧૯

તા. /૧૨/૨૦૧૮

પ�રપત્ર
ુ ર� થી ૨૦ �ન્�આ
ુ ર� ૨૦૧૯)
િવષય: ક�ણા અ�ભયાન - ૨૦૧૯ (૧૦ �ન્�આ
ુ ઃ
૧. આ�ખ
ુ રાત રા�ય તેના વૈિવધ્યસભર તહ�વારો, ઉત્સવો અને પવ�થી દ� શભરમાં �િુ વખ્યાત
�જ
છે , �માં ઉતરાયણના પવર્� ંુ અને�ુ મહત્વ છે . રા�યમાં ઉ�રાયણ પવર્ની ઉજવણી મકરસક્રાંિતના
ુ ી � ૂબ જ જોરશોરથી સતત ચા� ુ રહ� છે .
અગાઉથી શ� થઇ �ય છે અને અઠવા�ડયાથી દશ �દવસ �ધ
ુ ર�) ઉજવણીમાં પ્ર�જનો મોટ�
રા�યમાં ઉ�રાયણ ઉપરાંત વાસી ઉ�રાયણની (૧૫ �ન્�આ
સંખ્યામાં જોડાય છે .
રાજયના ધાિમ�ક લોકો �વદયાને વર� લા છે . છતાં ઉ�રાયણ પવર્ના ઉમંગ અને ઉત્સાહમાં
આકાશમાં �ક્ુ તપણે િવચરતા પક્ષીઓ દોર�થી ઘાયલ થવાના, � ૃત્�ુ પામવાના બનાવો બને છે .
પતંગ ચગાવતી વખતે વાપરવામાં આવતો પરદ� શી માંજો આ સમસ્યાને વ� ુ ગંભીર બનાવી દ� તો
હોય છે . માનવ �યાર� � ૃ�ષ્ટના મોખર� બેઠો હોય ત્યાર� અબોલ પક્ષીઓ પ્રત્યે તેમનો વ્યવહાર � ૂબ જ
સંવેદનશીલ રહ� તે � ૂબ આવશ્યક છે . ખાસ કર�ને ઉ�રાણ �વા પવર્ની ઉજવણી �વો માનવનો હષર્
અને ઉલ્લાસનો પ્રસંગ અબોલ પક્ષીઓ માટ� કોઇ ખતરા�પ ન થાય તે ર�તે ઉજવવામાં આવે તે
�દશામાં પ્રયત્નો થવા ઇચ્છિનય છે .
દર વષ� ઉ�રાયણની ઉજવણી દરમ્યાન પતંગના દોરાથી ઘાયલ થયેલ પક્ષીઓને
બચાવવા તેમજ સમયસર સારવાર આપવા માટ� વન િવભાગ દ્વારા સરકારશ્રીના અન્ય સંબિં ધત
િવભાગો, �બન સરકાર� સંસ્થાઓ, �વદયાના ક્ષેત્રમાં કાયર્રત સંસ્થાઓ, પક્ષી બચાવવા સાથે
ુ ાનો અને સામાન્ય પ્ર�ના સહયોગથી �બ
ુ જ ઉમદા કાયર્ક્રમો યોજવામાં
જોડાયેલ ઉત્�કુ �વ
આવે છે .
૨.

ુ ારાનો અવકાશની સમીક્ષાઃ
ગત વષર્ની કામગીર� ઉપરથી �ધ
ુ �જલ્લાઓમાં ઘાયલ થયેલ પક્ષીઓની
વષર્-૨૦૧૮માં ક�ણા અ�ભયાન દરમ્યાન અ�ક

સંખ્યાના �કડાઓની સમીક્ષા કરતા ક�ણા અ�ભયાન દરમ્યાન પક્ષીઓની સારવાર માટ� કરવાના
ુ ારાનો અવકાશ રહ�લ છે તે �જ
ુ બ ક�ણા અ�ભયાન-૨૦૧૯� ંુ આયોજન
થતા આયોજનમાં �ધ
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કરતી વખતે રા�યના તમામ �જલ્લાઓમાં �રુ � ુ આયોજન અને વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે તે
ુ ના આપવામાં આવે છે .
ર�તે કામગીર� કરવા �ચ
૩.

