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વન અિધકાર ઓના તા.30/1ર/ર014 ના રોજના પર સવંાદની કાયવાહ  ન ધ 
 

અિઘક મખુ્ ય સિચવ ી, વન અને ૫યાર્વરણ િવભાગ, સમક્ષ ગજુરાત ફોરે ટ રે જસર્ 
એસોસીયેશન દ્રારા તા.ર૪/૧૧/ર૦૧૪ ના પત્રથી થયેલ રજુઆતના અનસુઘંાને અિધક મખુ્ ય 
સિચવ ીના ૫ત્ર ક્રમાકં : ACS/PAN/2014/90, તા.ર૭/૧૧/૧૪ થી મળેલ સચુના અ  વયે અગ્ર મખુ્ય 
વન સરંક્ષક ી, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગરના પત્ર ક્રમાકંઃ- ટીએ/૧૬/બ/૩૮૮૩-૮૪, 
તા.૦૯/૧ર/ર૦૧૪ થી જણા યા અનસુાર રાજયના વન અિઘકારી ીઓનો એક ૫િરસવંાદ (કો  ફર  સ) 
તા.૩૦/૧ર/ર૦૧૪ ના રોજ ટાઉનહોલ ગાઘંીનગર ખાતે યોજવામા ંઆવેલ હતો. આ ૫િરસવંાદમા ંભાગ 
લેવા રાજય ભરના તમામ ૫િરક્ષેત્ર વન અિઘકારી ીઓ, મદદનીશ વન સરંક્ષક ીઓ, નાયબ વન 
સરંક્ષક ીઓ, વન સરંક્ષક ીઓ, મખુ્ ય વન સરંક્ષક ીઓ, અિઘક મખુ્ ય વન સરંક્ષક ીઓ તેમજ  તે 
 તરના પ્રિતિનયિુકત ૫રના તમામ અિઘકારી ીઓ ઉ૫રાતં પ્ર  યેક વત ૃર્ળમાથંી ૫-૫ વન રક્ષકો અને ૫-
૫ વનપાલોને તથા િબન રાજયપત્રીત વન કમર્ચારી મડંળના પાચં પ્રિતિનિધઓને હાજરી આ૫વા 
જણાવાયેલ હત ુ.ં  અનસુઘંાને આ ૫િરસવંાદમા ંકુ  લે ૩૮૩ ૫રીક્ષેત્ર વન અિઘકારી, ૯૬ મદદનીશ વન 
સરંક્ષક, પ૭ નાયબ વન સરંક્ષક, ૧૬ વન સરંક્ષક, ૧૩ મખુ્ ય વન સરંક્ષક, ૧ર અિઘક મખુ્ ય વન 
સરંક્ષક અને ૬૮ વન રક્ષકો તથા ૭ર વનપાલો સિહત િજ લાના ૭૩ર ટલા અિધકારીઓ / 
કમર્ચારીઓ હાજર રહલે હતા. આ ૫િરસવંાદ માટે સામેલ ૫ત્રક-૧ ની િવગતો કાયર્ક્રમ સચુવાયેલ હતો. 

શ આતમા ં સિચવાલય વન િવભાગના DySO ી ગણેશ સોલકંીના અવસાન િનિમત બે 
િમિનટનુ ંમૌન પાળી ધાનજલી આપી કો  ફર  સની શ આત કરવામા ંઆવેલ. મા ંઅઘ્ યક્ષ ી તરીકે 
હાજર રહલે માનનીય મતં્રી ી, વન અને પયાર્વરણ, ી મગંભુાઇ ૫ટેલનુ ં  વાગત અગ્ર મખુ્ ય વન 
સરંક્ષક ી અને હડે ઓફ ફોરે ટ ફોસર્, ગજુરાત રાજય, ારા કરવામા ં આવેલ તથા માનનીય 
રાજયકક્ષાના મતં્રી ી વન અને પયાર્વરણ, ી બચભુાઇ ખાબડનુ ં  વાગત અગ્ર મખુ્ ય વન સરંક્ષક ી, 
વ  ય જીવ ારા કરવામા ંઆવેલ ી પી.કે.તનેજા, અિઘક મખુ્ ય સિચવ, વન અને ૫યાર્વરણ િવભાગનુ ં
 વાગત અિઘક અગ્ર મખુ્ ય વન સરંક્ષક ી, સામાજીક વનીકરણ ારા કરવામા ંઆવેલ. હાજર રહલે 
તમામ અિઘકારી ીઓને ડ .સી.એન.પાં  ડે, અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષક ી, વ યજીવ ારા વાગત પ્રવચન 
કરી આવકારતા કો  ફર  સની કાયર્વાહી શ  કરવામા ંઆવેલ હતી. 

શ આતમા ંઅગ્ર મખુ્ ય વન સરંક્ષક ી અને હડે ઓફ ઘી ફોરે  ટ ફોસર્ દ્રારા પ્રાસગંીક પ્રવચન કરી 
છે  લા દસકામા ંઆવેલા બદલાવો. નવા ૫ડકારો, તેમજ િવભાગમા ંનવા કમર્ચારીઓ જોડાયેલ છે. તેઓ 
જુના કમર્ચારીઓ પાસેથી અનભુવનુ ં જ્ઞાન મેળવી િવભાગનુ ં ભિવ  ય ઉજજવળ બનાવશે અને આ 
૫િરસવંાદ ઉ૫યોગી બની રહશેે તેઓ અનરુોઘ કરેલ હતા. 

વન િવભાગના અિઘક મખુ્ ય સિચવ ી પી.કે.તનેજા તરફથી લોકાિભમખૂ વહીવટ ઉ૫ર ભાર 
મકુવા સચૂન કરી વિહવટમા ંસધુારણા લાવવા ચોક્કસ સચૂનો કરવામા ંઆવેલ હતા. 

ઉદઘાટન સમારભમા ંઉપિ થત રહલે માનનીય રાજયકક્ષાના મતં્રી ી, વન અને પયાર્વરણ, ી 
બચભુાઇ ખાબડે ઉદઘાટન સમારંભના સં બોધનમા ંવન કોન ્ફર  સ યોજવા બદલ વન િવભાગના તમામ 
અિઘકારી/કમર્ચારીઓનો આભાર  યકત કરેલ અને જણાવેલ કે આવી ક્ષેિત્રય કક્ષાના અિઘકારી / 
કમર્ચારીઓને યોજનાકીય બાબતો અંગે ૫ડતી અગવડતાઓ  યકત કરવાનો અવસર પ્રદાન કરે છે.  
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ઉદઘાટન સમારંભના અઘ્ યક્ષ ી મગંભુાઇ ૫ટેલ, માનનીય મતં્રી ી વન અને પયાર્વરણ ારા 
િદ૫ પ્રગટાવી કો  ફર  સમા ંઉ૫િ  થત તમામ અિઘકારીઓનો આભાર  યકત કરતા ંજણાવેલ કે આવા 
કાયર્ક્રમોથી ફી  ડમા ં સમ  યા અનભુવતા ક્ષેિત્રય અિઘકારી/કમર્ચારીઓ વ  ચે મજબિુતકરણ તથા 
કાયર્ક્ષમતા વઘારવામા ંમદદ પથઇ શકશે અને માનનીય મખુ્ યમતં્રી ીના ગતીિશલ ગજુરાત કાયર્ક્રમને 
સફળ બનાવવા વેગ મળશે તથા વન સરંક્ષણ, વ  યપ્રાણી સરંક્ષણ,  થાિનક લોકોની આજીિવકામા ં
સઘુારો લાવવા વી અગ  યની કામગીરીઓમા ંરહી જવા પામેલ ખામીઓ દુર કરવામા ં  થાિનક લોકોનો 
સહકાર મેળવી કામગીરી કરવામા ંતમામ અિઘકારીઓ યોગદાન આ૫શે તેવી આશા  યકત કરેલ. 
 ઉદઘાટન સમારંભ પછી તાતં્રીક સત્રોની શ આત કરવામા ંઆવેલ હતી. વન અિધકારીઓના 
પરીસવંાદમા ંતાતં્રીક સતં્રને ત્રણ સત્રોમા ંવહચેવામા ંઆવેલ. ની િવગત નીચે મજુબ છે. 

 
અ. ન.ં સત્રનો િવષય િવગત વકતા સમયગાળો 

૧. ર. ૩. ૪. પ. 
૧. વન પ્રાણી 

સરક્ષણ અને 
પ્રબધંન 

૧) માનવ / વ ય જીવના ઘષર્ણના 
બનાવોનુ ં યવ થાપન 

ર) વ ય જીવને લગત ગનુાઓનો 
પ્રભાવશાળી કંટ્રોલ 

૩) રિક્ષત િવ તાર બહારના વ ય 
જીવોનુ ં યવ થાપન. 

૧) ડો. સિંદપ કુમાર, ભા.વ.સે., 

નાયબ વન સરંક્ષક. 
ર) ી એન. એસ. યાદવ, ભા.વ.સે., 

મખુ્ય વન સરંક્ષક. 
૩) ી વી. એ. રાઠોડ, 

 પિરક્ષેત્ર વન અિધકારી. 

૯૦ િમનીટ 

ર. વન સરંક્ષણ 
અને થાિનક 
લોકોની 

આજીિવકામા ં
સધુારો 

૧) વનીકરણની કામગીરીમા ં
ગણુા મક સધુારો. 

 
 
 

ર) અ) વનીકરણ થકી થાિનક 
લોકોની આજીિવકા વધર્નમા ં
અવકાશો 

 બ) વનીકરણની કામગીરીઓમા ં
યોજનાઓના સમ વયનુ ંમહ વ. 

૩) વન સરંક્ષણ સામેના પડકારો.  

૧) ી એ. સી. પટેલ, 

 નાયબ વન સરંક્ષક. 
 ી એલ. જી. રહરેવર, 

 પિરક્ષેત્ર વન અિધકારી. 
ર) અ) ી એ. જી. વસાવા, 
 નાયબ વન સરંક્ષક. 

 

 બ) ી પ્રકાશ રાવલ, 

 નાયબ વન સરંક્ષક. 
૩) ી ભાિવન યાસ, ભા.વ.સે., 

 નાયબ વન સરંક્ષક. 

૯૦ િમનીટ 

૩. ક્ષેિત્રય 
ટાફની 
કેપેસીટી 

િબ ડીંગ અને 
યવ થાપન 

૧) તાલકુા કક્ષાના માળખાનુ ં
મજબતુીકરણ. 

ર) પાયાના ટાફનુ ંકેિરયર 
લાનીંગ. 

૩) પાયાના ટાફનુ ંક્ષમતા વધર્ન. 

૧) ીમતી આરાધના સાહુ,ભા.વ.સે., 

 નાયબ વન સરંક્ષક. 
ર) ી જી. આઇ. નાયક, ભા.વ.સે., 

 વન સરંક્ષક. 
૩) ી એચ. પી. સથુાર. 
 મદદનીશ વન સરંક્ષક. 

૯૦ િમનીટ 
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 પિરસવંાદમા ં દરેક સત્રમા ં િવષય ઉપર રજુ કરવામા ં આવેલ પે્રઝે ટેશન પછી ચચાર્ માટે 
ઇલાયદા સમય ફાળવવામા ંઆવેલ હતો. તેમજ પિરસવંાદમા ંતાિંત્રક સત્રો પણૂર્ થયા બાદ ઉપસહંાર 
અને સમાપન સમારોહ રાખવા માટે આયોજન કરવામા ંઆવેલ હત ુ.ં પિરસવંાદમા ંપાયાના કમર્ચારીઓ 
તેમજ ફી ડ જોડે સકંળાયેલ વન અિધકાિરઓ ારા  તે િવષય ઉપર રજુઆત / પ્રઝે ટેશન કરવામા ં
આવે તે રીતે આયોજન ઉપર િવશેષ ભાર મકુવામા ંઆવેલ હતો. 

દરેક તાિંત્રક સત્રમા ં કરવામા ંઆવેલ રજુઆત અને ચચાર્ના અંતે કરવામા ંઆવેલ સચૂનો 
અંગેનો અહવેાલ નીચે મજુબ છે. 
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સ  : 1 વ  ય વ  સરં ણ અને  યવ  થા5ન 
 

ડ .સી.એન.પાડેં, અગ્ર મખુ્ ય વન સરંક્ષક ી, વ  ય પ્રાણી દ્રારા તાિંત્રક સત્રના પ્રારંભે રાજયની 
ગૌરવપ્રદ વ  યજીવન સ૫ંદાનો િચતાર આપી તેના સરંક્ષણમા ં રાજયને મળેલ સફળતા િવભાગના 
ક્ષેિત્રય કક્ષાના કમર્ચારીઓની કિટબઘ્ ઘતા તેમજ લોકજાગિૃતને આભારી હોવાનુ ંજણાવેલ હત ુ.ં સરંક્ષણના 
પ્રય  નોને કારણે રાજયમા ંમળી આવતી તમામ મખુ્ ય પ્રજાિતઓની વ  તીમા ંવઘારો થયેલ છે.  યારે 
તેના  યવ  થા૫ન અને સરંક્ષણમા ં કેવા કેવા પ્રકારની સમ  યાઓનો સામનો કરવો ૫ડે છે તેમજ કયા 
પ્રકારના ૫ગલાઓ લેવામા ંઆવી રહલે છે તે જણાવી આ સત્રમા ંરજુ થનાર બાબતો િવિવઘ િવભાગો 
માટે માગર્દશર્ન ૫ બની રહશેે તેવી આશા  યકત કરેલ હતી. 
 

િવષય:-1 માનવ-વ  ય વ સઘંષના બનાવો ુ ં  યવ  થા5ન 

ડ .સિંદ૫કુમાર, નાયબ વન સરંક્ષક ી, વ  યપ્રાણી િવભાગ, સાસણગીર દ્રારા માનવ વ  યજીવ 
વ  ચે સઘંષર્ના બનાવોનુ ં  યવ  થા૫ન િવષયક  યકત  ય રજુ કરવામા ંઆવેલ હત ુ.ં તેઓએ િવભાગના 
તમામ કક્ષાના અિઘકારી-કમર્ચારીઓએ માનવ-વ  યપ્રાણી સઘંષનીર્ સમ  યાઓનો સામનો કરવો ૫ડતો 
હોવાનુ ંજણાવી આ સમ  યા અંગેના િવ  તતૃ કારણો રજુ કરેલ હતા. વ  યજીવો દ્રારા માનવ તેમજ 
માનવિમ  કતો ઉ૫રના ંખતરાઓ અને બીજી તરફે વ  યજીવોના અિ  ત  વના પ્ર નોનુ ંિવ લેષણ રજુ કરી 
િસંહ, દી૫ડા, રીંછ, મગર, વાદંરા તેમજ નીલગાય અને ભ ૂડંના સદંભર્મા ંસઘંષર્ના પ્ર નો િવશેષ થતા 
હોવાનુ ંજણાવેલ હત ુ.ં રિક્ષત િવ  તારોની અંદર તથા રિક્ષત િવ  તારોની બહાર સમગ્ર રાજયમા ંબનેલ 
ઘટનાઓ, રાજયમા ં વ  યજીવોની વઘેલી વ  તી, લોકોની જીવન શૈલીમા ં આવેલ બદલાવ અને 
સિહ  ણતુાની બાબતોની િવગતો િવિવઘ કેસ  ટડી સહ રજુ કરી હતી. આ સમ  યાઓને ૫હોચી વળવા 
માટે ક્ષેિત્રય કક્ષાએ કયા કયા પ્રકારની તૈયારીઓ કરવી જોઇએ, કયા કયા પ્રકારની માિહતી ઉ૫લ  ઘ 
હોવી જોઇએ., લોકોમા ંજાગિૃત અને સમજણ ઉભી કરવાની બાબતો તથા િવભાગમા ંકુશળ તાલીમ બઘ્ ઘ 
ટંુકડીઓ સહ સસુજજતા તેમજ સસંાઘનોની ઉ૫લ  ઘતાની જ રીયાતોની રજુઆત કરી આઘિુનક 
ઉ૫કરણો અને સદેંશ  યવહારના ક્ષેતે્ર થયેલ પ્રગિતને લક્ષમા ંલેતા આ સમ  યાઓનો સામનો કરવા 
અ૫નાવવાની થતી  યહુ રચના વણર્વેલ હતી. 