ક�ણા અ�ભયાન ૨૦૧૯ માટ� નોડલ અિધકાર�ઓની િનમ�ક
ંુ ઃ

ુ બની િવગતે દશાર્ વેલ નાયબ વન
રા�યમાં આવેલ �જલ્લાઓમાં આ સાથે સામેલ પત્રક-૨ �જ
સંરક્ષકશ્રીઓએ �જલ્લા કક્ષાએ ક�ણા અ�ભયાન-૨૦૧૯ અ�ભયાન માટ� નોડલ અિધકાર� તર�ક�
ફરજ બ�વવાની રહ�શે. �યાર� �જલ્લામાં કાયર્રત અન્ય નાયબ વન સંરક્ષકશ્રીઓએ �જલ્લા
નોડલ અિધકાર�ને સદર અ�ભયાનની અમલવાર�માં તમામ ર�તે સહયોગ આપવાનો રહ�શે.
૪. નોડલ અિધકાર�ઓ જવાબદાર�ઃ
(i)

નોડલ અિધકાર�ઓ દ્વારા � તે �જલ્લામાં હાલ ઉપલબ્ધ પ� ુ પોલીક્લીનીક, પ� ુ
�ચ�કત્સાલય, મોબાઈલ પ� ુ �ચ�કત્સાલય અને પ� ુ �ચ�કત્સકોની સાથે સતત
સંપકર્ માં રહ� તેમની સેવાઓ ક�ણા અ�ભયાન દરમ્યાન મળ� રહ� તે �િુ નિ�ત
કરવા� ંુ રહ�શે. રા�યના તમામ �લ્લાઓમાં કાયર્રત પ� ુ દવાખાનાઓ, ફરતા
પ� ુ દવાખાનાઓ, શાખા પ� ુ દવાખાનાઓ, વેટ�નર� પોલી ક્લીનીકોની િવગતો
તેમજ વેટ�રનર� પોલીક્લીનીકમાં ફરજ ઉપર તહ�નાત િનષ્ણાત ડાર્ ક્ટરોની િવગત
આ સાથે સામેલ પત્રક-૩માં રાખી તેમની �ણકાર� અને ઉપયોગ માટ� મોકલવામાં
આવે છે .

(ii)

નોડલ અિધકાર� દ્વારા � તે �જલ્લામાં કાયર્રત દર� ક પ� ુ દવાખાનાઓ, પ� ુ
પોલીક્લીનીક, મોબાઇલ પ� ુ દવાખાના વન િવભાગના એક પ�રક્ષેત્ર વન
અિધકાર�/વનપાલ કક્ષાના અિધકાર�ઓને સંકલન કરવાની જવાબદાર� સ�પી
ુ બ અત્રે તાત્કા�લક સાદર કરવાની રહ�શે. સદર
તેની િવગત સામેલ પત્રક–૪ �જ
કામગીર�માં �લ્લામાં કાયર્ક્ષેત્ર ધરાવતા વન િવભાગના ક્ષેત્રીય, સામા�જક
વનીકરણ, વન્યપ્રાણી અને ખાસ ફરજ ઉપર કાયર્રત ઉપલબ્ધ તમામ પ�રક્ષેત્ર
વન અિધકાર�ઓ/વનપાલો માંથી ઉપ�ક્ુ ત અિધકાર�ની પસંદગી કર� સદર
કામગીર� સ�પવાની રહ�શ.ે

(iii)

નોડલ અિધકાર� દ્વારા તેમના �જલ્લામાં કાયર્રત �બન સરકાર� સંસ્થાઓ અને
ુ ાનોની િવગત સંક�લત કર� સામેલ
વન્યપ્રાણી બચાવ માટ� ઉપલબ્ધ ઉત્�કુ �વ
ુ બની િવગતે તાત્કા�લક અત્રે સાદર કરવાની રહ�શે. સાથોસાથ આ
પત્રક–૫ �જ
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માનવબળને ઉપ�ક્ુ ત ર�તે આ અ�ભયાનમાં સંકળાવવા માટ� � ંુ આયોજન પણ
નોડલ અિધકાર� દ્વારા કરવા� ંુ રહ�શે.
(iv)