ડ .સિંદ૫કુમારના વકત  યના અંતે થયેલ ચચાર્ દર  યાન મખુ્ ય વન સરંક્ષક ી દ્રારા સમયાતંરે 
િનમીર્ત થતી િવિવઘ ૫િરિ  થતીઓમા ંિવભાગ દ્રારા કરવામા ંઆવતી કાયર્વાહીઓ અને સમ  યાને ૫હ ચી 
વળવા રાજય  યાપી  તરે શુ ંકરી શકાય તે અંગે સચુનો કરવામા ંઆ  યા હતા. ચચાર્મા ંઅ  ય મખુ્ ય 
વન સરંક્ષક ીઓ, નાયબ વન સરંક્ષક ીઓ તેમજ ૫રીક્ષેત્ર વન અિઘકારીએ સચુનો રજુ કરેલ હતા. 
ચચાર્ના અંતે નીચે મજુબના સચુનો ઉભરી આવેલ હતા. 
૧) સવંદેનશીલ િવ  તારોન ે ઓળખી આવા િવ  તારો માટે જી  લા કક્ષાએ તમેજ અિત સવંદેનશીલ 

િવ  તારોમા ંરે  જ કક્ષાએ ર૪×૭ કાયર્રત કંટ્રોલ મ ઉભા કરવા. 
ર) અિત સવંદેનશીલ િવ  તારોમા ંઘટના  થળે  વિરત૫ણે ૫હ ચવા માટે રે  જ કક્ષાએ ફાયર િબ્રગેડ 

માફક ર૪×૭ બચાવ ટંુકડીઓની ગોઠવણ કરવી. જયારે સવદંનશીલ િવ  તારોમા ં કમ સ ે કમ 
િવભાગીય કક્ષાએ એક-એક બચાવ ટુકડી ઉ૫લ  ઘ રહ ેતવેી  યવ  થા કરવી. 
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૩) આવા િવ  તારો માટે પ્ર  યકે  થળે વાહન, િપંજરાઓ અન ે ડાટર્ગન સિહતની જ રી માળખાકીય 
સિુવઘાઓ િવકવાવવી. 

૪) આ પ્રકારની કામગીરી માટે કુશળ અન ેતાલીમબઘ્ ઘ કમર્ચારી ગણ તૈયાર કરવા. 
૫) વ  યપ્રાણી બચાવ અન ેપનુર્વસવાટ માટે સદુ્રઢ માગર્દશર્ક રેખાઓ તયૈાર કરી પાયાના કમર્ચારીઓ 

સઘુી ૫હોચ ેતેવી  યવ  થા કરવી. 
૬) વ  યજીવ બચાવ કામગીરી માટે સરકાર ીના િવિવઘ િવભાગો ખાસ કરીન ેપોલીસ તથા રેવ  ય ુ

િવભાગ સાથ ેસકંલન માટે કાયર્વાહી કરવી. 
૭) માનવ-વ  યપ્રાણી સઘંષર્ ટાળવા તથા તેના ઉપાયો માટે લોકજાગિૃત લાવવી. 
૮) માનવ-વ  યપ્રાણી સઘંષર્ િવષયક સશંોઘનોને ઉતેજન આ૫વુ ંતમેજ વજૈ્ઞાિનકો સાથ ેસમુળે સાઘી 

પ્ર  યકે કક્ષાએ વજૈ્ઞાિનક અિભગમ િવકસ ેતથા વજૈ્ઞાિનકો પ્ર  ય ેઆદરભાવ કેળવાય તવેી કાયર્વાહી 
કરવી. 

૯) વ  ય જીવન  યવ  થા૫નના સદંભર્મા ંલે  ડ  કે૫ મનેજેમે  ટ એપ્રોચ અ૫નાવવાના પ્રય  નો કરવા 
જોઇએ. પ્રથમ તબકકે ક  છ િવ  તારનો લે  ડ  કે૫ મનેજેમે  ટ  લાન બનાવવાનુ ંસચુવવામા ંઆ  યુ.ં 

૧૦) આ કામગીરીઓ માટે CSR, CAMPA, ઇકો-ટુરીઝમ, િવિવઘ યોજનાઓના ંસમુેળ (Convergence), 
દાન-ભટે વગેરે મારફત ેભડંોળ ઉભુ ંકરવુ.ં 

 

િવષય:-ર વ  ય વ લગત નુાઓ ુ ંઅસરકારક િનયં ણ 

તાિંત્રક સત્રના ંઆ બીજા િવષયે ી એન.એસ.યાદવ, મખુ્ ય વન સરંક્ષક, વ  યજીવ અ૫રાઘ 
દ્રારા રજુઆત કરવામા ંઆવી. તેઓ દ્રારા શ આતમા ંવન અને વ  યજીવો સબિંઘત િવિવઘ કાયદાકીય 
જોગવાઇઓ બાબતે જણા  યા બાદ રાજયભરમા ંવ  યજીવ સરંક્ષણ કાયદા હઠેળના ગુ  હાઓની તથા 
વ  યજીવોના મ ૃ  યનુી િવગતો આપી રક્ષણના હતેસુર િવભાગના માળખાકીય તતં્રની િવગતો રજુ કરેલ 
હતી. કાયદાના અમલીકરણમા ં રહલેી મુ  કેલીઓ, અંતિરયાળ િવ  તારમા ં  ટાફ સામેના ૫ડકારો, 
કાયદાનો અમલ કરનારાઓ સામે એટ્રોસીટી એકટની ફિરયાદો, ફાયરીગના િક  સામા ંફોજદારી કાયર્રીતી 
અિઘિનયમની કલમ ૧૯૭ હઠેળના રક્ષણની જોગવાઇ હોવા છતા મળતા રક્ષણનો અભાવ વગેરે િવગતો 
જણાવેલ હતી. વ  યજીવ સબિંઘત ગુ  હાઓની તપાસણીમા ંરહતેી ખામીઓ િવશે જણાવી તેઓએ વન 
અને વ  યજીવ સબિંઘત કાયદાઓની જોગવાઇઓ બાબતે ઘણીવાર  તે મેજી  ટે્રટ કે સરકારી વકીલ 
૫ણ ૫યાર્  ત માિહતી ઘરાવતા નહી હોવાની રજુઆત કરી હતી. તદ૫રાતં વ  યજીવ સબિંઘત 
ગુ  હાઓમા ં પરુાવાઓના અભાવે ગુ  હગેારો ટી જતા હોઇને િવિવઘ પથૃકરણો સબબ લેબોરેટરીનો 
અભાવ હોવાનુ ં૫ણ જણાવેલ હત ુ.ં 

આ અંગે  ચચાર્મા ં મખુ્ ય વન સરંક્ષક ી, વન સરંક્ષક ી, નાયબ વન સરંક્ષક ીઓ તેમજ 
૫રીક્ષેત્ર વન અિઘકારીઓ દ્રારા ૫ણ ભાગ લઇ રજુઆતો કરવામા ંઆવેલ હતી. મા ંરિક્ષત િવ  તારોના 
સેટલમે  ટ ન થવાના કારણે સજાર્તી સમ  યાઓ, વનાિઘકાર અિઘિનયમના કારણે રિક્ષત િવ  તારોમા ં
અખિંડતતાનો અભાવ તેમજ વ  ય જીવ રહઠેાણના િવ  તારોમા ંથયેલ ઘટાડો, કોરીડોર િવકસાવવા અંગે 
તેમજ વન િવ  તાર બહારમા ંવસતા વ  ય જીવોના રક્ષણ સબિંઘત મતં  યો જણાવાયેલ હતા. 
 

ચચાના તે નીચે જુબના ચુનો ુ  ય હતા. 
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૧) જી  લા કક્ષાએ ર૪ કલાક કાયર્રત કંટ્રોલ મ ઉભા કરવામા ંઆવ.ે 
ર) બાતમીદારન ેપરુ  કાર આ૫વાની કાયર્વાહી સરળ અન ેઅસરકારક કરવામા ંઆવ.ે 
૩) િવભાગીય કક્ષાએ તમેજ વતુર્ળ કક્ષાએ કાનનુી િન  ણાતં-સલાહકારની સવેાઓ ઉ૫લ  ઘ કરવામા ં
 આવ.ે 
૪) ગુ  હાઓની તપાસણી તથા પરુાવાઓ સબઘં ેપાયાના  ટાફન ેસઘન તાલીમ આ૫વામા ંઆવ.ે 
૫) ગજુરાતી ભાષામા ંકાયદા સબિંઘત જોગવાઇઓની સમજણ આ૫તી પુ  તીકા તયૈાર કરી ત ેબીટગાડર્ 

સઘુીના કમર્ચારીઓન ેઉ૫લ  ઘ કરાવવામા ંઆવ.ે 
૬) અભયાર  યો રા  ટ્રીય ઉ ાનો તમેજ વન િવ  તારના ંસટેલમે  ટની કામગીરી ઝડ૫થી પણૂર્ કરવામા ં

આવ ેતમેજ રેવ  ય ુરેકડર્મા ંન ઘણી કરવામા ંઆવ.ે 
૭) પોલીસ િવભાગ સાથ ેસદુ્રઢ સકંલન કરવામા ંઆવ.ે 
૮) વન િવભાગના  ટાફન ેફોજદારી કાયર્રીતી અિઘિનયમની કલમ ૧૯૭ હઠેળ મળતા રક્ષણનો પરુો 

લાભ આ૫વામા ંઆવ ેત ેહતેસુર ગહૃ િવભાગ દ્રારા ૫િર૫ત્ર બહાર પાડવા કાયર્વાહી કરવામા ંઆવ.ે 
૯) અ૫રાઘ તપાસણી હતેસુાર પોલીસ િવભાગમાથંી રાઇટર, પી.એસ.આઇ. અન ેજ રી જણાયે ડે  યટુી 