ુ ી
ક�ણા અ�ભયાન દરમ્યાન તા.૧૦/૦૧/૨૦૧૯ થી શ� કર� તા.૨૦/૦૧/૨૦૧૯ �ધ
ુ ી) દર� ક
� ૂય�દયથી � ૂયાર્ સ્ત (સવાર� ૭.૦૦ વાગે થી સાં� ૧૮.૦૦ વાગે �ધ
તા�કુ ામાં એક કં ટ્રોલ �મ કાયર્રત રાખવાનો રહ�શે. સદર કં ટ્રોલ �મમાં
ફોન/મોબાઇલની �િુ વધા સતત ચા� ુ રાખવાની રહ�શે. �થી પ્ર� દ્વારા ઘાયલ
પક્ષીઓની મા�હતી સમયસર આપવામાં અ��ુ ુ ળતા રહ�. � તે �લ્લામાં તમામ
તા�કુ ાઓમાં

કાયર્રત

કં ટ્રોલ

�મની

િવગતો

�લ્લાના

તમામ

િવભાગો/સંસ્થાઓ/�બન સરકાર� સંસ્થાઓ/સામાન્ય પ્ર�ને અગાઉ પ્રાપ્ત થાય તે
નોડલ ઓ�ફસર �િુ નિ�ત કરવા� ંુ રહ�શે.
(v)

ગત વષ� પક્ષી બચાવો સારવાર ક�ન્દ્રો તથા કં ટ્રોલ �મ ઉભા કરવામાં આવેલ હોઈ
તેની સમીક્ષા કર� જ�ર જણાયે તે સ્થળોમાં જ�ર� ફ�રફાર, સગવડોમાં ઉપ�ક્ુ ત
ુ ારાઓ અને પક્ષી બચાવો નવા સારવાર ક�ન્દ્રો કાયર્રત કરવા �ગે � ંુ આયોજન
�ધ
નોડલ અિધકાર�એ તમામ સંબિં ધતના સંપકર્ અને પરામશર્માં રહ� કરવા� ંુ રહ�શે.

(vi)

� તે �જલ્લામાં આ ઉમદા કાયર્ક્રમમાં જોડાવા માંગતા અન્ય કોઈ વ્ય�ક્ત ક�
સંસ્થાઓનો સંપકર્ સાધી તેઓને પણ આ કાયર્ક્રમમાં સહભાગી બનાવવા માટ�� ંુ
પગ� ુ નોડલ અિધકાર�એ તાત્કા�લક ભરવા� ંુ રહ�શ.ે

(vii)

નોડલ અિધકાર� દ્વારા � તે �જલ્લામાં ક�ણા અ�ભયાન-૨૦૧૯ દરમ્યાન વન
િવભાગ પાસે ઉપલબ્ધ માનવબળ, વાહનો િવગેર� સ�હતની તમામ માળખાગત
�િુ વધાઓનો ઉપયોગ કર� આયોજન કરવામાં આવે તે �િુ નિ�ત કરવા
જણાવવામાં આવે છે .

(viii)

ક�ણા અ�ભયાન ૨૦૧૯ દરમ્યાન કપાયેલી પતંગની દોર�ઓ � � ૃક્ષ, વીજ
લાઈન, મકાન ક� અન્ય કોઈ સ્થળે લટકતી હોય તેને તાત્કા�લક કાઢ�, િનકાલ
ુ ના આપવામાં આવે છે . િવિવધ
કરવા િવશેષ કાળ� લેવા વ્યવસ્થા ગોઠવવા �ચ
ુ બ
સ્થળોથી આવી ર�તે િનકાલ કરવામાં આવેલ દોર�ઓની િવગત પત્રક-૬ �જ
ુ ના આપવામાં આવે છે .
અત્રે સાદર કરવા �ચ