પી.એસ.આઇ. સઘુીના અિઘકારીઓન ેિવભાગમા ંપ્રિતિનયિુકત ૫ર લવેામા ંઆવ.ે 
 

િવષય : 3 ર ત િવ  તાર બહારના વ  ય વો ુ ં  યવ  થા5ન 

સત્રનુ ંત્રીજુ  યકત  ય ી વી.એ.રાઠોડ, ૫રીક્ષેત્ર વન અિઘકારી ી, મોબાઇલ  કોડ, વેળાવદર 
દ્રારા આ૫વામા ંઆવેલ હત ુ.ં તેઓએ વ  યજીવોની વ  તીમા ંથયેલ વઘારાની િવગતો આપી વ  યજીવો 
રિક્ષત િવ  તાર બહાર જવાના કારણો તેમજ તે કારણે ઉભી થયેલ સમ  યાઓ, ખેતીના પાકને નકુશાન, 
વ  યજીવોના અસ ્િત  વ સામેના ખતરાઓ, વાહન દ્રારા થતા અક  માતો, િવજળીના તારના શોકથી થતા 
વ  ય જીવોના મ ૃ  યનુા બનાવો, ભિૂમ ઉ૫યોગના બદલાવ તેમજ િસંચાઇ હઠેળના િવ  તારોમા ંવઘારો 
થવાથી પાણી તેમજ ખોરાક માટે બહાર જતા વ  યજીવો વગેરે  િવષયક છણાવટ કરી  રિક્ષત 
િવ  તારોની બહારના વ  યજીવોના સરંક્ષણ અને  યવ  થા૫નની રણનીતી અંગે રજુઆત કરી હતી. 

િવષયના અંતે ચચાર્મા ં મખુ્ ય વન સરંક્ષક ીઓ, વન સરંક્ષક ીઓ તેમજ મદદનીશ વન 
સરંક્ષક ીઓએ સચુનો કરેલ હતા  અંતે નીચે મજુબના સચુનો  વીકારવામા ંઆવેલ હતા. 
૧) નીલગાય અને ભ ૂડં વા પ્રાણીઓના કિલંગ માટે િવચારણા થવી જોઇએ. 
ર) સટેેલાઇટ રહઠેાણો (હબેીટેટ) િવકસાવવા જોઇએ તમેજ કોરીડોર િવકસ ેતે અંગેનુ ંઆયોજન કરવુ ં

જોઇએ. 
૩) વન િવ  તાર બહારના વ  યજીવોના ંસરંક્ષણ માટે વઘ ુલોક જાગિૃત ઉભી કરવી જોઇએ. 
૪) પ્રકૃિત િશક્ષણ િશિબરોનો  યા૫ વઘારી વઘ ુલોકજાગિૃત ઉભી કરવી જોઇએ. 
૫) ખડેૂતોન ેથતા પાકના નકુશાનના સદંભર્મા ંવળતર/રાહત આ૫વાની જોગવાઇ કરવી જોઇએ. તમેજ 

ખતેર ફરત ેવાડ કરવા અંગેની જોગવાઇઓનુ ંપ્રમાણ વઘારી ખડેૂતોન ેરક્ષણ આ૫વુ ંજોઇએ. 
૬) વન િવભાગની ત્રણયે પાખંો એટલ ેકે ક્ષિેત્રય (નોમર્લ), સામાજીક વનીકરણ અન ેવ  યપ્રાણી સયંકુત 

રીત ેકામગીરી કરે. 
૭) માનવ મૃ  ય-ુઇજાના કેસોમા ંતમેજ માલઢોર મારણના િક  સામા ંવળતર તા  કાલીક ચકૂવાય તવેી 

કાયર્વાહી થવી જોઇએ. 
૮) ૫ગારદાર બાતમીદારનુ ં(પેઇડ ઇ  ફ મરે) નટેવકર્ ઉભ ુકરવુ ંજોઇએ. 
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સ  : 2 વન સરં ણ અને થાિનક લોકોની આ િવકામા ં ધુારો 
 

સત્રના પ્રારંભે ડ .એસ.સી.પતં, અગ્ર મખુ્ ય વન સરંક્ષક ી, સામાજીક વનીકરણ ઘ્ વારા વાિનકી 
કામગીરીમા ંઆવેલા ૫િરવતર્નો, વનો ૫ર લોકોની િનભર્રતા ઘટાડવા લોકોને આજીિવકા તેમજ આવકના 
પરુક  ત્રોતો ઉભા કરવા, વાવેતરોની સફળતામા ં વઘારો કરવા જ રી આયોજન તથા પ્રિતબઘ્ ઘતા 
તેમજ વન સરંક્ષણની કામગીરી સામેના ૫ડકારો અંગેની  પવૂર્ભિૂમકાઓ જણાવી હતી. 
 

િવષય : 1 વનીકરણની કામગીર મા ં ણુા  મક ઘુારો 
આ િવષયક ી એ.સી.૫ટેલ., નાયબ વન સરંક્ષક ી સામાજીક વનીકરણ િવભાગ સરેુ  દ્રનગર 

તેમજ ી એલ.જી.રહવેર, ૫રીક્ષેત્ર વન અિઘકારી, સાબરકાઠંા દિક્ષણ દ્રારા વકત  યો રજુ થયા. ી ૫ટેલ 
દ્રારા વનીકરણ કાયર્ક્રમમા ં સફળતા માટે ગણુા  મક  લા  ટીંગ મટીરીયલ, િવ  તાર િવકાસ, માનવ 
સસંાઘન િવકાસ, ગણુા  મક મા૫દંડો અને ગણુા  મક સ૫ુરિવઝનની જ રીયાત િવશે જણાવવામા ંઆ  યુ.ં 
તેઓએ સોલરાઇઝડ સોઇલ વમીર્કં  પો  ટ, માઇક્રોરાઇઝા અને ટ ટે્રનરની ઉ૫યોગીતાઓ તેમજ આઘિુનક 
હાઇટેક નસર્રીની જ રીયાતો જણાવી વનીકરણમા ં જ  થાના બદલે ગણુવ  તાને પ્રાઘા  ય આ૫વાની 
જ રીયાત, સપોટર્ ડ્રી૫ ઇરીગેશનની જોગવાઇઓ તથા મજુંર થયેલ ટ્રીટમે  ટ  લાનને અનુ ૫ બ ટકીય 
જોગવાઇની જ રતો િવશે ૫ણ જણા  યુ.ં ફામર્ ફોરે  ટ્રી અને એરીયા  પેસીફીક જાતોના વાવેતરો ૫ર ભાર 
મકુતા સમગ્ર કામગીરીમા ંપાણી અને જમીનની ચકાસણી તથા થડર્ પાટ  મોનીટરીંગની આવ  યકતા 
જણાવેલ હતી. 

ી એલ.જી.રહવેર કે ઓને ઉ  કૃ  ટ કામગીરી બદલ વન સેવા ચદં્રક નવાજવામા ંઆવેલ છે. 
તેઓએ સફળ વાવેતરના મતં્ર ૫ કેસ  ટડી રજુ કરી નસર્રી તેમજ વનીકરણના  થળ ૫સદંગીથી શ  
કરી વાવેતરની જાળવણી સઘુીના તમામ તબકકાઓમા ંરાખવાની થતી કાળજી તેમજ તે અંગેના રેકડર્ની 
જાળવણી બાબતો જણાવી વાવેતરના જ  થાનુ ંપ્રમાણ ઓ  કરી ગણુવ  તા અને સઘન કામગીરી ૫ર 
ભાર મકૂતા સઘુારા  મક સચુનો કરેલ હતા. 

આ િવષયક થયેલ ચચાર્મા ં ૫રીક્ષેત્ર વન અિઘકારી થી અગ્ર મખુ્ ય વન સરંક્ષક ી કક્ષાના 
અિઘકારીઓઓ મતં  યો રજુ કરેલ હતા. ચચાર્ના અંતે નીચે મજુબના સચુનો ઉભરી આવેલ હતા. 
૧) વનીકરણની તમામ કામગીરીઓ માટે સસુ ્ ૫  ટ િવ  તતૃ પ્રોટોકોલ ઘડી સમય બઘ્ ઘ રીતે 

સઆુયોજીત ઢબે કામગીરી કરવામા ંઆવે. 
ર) વનીકરણમા ં  થાિનક પ્રજાિતઓ તેમજ લોકો૫યોગી જાતોના વાવેતરનો અિભગમ અ૫નાવવામા ં

આવે. 
૩) નસર્રી કે વનીકરણની કોઇ ૫ણ કામગીરી હાથ ઘરતા અગાઉ  તે િવ  તારની જમીન તેમજ 

પાણીનુ ંપથૃકકરણ કરાવવામા ંઆવે. 
૪) ટ્રીટમેંટ  લાનને અનુ ૫ બ ટની જોગવાઇ કરવામા ંઆવે. 
૫) તમામ કામગીરીઓનુ ંથડર્ પાટ  મોનીટરીંગ કરવામા ંઆવે. 
૬) વાવેતરના જ  થાના બદલે ગણુવ  તા અને સઘન કામગીરી ૫ર ભાર મકુવામા ંઆવે. 
૭) ક્ષેિત્રય કમર્ચારી ૫ર અ  ય િવભાગો સબિંઘત કામગીરીઓનુ ંભારણ ઓ  ંકરવામા ંઆવે. 
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૮) દરેક કામગીરીના સચુકાકંો-મા૫દંડ િનયત કરી િવિવઘ  તરની જવાબદારીઓ િનયત કરવામા ં
આવે. 

૯) હાઇટેક અને આઘિુનક નસર્રીઓનુ ંપ્રમાણ વઘારી, ટ ટે્રઇનરના રોપાઓ તથા ઉ  ચ જનીનીય 
ગણુવ  તાના રોપાઓને પ્રાઘા  ય આ૫વામા ંઆવે. 

૧૦) શકય હોય  યા ંPPP હઠેળ વકૃ્ષારો૫ણ હાથ ઘરવાની શકતાઓ ચકાસવી. 
૧૧) ક્ષમતા વઘર્ન અને આઘિુનક ટેકનોલોજી તેમજ સફળ કામગીરીઓની મલુાકાત ની તક પાયાના 

કમર્ચારીઓને  પરુી પાડી તેઓનુ ંક્ષમતાવઘર્ન કરવુ.ં 
 

િવષય:-ર-અ વનીકરણ થક   થાિનક લોકોની આ િવકા વઘનના અવકાશો 
ી એ.જી.વસાવા., નાયબ વન સરંક્ષક ી, સરુત દ્રારા આ િવષયક રજુઆત કરવામા ંઆવી. 

તેઓએ રાજયભરમા ંસહભાગી વન  યવ  થાનો ઇિતહાસ તેમજ યોજનાનો હાદર્  જણાવી લોક સહકારથી 
વન  યવ  થા૫નની િનતી તથા વન સ૫ંદા ૫રની લોકોની િનભર્રતા ઘટાડવાના અિભગમના હકારા  મક 
૫િરણામો પ્રા  ત થયેલ હોવાની રજુઆત કરેલ હતી. તેઓએ િવભાગમા ં ચાલી રહલે િવિવઘ 
યોજનાઓમા ંલોકોના આજીિવકા માટેની જોગવાઇઓ તથા અ  ય િવભાગોની યોજનાઓનો સમ  વય 
કરી, લોકોની આજીિવકા વઘર્નની કામગીરીમા ંમળેલ સફળતાની િવગતો રજુ કરી હતી. તેઓએ ક   ટર 
એપ્રોચ દ્રારા િવસડાલીયા ક   ટરમા ંશાકભાજી, ૫શપુાલન, વમીર્કં  પો  ટ,  વ સહાય જૂથો, ટીમ પાન 
કલેકશન, ઔષિઘય નસર્રી, ખેત પેદાશોનુ ંવેચાણ  યવ  થા૫ન વગેરે પ્રવિૃતઓ તેમજ છોટાઉદેપરુ અને 
નમર્દા જી  લામા ંસીતાફળના માકટીંગ િલંકેજ અને વેચાણની સફળતાઓ રજુ કરેલ હતી. 

ી વસાવાની રજુઆતને વઘાવી લઇ ક   ટર એપ્રોચ તેમજ િવિવઘ યોજનાઓના સમ  વય થકી 
સફળતા રાજયમા ંઅ ય જી લાઓમા ંપનુરાિવર્ત કરવાના હતેસુર અિઘક મખુ્ ય સિચવ ી દ્રારા તેઓને 
‘‘  ટેટ એ  બેસેડર’’ જાહરે કરી આ િવભાગોને માગર્દશનર્ આ૫વાની જવાબદારી સપુ્રત કરેલ હતી. 
 

િવષય:-ર-બ વનીકરણની કામગીર ઓમા ંયોજનાઓના સમ  વય ુ ંમહ  વ 

ી પ્રકાશ રાવલ, નાયબ વન સરંક્ષક ી, સાબંરકાઠંા દિક્ષણ વન િવભાગ દ્રારા અરવ  લી 
જી  લાના કેસ  ટડી મારફત વન િવ  તારના સમી૫વતીર્ ગામોના સવાર્ગી િવકાસ માટે એફડીએ. 
મનરેગા, જીજીઆરસી, નાબાડર્, આર.કે.વી.વાય, વગેરે યોજનાઓ હઠેળ તેમજ વન િવભાગ, બીજ 
િવભાગ, કૃિષર્ િવભાગ, જી  લા ગ્રામ િવકાસ એજ  સીમા ં વ  ચે સમ  વય અને સકંલન લોકોની 
આજીિવકામા ંવઘારો, જમીનની ઉ  પાદકતામા ંસઘુારો ગૌચરની જમીનમા ંસઘુારો, રોજગારીનુ ં િનમાર્ણ 
કરી  થળાતરણમા ં ઘટાડો તેમજ િવિવઘ મ ૂ  યવિૃઘ્ ઘ કાયર્ક્રમો મારફત લોકોનુ ં ક્ષમતા વઘર્ન કરતા 
પ્રો કટની િવગતો રજુ કરી હતી. સમગ્ર પ્રો કટમા ં િવિવઘ િવભાગોએ થતી કરવાની કામગીરીઓ 
િવભાગે મખુ્ ય  વે PIA તરીકે કામગીરી હાથ ઘરી સમગ્ર પ્રયોજનાનુ ંઅમલીકરણ કયા પ્રકારે કરવામા ં
આવશે તેની િવગતો રજુ કરી હતી. 

ી રાવલે રજુ કરેલ કેસ  ટડી પ્ર  યે સાનદંા ચયર્  યકત કરી, અિઘક મખુ્ ય સિચવ ી દ્રારા    
ી રાવલને યોજનાઓના સમ  વય માટે ‘’  ટેટ એ  બેસેડર’’ જાહરે કરી રાજય ભરમા ંખાસ કરીને પવૂર્ 

૫ ીના િવ  તારોમા ંઆ પ્રકારની યોજના રાજયમા ંઅ યત્ર જી લાઓમા ંપનુરાવિતર્ત કરવા કામગીરી 
કરવા જણાવાયુ ંહત ુ.ં 
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િવષય:- 3 વન સરં ણ સામેના 5ડકારો 
ી ભાિવન  યાસ., નાયબ વન સરંક્ષક ી, ક  છ પવૂર્ િવભાગ દ્રારા આ િવષયની રજુઆત 

કરવામા ંઆવી. તેઓએ વન સબિંઘત કાયદાઓ અને બીજી તરફે  થાિનક લોકોની િનભર્રતા જણાવી 
વન સરંક્ષણ સામેના મખુ્ ય ૫ડકારો જણા  યા. તેઓએ િવભાગમા ંદરેક ક્ષેતે્ર ખાસ કરીને ક્ષેિત્રય કક્ષાએ 
ખાલી જગ્ યાઓની ૫િરિ  થિત જણાવી. િવભાગમા ંબીટગાડર્નો કાયર્િવ  તાર વઘ ુસરંક્ષણની કામગીરી માટે 
ગ૫ૃ પેટ્રોલીંગનો અભાવ, િવભાગમા ંલીવ રીઝવર્ની જોગવાઇ ન હોઇને ૫ડી રહલેી મુ  કેલીઓ, િવિવઘ 
કાયદાકીય ૫ડકારો, વનાિઘકાર અિઘિનયમના કારણે િનિમર્ત થયેલ ૫િરિ  થતઓ વગેરે િવષયક બાબતો 
વણર્વી હતી. એકલ દોકલ  ટાફના કારણે સજાર્તી સરંક્ષણની સમ  યાઓ અને એકજૂથ થઇને આવતા 
વન ગુ  હાગારો દ્રારા આચરાતા ગ  હાઓને અટકાવવામા ં ૫ડતી મુ  કેલીઓ ૫ણ જણાવી હતી. 
અંતિરયાળ િવ  તારમા ં રહતેા  ટાફને ૫ડતી મુ  કેલીઓ, સવલતોનો અભાવ, બાળકોના અ  યાસની 
મુ  કેલીઓ વગેરે બાબતો ૫ણ ૫રોક્ષ રીતે સરંક્ષણની કામગીરીમા ંઅંતરાય ૫ હોવાનુ ંજણાવાયેલ હત ુ.ં 