(ix)

ક�ણા અ�ભયાન ૨૦૧૯ની ઉજવણી દરમ્યાન �બન સરકાર� સંસ્થાઓને ઘાયલ
ુ િત અત્રેના �ણ
પક્ષીઓના સારવાર માટ� ક�મ્પ/સારવાર ક�ન્દ્ર શ� કરવાની અ�મ
હ�ઠળ સબંિધત નોડલ અિધકાર�ઓ દ્વારા આપવાની રહ�શે.
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૫. �બન સરકાર�/સ્વંયસેવી સંસ્થાઓનો સહયોગઃ
ુ રાત રા�ય �વ દયાને ક્ષેત્રે કામ કરવામાં � ૂબ જ �ણી� ંુ છે . રા�યની સામાન્ય પ્ર�
�જ
ુ
અબોલા �વો પ્રત્યે � ૂબ જ લાગણીશીલ છે . ઉ�રાયણના �દવસે અબોલા પ� ુ પંખીઓને િવ�લ
માત્રામાં અ� દાન કરવા� ંુ આગ� ુ મહત્વ રહ�લ છે . રા�યમાં �વદયાના ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર�
ુ પ્રમાણમાં સ�ક્રય ર�તે કાયર્રત છે .
સંસ્થાઓ િવ�લ
ગત વષ� ક�ણા અ�ભયાનમાં જોડાયેલ �બન સરકાર� સંસ્થાઓની િવગત તેમજ
�વદયાના ક્ષેત્રે કાયર્રત શ્રી ક�ણા ફાઉન્ડ�શન ટ્રસ્ટ �તગર્ ત �ુદા �ુદા �જલ્લાઓ/તા�કુ ાઓમાં
ુ બની િવગતે તેમની �ણકાર� અને
કાયર્રત સંસ્થા/સ્વંયસેવકોની યાદ� સામેલ પત્રક-૭ �જ
ઉપયોગ માટ� મોકલવામાં આવે છે .
૬. સરકારના અન્ય િવભાગઓ સાથે સંકલન/સહયોગઃ
(i)

ુ ર�થી ૨૦
વન િવભાગ દ્વારા વષર્ ૨૦૧૯માં ઉ�રાયણ વખતે ૧૦ �ન્�આ
ુ ર� �ધ
ુ ી રાજયના સમગ્ર િવસ્તારને આવર� લઇ " ક�ણા અ�ભયાન "
�ન્�આ
કાયર્ક્રમ� ંુ આયોજનમાં �લ્લા/મહાનગરપા�લકા િવસ્તારના સરકારશ્રીના તમામ
િવભાગો, સરકાર� સંસ્થાઓ, શૈક્ષ�ણક સંસ્થાઓ િવગે ર� તમામ સંબિં ધતોનો સ�ક્રય
ુ ય
સહયોગ કરવા સરકારશ્રીના વન અને પયાર્ વરણ િવભાગના અિધક �ખ્
સ�ચવશ્રી દ્વારા પત્ર પાઠવી રાજય/ મહાનગરપા�લકા કક્ષાએ સંકલન કરવામાં
સહયોગ/ને� ૃત્વ ��ુ પાડવા િવનંતી કરવામાં આવેલ છે . �થી આ કાયર્ક્રમમાં
તમામ સંબિં ધત િવભાગો/સંસ્થાઓ સ�ક્રય ર�તે જોડાય તે ર�તે �લ્લાકક્ષાએ
આયોજન કરવા � ૂચન આપવામાં આવે છે .