રજુઆત ના અંતે િવશદ ચચાર્ થયેલી મા ંતમામ  તરના અિઘકારીઓ અને કમર્ચારીઓએ 
ભાગ લીઘો હતો. ચચાર્ના અંતે નીચે મજુબના સચુનો ઉભરી આવેલ હતા. 
૧) રીઢા ગુ  હાગારો સામ ેપાસા એકટની જોગવાઇઓ લાગુ ંપાડવામા ંઆવ.ે 
ર) ભારતીય વન અિઘિનયમની જોગવાઇઓમા ં સઘુારા કરી દંડ તથા સજાની અવિઘમા ં વઘારો 

કરવામા ંઆવ.ે 
૩) જી  લા કક્ષાએ િન  ણાતં વકીલોની પેનલ નકકી કરી વન ગુ  હાઓના િક  સાઓમા ંતઓેની સવેાઓ 

ઉ૫લ  ઘ કરવામા ંઆવ ેતથા કાનનુી સહાલકારની જગ્ યાઓ ઉભી કરવામા ંઆવ.ે 
૪) ફરજના ભાગ પ ેકમર્ચારી સામ ેથયેલ  યિકતગત ફિરયાદોના સદંભર્મા ંકાયદાકીય સવેાઓ ઉલ  ઘ 

કરવામા ંઆવ.ે 
૫) અિત સવંદેનશીલ િવ  તારોમા ં રાજય૫િત્રત વન અિઘકારીન ેએકઝીકયટુીવ મજેી  ટે્રટની સ  તાઓ 

સો૫વા કાયર્વાહી હાથ ઘરવામા ંઆવ.ે 
૬) તમામ  તરની ખાલી જગ્ યાઓ ૫ર સ  વરે િનમણુકંો કરવામા ંઆવ.ે 
૭) સવંદેનશીલ િવ  તારોની યાદી કરી ગ૫ૃ પટે્રોલીંગ સઘન કરવામા ંઆવ.ે 
૮) વન િવ  તારો અંગે રેવ  ય ુરેકડર્મા ંસ  વરે દુર  તી કરવામા ંઆવ.ે 
૯) સવંદેનશીલ િવ  તારોમા ંજોડીગાડર્ની જગ્ યાઓ ઉભી કરવી. 
૧૦) મોબાઇલ  કવોડર્ અન ે  ટ્રાઇકીંગ ફોસર્ નુ ં પનુગર્ઠન કરી, તમેા ં એસઆરપી  ટાફની સવેાઓ 

પ્રિતિનયિુકતના ઘોરણે કરી માત્ર સરંક્ષણની કામગીરી જ આ ટુકડીઓ દ્રારા કરવામા ંઆવ ેતવેી 
 યવ  થા કરવી. 

૧૧) અંતિરયાળ િવ  તારમા ંફરજ બજાવતા કમર્ચારીઓ માટે ખાસ કરીને ૫ગાર વા પ્રો  સાહનો તથા 
જી  લા કક્ષાએ કમર્ચારીઓના સતંાન માટે અ  યાસની  યવ  થા કરવી. 

૧ર) રજ કક્ષાએ ફોર  હીલર વાહન તથા રાઉ  ડ અન ેબીટના  તરે મોટર સાઇકલો પરુા પાડવા. 
૧૩) લીવ રીઝવર્  ટાફની જોગવાઇ કરવી.  
૧૪) રજ કચરેીઓમા ંએકાઉ  ટ  ટ તથા કલાકર્ની જગ્ યાઓ ઉભી કરવી. 
૧૫) બનેીવોલ  ટ ફંડનો અસરકારક ઉ૫યોગ થાય તવેી  યવ  થા ગોઠવવી. 
૧૬) વન સવેા ચદં્રકો તથા િવિશ  ટ વન સેવા ચદં્રકો િનયિમત૫ણે અપાય અને સવંગ ના સખં્ યાબળ 

પ્રમાણ ેતનેી સખં્ યા વઘારવામા ંઆવ.ે 
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સ :-3 પાયાના  ટાફને લગત બાબતો 
 
 ી રામજીરાય, અિઘક અગ્ર મખુ્ ય વન સરંક્ષક ી, વહીવટ અને તકેદારીએ આ સત્રની 
પ્ર  તાવના કરતા જણા  યુ ંહત ુ કે આ સત્રમા ંદરેકને સ ્ ૫શર્તી બાબતોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છે. 
મા ં તેઓની કારકીદ  લગત બાબતો તેમજ ક્ષમતાવઘર્નની બાબતોનો સમાવેશ કરાયેલ છે.,  

ઉ૫યોગી બની રહશેે. 
 

િવષય :- 1 તા કુા ક ાના માળખા ુ ંમજ તૂીકરણ 

આ િવષય ૫ર ીમતી આરાઘના સાહુ,ં નાયબ વન સરંક્ષક ી, જુનાગઢ વન િવભાગ દ્રારા 
રજુઆત કરાયેલ હતી. શ આતમા ં તેણીએ વન િવભાગની િવિવઘ ક્ષેત્રની શિકતઅઓ તેમજ અ  ય 
િવભાગો સાથે સકંલન સાઘવાની કુશળતા િવશે જણાવી તાલકુા કક્ષાએ કચેરી સિહતના રહઠેાણ, તાલકુા 
ભવનમા ંર  જ કચેરીનો સમાવેશ, મોડર્ન ટેકનોલોજી ના ઉ૫કરણોની જ રીયાતો, સામાજીક વનીકરણ, 
નોમર્લ તથા વાઇ  ડ લાઇફ તમામ પાખંોની  તે  થળે એક જ વસાહતની આવ  યકતા, ટ્રા  સમીટ 
હો  ટે  સ, મિહલા કમર્ચારીઓ માટે પાયાની સગવડતાઓ દરેક રાઉ  ડમા ં થાણાની સગવડ અને 
આંતરમાળખાકીય સિુવઘાઓની જ રીયાતો િવશે િવગતવાર જણાવેલ હત ુ.ં 

આ બાબતોએ િવગતવાર ચચાર્ કરવામા ંઆવી. અ  ય િવષયોમા ંસમાિવ  ટ ન થયેલ હોય તેવા 
નીચે મજુબની ભલામણો ઉભરી આવી. 
૧) જુનાગઢ વ  ય પ્રાણી વતુર્ળ હઠેળની જુનાગઢ ખાતેની ટ્રા  ઝીટ હો  ટેલ માફક અ  ય  થળોએ ૫ણ 

ટ્રા  ઝીટ હો  ટેલ બનાવવા કાયર્વારી કરવી. 
ર) તાલકુા કક્ષાએ એક જ અિઘકારી સામાજીક વનીકરણ તેમજ ક્ષેિત્રય િવભાગ એમ બનેં પ્રકારની 

કામગીરી એક સાથે કરી શકે કેમ તે અંગે શકયતાદશીર્ અહવેાલ તૈયાર કરવો થી તાલકુા 
કક્ષાએ યિુનટના એક મજુબ જવાબદાર અિઘકારી નકકી કરી શકાય. 

૩) મિહલા કમર્ચારીઓ માટે જ રી પાયાગત સવલતો પરુી પાડવી તેમજ શકય હોય  યા ંસઘુી એક 
થાણા/  થળ ૫ર માત્ર  એક જ મિહલા કમર્ચારીની િનયિુકત ટાળવી. 

૪) દરેક  ટાફને િવ  તાર મજુબ વાયરલેશ/વોકીટોકી, પી.ડી.એ અને મોબાઇલ ફોન આ૫વા 
ટોકટાઇમની સિુવઘા આ૫વી. 