(ii)

આ કામગીર� શ� કરતાં પહ�લા આ કામગીર� સાથે સંકળાયેલ વન િવભાગના
અિઘકાર�ઓ /કમર્ચાર�ઓ, પ��ુ ચ�કત્સકો �ણકાર િનષ્ણાંતો, ફાયર બ્રીગેડ, અન્ય
ઇમરજન્સી સેવાઓ આપતી સંસ્થાઓ, મ્�િુ નસીપલ કોપ�ર� શન તથા નગર
પા�લકાઓના પ્રિતિનિઘઓ, �વદયા મંડળો, �વદયા પ્રેમીઓ, સ્વૈચ્છ�ક સંસ્થાઓ
ુ બ
િવગે ર� તમામ સાથે એક બેઠક યો� કાયર્ક્રમની �પર� ખા તૈયાર કર� તે �જ
કામગીર� થાય તે જોવા� ંુ રહ�શે તેમજ કલેકટરશ્રીના અઘ્યક્ષસ્થાને યો�યેલ
ુ ારની તમામ કામીગીરઓ કરવાની રહ�શે.
બેઠકો દરિમયાન િનયત થયા અ�સ
િવભાગ હ�ઠળના શકય તેટલા વ� ુ વાહનો આ કામગીર� સબબ ઉપયોગ માટ�
ઉપલબ્ઘ થાય તે પ્રકાર� ંુ આયોજન કરવા� ંુ રહ�શે.
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૭. ક�ણા અ�ભયાન ૨૦૧૮માં નવા �ેત્રો/બાબતોનો સમાવેશઃ
(i)

ુ રાત રા�ય દ્વારા તા.૨૭-૧૧-૨૦૧૭ના પત્રથી
ુ ાલન િનયામકશ્રી, �જ
પ�પ
ુ બ અકસ્માતનો ભોગ બને ઈ�ગ્રસ્ત પ� ુ પક્ષીઓની
(પ�રિશષ્ટ-૧) જણાવ્યા �જ
તથા ઈમરજન્સી ક�સોની સારવાર માટ� વષર્ ૨૦૧૮ થી હ�લ્પ લાઇન નંબર ૧૯૬૨
ુ ન્સ રા�યના તમામ
ની શ�આત કરવામાં આવેલ. હવે આ હ�લ્પ લાઇન એમ્બ્�લ
�લ્લાઓમાં ઉપલબ્ધ છે . � માટ� હ�લ્પ લાઈન નંબર ૧૯૬૨ પર ફોન થતા
ુ ન્સ સ્થળ પર જઈને પ� ુ �ચ�કત્સક દ્વારા સારવાર આપવામાં
એનીમલ એમ્બ્�લ
આવે છે �ની સંબિં ધત શહ�ર/મહાનગર પા�લકા િવસ્તારમાં બહોળ� પ્રિસ�ધ્ધ કરવા
અને ક�ણા અ�ભયાન-૨૦૧૯ દરમ્યાન તેનો લાભ લેવા જણાવવામાં આવે છે .

(ii)

ક�ણા અ�ભયાન ૨૦૧૯ની ઉજવણી દરમ્યાન �બન સરકાર� સંસ્થાઓને ઘાયલ
ુ િત અત્રેના �ણ
પક્ષીઓના સારવાર માટ� ક�મ્પ/સારવાર ક�ન્દ્ર શ� કરવાની અ�મ
હ�ઠળ સબંિધત નોડલ અિધકાર�ઓ દ્વારા આપવાની રહ�શે. આવી પરવાનગી
આપતી વખતે ર�ટ પીટ�શન (પી.આઇ.એલ.) ૯ અને ૧૨/૨૦૧૭માં નામદાર
ુ બ સદર ક�મ્પ/સારવાર
હાઇકોટર્ દ્વારા કરવામાં આવેલ �ુકમ (પ�રિશષ્ટ-૨) �જ
ક�ન્દ્ર રહ�ઠાણ િવસ્તાર (Residential Area) માં ન હોય તે �િુ નિ�ત કરવા� ંુ રહ�શે.