૫) સવેર્ અને ડીમાકશનની કામગીરી માટે DTM, TSS વા આઘિુનક ઉ૫કરણો વસાવવાની 
શકયતા ચકાસવી અને તદનસુાર નવી બાબતો મા ંતેનો સમાવેસ કરવો 

 

િવષય 2 : પાયાની કમચાર ઓની કાર કદ ુ ંઆયોજન 
 ી ગૌતમ નાયક, વન સરંક્ષક ી, વનશા  ત્ર અને વનિવિનયોગ દ્રારા આ િવષયક રજુઆતમા ં
સૌપ્રથમતો િવભાગમા ંલાબા સમયથી મ.વ.સ. ી અને ૫.વ.અ. ની ભરતી થયેલ નથી તેમજ ગાડર્-
ફોરે  ટર મા ં૫ણ લાબંા સમયબાદ કેટલીક ભરતી થયેલ છે. અને મોટા પ્રમાણમા ંહજુ ૫ણ જગ્ યાઓ 
ખાલી હોવાનુ ંજણાવવામા ંઆ  યુ.ં તેઓએ પાયાના  ટાફની બઢતીના પ્ર નો, ઉ  ચતર ૫ગાર ઘોરણ 
મળવા બાબતના પ્ર નો, ૩ર વષર્ની સેવાઓ બાદ ૫ણ બઢતી થી વિંચત વનપાલ/વન િવ  તરણ 
મદદનીશો વગેરે પ્ર નો જણાવવાની સાથેસાથ દરેક સવંગર્મા ંદર વષેર્ ૩ થી ૪ ટકા ભરતી િનયિમત 
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૫ણ કરવા તથા વનરક્ષક અને વનપાલની ભરતીના િનયમોમા ં  યનુતમ લાયકાતના ઘોરણો સઘુારવા 
બાબતે રજુઆતો કરેલ હતી. તેઓએ િવભાગમા ંબદલી અને િનમણુકંના માગર્દશર્ક િસઘ્ ઘાતંો ઘડવા અને 
દરેકને િવિવઘ પ્રભાગો તેમજ દૂગર્મ-મઘ્ યમ અને બહારના િવ  તારોમા ંબદલી કરવાની જ રીયાત ૫ર 
ભાર મકેૂલ હતો. તમામ સેવા માટે દર વષેર્ બઢતી સિમિતની બેઠકો મળી બઢતીઓ આપે, તમામ 
સવંગર્મા ંનોકરીના કાયર્કાળમા ંઓછામા ંઓછી બે બઢતી મળે તેમજ અલ ્ ૫ િશિક્ષત વન રક્ષકો માટે 
બઢતીના િનયમમા ંપાછળથી ઉમેરાયેલી ખાતાકીય ૫રીક્ષાની જોગવાઇ લાગ ુન પાડવી જોઇએ તેમ 
જણાવાયેલ હત ુ.ં તેમજ ખાતાકીય ૫રીક્ષાઓ માટે ૫ણ તાલીમ વગ નુ ંઆયોજન કરવા સચુવેલ હત ુ.ં 

સવર્ને સ ્ ૫શર્તી બાબત હોઇને આ િવષયક ચચાર્મા ંતમામ સવંગર્ના કમર્ચારીઓએ સિક્રય ભાગ 
લઇ તેઓની રજુઆતો કરેલ હતી. ચચાર્ના અંતે નીચેની ભલામણો  વીકૃત થયેલ હતી. 
૧) તમામ સવંગર્મા ંઉ  ચતર ૫ગાર ઘોરણની યોજનાનો લાભ સમયસર આ૫વામા ંઆવે. 
ર) તમામ સવંગર્મા ં દર વષેર્ િનયિમત ૫ણે બઢતી સિમિતની બેઠકો મળે તેવી કાયર્વાહી હાથ 
ઘરવી. 
૩) બદલી અને િનમણુકં માટે અલગ માગર્દશર્ક િસઘ્ ઘાતંો ઘડવા તેમજ બદલી સમયે વનરક્ષકોનો 

તાલકુા,ં વનપાલ માટે જી  લો અને ૫રીક્ષતે્ર વન અિઘકારી માટે ઝોન બદલાય તેવી  યવ  થા 
િવચારવી. 

૪) ઉ  ચતર ૫ગારઘોરણ મેળવવાના બાકી હોય તેવા તમામ કેસોની સમીક્ષા કરવી. 
૫) ખાસ િવષયોની તાલીમવાળા કમર્ચારીને  તે િવષય સલંગ્ ન િનમણુકં આ૫વા ઘ્ યને લેવુ.ં 
૬) અ  ય િવભાગોમા ંસમાન ૫ગાર ઘોરણ વાળા િક  સાઓમા ં  યનુતમ લાયકાત શુ ં છે તે ઘ્ યાને 

લઇ વન રક્ષકમા ંભરતી માટે  યનુતમ-૧ર પાસ અને વનપાલ માટે િવજ્ઞાન કે ગ્રામ િવજ્ઞાનના 
 નાતકની જોગવાઇ કરવા િવચારણા કરવી. 

 

િવષય:-3 થમ હરોળના  ટાફ ુ ં મતાવઘન  
આ િવષયક રજુઆત ી હમેતં પી.સથુાર મદદનીશ વન સરંક્ષક, પ્રસારણ િવભાગ દ્રારા 

કરવામા ંઆવી. તેઓએ પાયાના કમર્ચારીઓ માટે તમામ સવંગ મા ંતાલીમ, રીફે્રશર કોષર્ની જ રીયાત 
તાલીમ અને સશંોઘન વા ખાસ પ્રકારની કામગીરીઓ માટે પ્રો  સાહન પે ખાસ ૫ગાર, ખાસ વીમા, 
કમર્ચારીઓની આરોગ્ ય ચકાસણી, કમર્ચારીઓને વીમા રક્ષણ, ફરજના ભાગ પેની કામગીરી દર  યાન 
થયેલ ઇજાના િક  સામા ંખાસ રજા, બેની વોલ  ટ ફંડનો અસરકારક ઉ૫યોગ વગેરે સબિંઘત િવગતવાર 
રજુઆત કરેલ હતી. 

ઉકત િવષયે સમયના અભાવે િવશેષ ચચાર્ થઇ શકે નહીં ૫રંત ુટૂંકી ચચાર્ના અંતે નીચે મજુબની 
ભલામણો કરવામા ંઆવી. 
૧) િવભાગના તમામ સવંગર્ના કમર્ચારી/અિઘકારીઓની દર વષેર્ એકવાર આરોગ્ ય ચકાસણી થવી 

જોઇએ. 
ર) સરકારી કામગીરી સબબ થતી કામગીરી દર  યાન ના અક  માત કે ઇજાના િક  સાઓમા ં

વઘારાની ખાસ રજા મજુંર કરવા જોગવાઇ કરવી. 
૩) આવા િક  સાઓમા ંમેડીકલ ખચર્ માટે એડવા  સ આ૫વુ ંતેમજ મેડીકલ ખચર્ ચકૂવવો. 
૪) તમામ સવંગર્ના કમર્ચારી/અિઘકારીઓ માટે મેડીકલેઇમ પ્રકારના િવમાની સગવડ પરૂી પડવી. 
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૫) તાલીમ, સશંોઘન અને વાઇ  ડ લાઇફ વી ખાસ કામગીરી સાથે કમર્ચારી સાથે સકંળાયેલ 
કમર્ચારીઓને ખાસ ૫ગાર આ૫વાની જોગવાઇ કરવી. 

૬) ખાસ અિભ ચી ઘરાવનાર તથા િવિશ  ટ કામગીરીમા ં જોડાયેલ કમર્ચારીઓને ૫ણ રાજય બહાર 
તાલીમ/અ  યાસ પ્રવાસમા ંમોકલવા.  

૭) સરકાર ીની તાલીમ નીતી અનસુાર પ્ર  યેક સવંર્ગ માટે િનયત સમયાતંરે િવિવઘ િવષયોના 
રીફે્રશર કોસર્ પ્રકારની તાલીમો નુ ંઆયોજન કરવ ુઅને તાલીમ માટે ૫સદં થયેલ કમર્ચારીને  
તે િવભાગ દ્રારા અચકૂ૫ણે ટા કરવામા ંઆવે તે અંગે ૫િર૫ત્ર બહાર પાડવો. 

૮) ટૂંકા સમયની તાલીમો માટે વતુર્ળ કક્ષાએ આયોજન કરવા િવચારવુ.ં 
૯) તાલીમ કે  દ્રોમા ં ૫યાર્  ત અિઘકારી/કમર્ચારીઓની િનમણકુ કરવી અને તાલીમનો  યા૫ 

વઘારવો. 
૧૦) વનરક્ષક/ વનપાલ કક્ષાના કમર્ચારીઓ માટે રાજયમા ં અ  ય  થળોએ સફળ થયેલ 

કામગીરીઓના અ  યાસ પ્રવાસોનુ ંઆયોજન કરવુ.ં 
 



 13 

વન અિધકાર ઓના તા.30/1ર/ર014 ના રોજના પર સવંાદમા ંથયેલા ચૂનો 
 

અ. 
ન.ં 

ચૂન કાયવાહ  –
ACTION 

 સ -1 ના ચુનો  

૧. રક્ષણ તથા વ યપ્રાણી બચાવના હતેસુર સવંેદનશીલ િવ  તારોને ઓળખી, 
િવભાગીય કક્ષાએ તેમજ અિત સવંદેનશીલ િવ તારોમા ં રે જ કક્ષાએ જ રી 
માળખાકીય સિુવધાઓ સિહત ર૪ X ૭ કાયર્રત કંટ્રોલ મ ઉભા કરવા 

HoFF / F & E 

ર. માનવ-વ  યપ્રાણી સઘંષર્ ટાળવા, વન િવ  તાર બહારના વ  યજીવોના ં
સરંક્ષણ માટે લોક જાગિૃત ઉભી કરવી જોઇએ. પ્રકૃિત િશક્ષણ િશિબરોનો 
 યા૫ વધારવો. 