(iii)

ુ રાત રા�ય દ્વારા તેમના પત્રાંકઃ Env/10/2016/NGT/
િનયામકશ્રી, પયાર્ વરણ, �જ
ુ ાર પયાર્ વરણ �રુ ક્ષા
04/T, તા. ૦૭.૧૨.૨૦૧૭ (પ�રિશષ્ટ–૩) થી જણાવ્યા�સ
ુ બાબતે નેશનલ ગ્રીન
ધારો ૧૯૮૬ની કલમ ૫ ની જોગવાઇ તેમજ પ્રસ્�ત
ુ લ દ્વારા ક�સ નં.
ટ્ર�બ્�ન

૩૮૪/૨૦૧૬ની સાથે MA ૧૯૪૭/૨૦૧૬ અને

ુ બ ચાયનીઝ માં�ના ઉપયોગ ઉપર
૩૧૭/૨૦૧૭માં ફરમાવેલ �ુકમ �જ
ુ લ દ્વારા સં� ૂણર્ પ્રિતબંધ �ક
ુ વામાં આવેલ હોય
નામદાર નેશનલ ગ્રીન ટ્ર�બ્�ન
તેનો �સ્ુ તપણે અમલ કરવા તેમજ આ બાબતે પ્ર�માં ��ૃિત ક�ળવાય તે માટ�
ુ ના આપવામાં આવેલ છે . �નો
સ્થાિનક કક્ષાએ ન�ર પગલાં ભરવા �ચ
�સ્ુ તપણે અમલ કરવાનો રહ�શે.

૮. ક�ણા અ�ભયાનનો પ્રચાર અને જન��ૃિતઃ
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ક�ણા અ�ભયાન-૨૦૧૮ દરમ્યાન વન િવભાગ દ્વારા ઘાયલ પક્ષીઓના
બચાવ/સારવાર માટ� ગોઠવવામાં આવેલ વ્યવસ્થાની બહોળ� પ્રિસ�ધ્ધ તેમજ તે માટ� જન
ુ બના પગલાંઓ ભરવા �ચ
ુ નાઓ આપવામાં આવે છે .
��ૃિત ક�ળવાય તે માટ� નીચે �જ
(i)

ુ યત્વે સંકલન અને લોક ��ૃિત સંબિં ધત કામગીર� કરવી
આ કાયર્ક્રમ દરમ્યાન �ખ્
ુ જ અગત્યની છે . આ કામગીર� માટ� િવભાગીય કક્ષાએ તથા ર� ન્જ કક્ષાએ કન્ટ્રોલ
�બ
�મ સતત ચા� ુ રહ� તેવી ગોઠવણ કરવી.

(ii)

કન્ટ્રોલ �મ તથા હ�લ્પ લાઈન ગોઠવાય અને ઉ�રાયણના િનિ�ત સમયગાળા
દરમ્યાન સતત ચા� ુ રહ� તે બાબત �િુ નિ�ત કરવી.

(iii)

ુ �દય અને �ય
ુ ાર્ સ્તના સમયે �યાર� આકાશમાં પક્ષીઓની ઉડવાની ગિતવીિધ� ંુ
�ય
પ્રમાણ વધાર� હોય તે સમય દરમ્યાન પતંગ નહ� ચગાવવા બાબતે લોકોમાં ��ૃિત
ઉભી થાય તેવા સઘન પ્રયત્નો કરવા.

(iv)

સ્વૈ�ચ્છક સંસ્થાઓના સહયોગથી પક્ષી બચાવો અ�ભયાન �ગે કન્ટ્રોલ �મ/હ�લ્પ
ુ ો બાબતે આગોતર� �ણકાર� લોકોને અપાય તે માટ� � ંુ
લાઈનના નંબર/સંપકર્ �ત્ર
વ્યવ�સ્થત આયોજન કર�.ંુ

(v)

સ્થાિનક ટ�વી ચેનલો ઉપર ૫ક્ષી બચાવો ��ૃિત માટ� �કલીપ�ગ ચા� ુ રહ� તે માટ�
કાયર્વાહ� કરવી.

(vi)

ગાંઘીનગર, અમદાવાદ, વડોદરા, �રુ ત, રાજકોટ, �વા શહ�રોમાં મોકાની જગ્યાએ
હોડ�ગ્સ/ બેનરો ક�ુણા અ�ભયાન શ� થાય તે સાથે બેનરો વ્યવ�સ્થત લાગી �ય તે
માટ� નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, પ્રકાશન અને સંપકર્ િવભાગ ઘ્વારા કામગીર� કરવાની
રહ�શે.

(vii)

નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, પ્રકાશન અને સંપકર્ િવભાગ ઘ્વારા ક�ુણા અ�ભયાનના
ુ રાતી અને �ગ્રે� ભાષામાં પ્રિસઘ્ઘ થતા પ્ર�ખ
ુ સમાચાર પત્રોમાં �લ
ભાગ�પે �જ
ુ બ આયોજન કરવા� ંુ રહ�શે.
પેજની �હ�રાત પ્રિસઘ્ઘ થાય તે �જ

(viii)

ુ ય
નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, પ્રકાશન અને સંપકર્ િવભાગ ઘ્વારા �ુદા-�ુદા �જલ્લાના �ખ્
મથક/ તા�કુ ા મથક ઉપર આવેલ છબી�ૃહોમાં ૫ક્ષી બચાવો �ગે ની સ્લાઇડ ક�ુણા
અ�ભયાન દરિમયાન દરરોજ દશાર્વવામાં આવે તે માટ� સંબિં ઘત િવભાગ/એજન્સીનો
સંપકર્ સાઘી વ્યવસ્થા ગોઠવાય તે �િુ નિ�ત કરવા જણાવવામાં આવે છે .

(ix)

ક�ુણા અ�ભયાન દરિમયાન વન િવભાગોની તમામ ર� જો ઘ્વારા તેમના િવસ્તારમાં
૫ક્ષીઓના સંરક્ષણ ઉપરની �ફલ્મ બતાવવાની રહ�શે.
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(x)

વ�ળ
ર્ ુ કક્ષાએ � તે �જલ્લામાં ફરજ બ�વતા નોડલ અિધકાર�ની કામગીર�ની
ુ ય વન સંરક્ષકશ્રી દ્વારા થાય તે ર�તે
સમીક્ષા/ સંકલન સંબિં ધત વન સંરક્ષકશ્રી/�ખ્
ુ ના આપવામાં આવે છે .
કામગીર� કરવા �ચ

(xi)

ુ ી ઘાયલ
નોડલ અિધકાર� દ્વારા તા. ૧૦-૦૧-૨૦૧૯થી શ� કર� તા. ૨૦-૦૧-૨૦૧૯ �ધ
પક્ષીઓને આપેલ સારવારની િવગત દરરોજ ઈ-મેઇલ દ્વારા cwlwguj@gmail.com
ઉપર સાદર કરવાની રહ�શે.

ુ બ
�બડાણ: ઉપર �જ

(એ.ક�.સકસેના)
ુ ય વન સંરક્ષક
અગ્ર �ખ્
ુ રાતરાજય
વન્ય�વ, �જ
ગાંધીનગર

પ્રિત,
•

ુ ય વન સંરક્ષકશ્રી, તમામ
�ખ્

•

વન સંરક્ષકશ્રી, તમામ

•

નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, તમામ

•

મદદનીશ વન સંરક્ષકશ્રી, કા�ળયાર રાષ્ટ્ર�ય ઉદ્યાન, વેળાવદર.

ુ ય સ�ચવશ્રી, વન અને પયાર્ વરણ િવભાગ, સ�ચવાલય,
નકલ સાદર રવાના: અિધક �ખ્
ગાંધીનગર તરફ �ણ સા�.
નકલ સિવનય રવાના: િનયામકશ્રી, ગીર ફાઉન્ડ�શન, ગાંધીનગર તરફ �ણ તથા જ�ર� કાયર્વાહ�
સા�.
ુ ય વન સંરક્ષકશ્રી, તમામ તરફ �ણ તથા જ�ર� કાયર્વાહ� સા�.
નકલ રવાના: અિધક અગ્ર �ખ્
નકલ રવાના: નાયબ વન સંરક્ષકશ્રી, પ્રકાશ અને સંપકર્ િવભાગ, ગાંધીનગર તરફ �ણ તથા
જ�ર� કાયર્વાહ� સા�.
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