HoFF 

૩. માનવ-વ  યપ્રાણી સઘંષર્ િવષયક સશંોઘનોને ઉતેજન આ૫વુ ં તેમજ 
વજૈ્ઞાિનકો સાથ ેસમેુળ સાઘી પ્ર  યેક કક્ષાએ વૈજ્ઞાિનક અિભગમ િવકસે તથા 
વજૈ્ઞાિનકો પ્ર  યે આદરભાવ કેળવાય તેવી કાયર્વાહી કરવી. 

HoFF 

૪. વ  ય જીવન  યવ  થા૫નના સદંભર્મા ં લે  ડ  કે૫ મેનેજમે  ટ એપ્રોચ 
અ૫નાવવાના પ્રય  નો કરવા જોઇએ. પ્રથમ તબકકે ક  છ િવ  તારનો લે  ડ 
 કે૫ મેનેજમે  ટ  લાન બનાવવાનુ ંસચુવવામા ંઆ  યુ.ં 

 

HoFF 

પ. આ કામગીરીઓ માટે CSR, CAMPA, ઇકો-ટુરીઝમ, િવિવઘ યોજનાઓના ં
સમેુળ (Convergence), દાન-ભેટ વગેરે મારફતે ભડંોળ ઉભુ ંકરવુ.ં 

HoFF / F & E 

૬. અભયાર  યો રા  ટ્રીય ઉ ાનો તેમજ વન િવ  તારના ં સેટલમે  ટની કામગીરી 
ઝડ૫થી પણૂર્ કરવામા ં આવ ે તેમજ રેવ  ય ુ રેકડર્મા ં નઘણી / દુર  તી 
કરવામા ંઆવ.ે 

F & E 

૭. નીલગાય અને ભ ૂડં વા પ્રાણીઓના કિલંગ માટે િવચારણા થવી જોઇએ. HoFF / F & E 

૮. સેટેલાઇટ રહઠેાણો (હબેીટેટ) િવકસાવવા જોઇએ તેમજ કોરીડોર િવકસે તે 
અંગેનુ ંઆયોજન કરવુ ંજોઇએ. 
 

HoFF 

૯. ખેડૂતોને થતા પાકના નકુશાનના સદંભર્મા ં વળતર/રાહત આ૫વાની 
જોગવાઇ કરવી જોઇએ. તેમજ ખેતર ફરતે વાડ કરવા અંગેની 
જોગવાઇઓનુ ંપ્રમાણ વઘારી ખેડૂતોને રક્ષણ આ૫વુ ંજોઇએ. 
 

HoFF / F & E 
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 સ -ર ના ચુનો  

૧૦. વ  યજીવ બચાવ કામગીરી માટે સરકાર ીના િવિવઘ િવભાગો ખાસ કરીને 
પોલીસ તથા રેવ  ય ુિવભાગ સાથે સદુઠ સકંલન કરવામા ંઆવે. વન િવભાગના 
 ટાફને ફોજદારી કાયર્રીતી અિઘિનયમની કલમ ૧૯૭ હઠેળ મળતા રક્ષણનો 
પરુો લાભ આ૫વામા ંઆવે તે હતેસુર ગહૃ િવભાગ દ્રારા ૫િર૫ત્ર બહાર પાડવા 
કાયર્વાહી કરવામા ંઆવે. 

F & E 

૧૧. બાતમીદારને પરુ  કાર આ૫વાની કાયર્વાહી સરળ અને અસરકારક કરવામા ં
આવે. ૫ગારદાર બાતમીદારનુ ં(પેઇડ ઇ  ફ મેર) નેટવકર્ ઉભ ુકરવુ ંજોઇએ. 

HoFF / F & E 

૧ર. િવભાગીય કક્ષાએ તેમજ વતુર્ળ કક્ષાએ કાનનુી િન  ણાતં-સલાહકારની સેવાઓ 
ઉ૫લ  ઘ કરવામા ંઆવે. ફરજના ભાગ પે કમર્ચારી સામે થયેલ  યિકતગત 
ફિરયાદોના સદંભર્મા ંકાયદાકીય સેવાઓ ઉલ  ઘ કરવામા ંઆવે. 

F & E 

૧૩. અ૫રાઘ તપાસણી હતેસુાર પોલીસ િવભાગમાથંી રાઇટર, પી.એસ.આઇ. અને 
જ રી જણાયે એ.એસ.આઇ. સઘુીના અિઘકારીઓને િવભાગમા ંપ્રિતિનયિુકત ૫ર 
લેવામા ંઆવે. 

HOFF  / F & E 

૧૪. વનીકરણની તમામ કામગીરીઓ માટે સુ પ ટ િવ  તતૃ પ્રોટોકોલ ઘડી સમય બઘ્ ઘ 
રીતે સઆુયોજીત ઢબે કામગીરી કરવામા ં આવે. વાવેતરના જ  થાના બદલે 
ગણુવ  તા અને સઘન કામગીરી ૫ર ભાર મકુવામા ંઆવે. 

HoFF 

૧પ. વનીકરણમા ં  થાિનક પ્રજાિતઓ તેમજ લોકો૫યોગી જાતોના વાવેતરનો અિભગમ 
અ૫નાવવામા ંઆવે. 

HoFF 

૧૬. નસર્રી કે વનીકરણની કોઇ ૫ણ કામગીરી હાથ ઘરતા અગાઉ  તે િવ  તારની 
જમીન તેમજ પાણીનુ ંપથૃકકરણ કરાવવામા ંઆવે. 

HoFF 

૧૭. ટ્રીટમેંટ  લાનને અનુ ૫ બ ટની જોગવાઇ કરવામા ંઆવે. HoFF 

૧૮. તમામ કામગીરીઓનુ ંથડર્ પાટ  મોનીટરીંગ કરવામા ંઆવે. HoFF 

૧૯. કે્ષિત્રય કમર્ચારી ૫ર અ  ય િવભાગો સબિંઘત કામગીરીઓનુ ંભારણ ઓ  ંકરવામા ં
આવે. 

HoFF / F & E 

ર૦. દરેક કામગીરીના સચુકાકંો-મા૫દંડ િનયત કરી િવિવઘ  તરની જવાબદારીઓ 
િનયત કરવામા ંઆવે. 

HoFF 

ર૧. હાઇટેક અને આઘિુનક નસર્રીઓનુ ં પ્રમાણ વઘારી, ટ ટે્રઇનરના રોપાઓ તથા 
ઉ  ચ જનીનીય ગણુવ  તાના રોપાઓન ેપ્રાઘા  ય આ૫વામા ંઆવે. 

HoFF 

રર. શકય હોય  યા ંPPP હઠેળ વકૃ્ષારો૫ણ હાથ ઘરવાની શકતાઓ ચકાસવી. HoFF 

ર૩. રીઢા ગુ  હગેારો સામે પાસા એકટની જોગવાઇઓ લાગુ ંપાડવામા ંઆવે. F & E 

ર૪. ભારતીય વન અિઘિનયમની જોગવાઇઓમા ં સઘુારા કરી દંડ તથા સજાની 
અવિઘમા ંવઘારો કરવામા ંઆવે. 

HoFF 
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રપ. અિત સવેંદનશીલ િવ  તારોમા ં રાજય૫િત્રત વન અિઘકારીને એકઝીકયટુીવ 
મેજી  ટે્રટની સ  તાઓ સો૫વા કાયર્વાહી હાથ ઘરવામા ંઆવે. 

F & E 

ર૬. સવેંદનશીલ િવ  તારોની યાદી કરી ગ૫ૃ પેટ્રોલીંગ સઘન કરવામા ંઆવે. HoFF 

ર૭. સવેંદનશીલ િવ  તારોમા ંજોડીગાડર્ની જગ્ યાઓ ઉભી કરવી. HoFF 

ર૮. મોબાઇલ  કવોડર્ અને  ટ્રાઇકીંગ ફોસર્ નુ ં પનુગર્ઠન કરી, તેમા ં એસઆરપી 
 ટાફની સેવાઓ પ્રિતિનયિુકતના ઘોરણે કરી માત્ર સરંક્ષણની કામગીરી જ આ 
ટુકડીઓ દ્રારા કરવામા ંઆવે તેવી  યવ  થા કરવી. 

HoFF 

ર૯. રજ કક્ષાએ ફોર  હીલર વાહન તથા રાઉ  ડ અને બીટના  તરે મોટર સાઇકલો 
પરુા પાડવા. બીટ ગાડર્ને પી. ટી. એ. આપવુ.ં 

HoFF / F & E 

૩૦. લીવ રીઝવર્  ટાફની જોગવાઇ કરવી અને રજ કચેરીઓમા ં એકાઉ  ટ  ટ તથા 
કલાકર્ની જગ્ યાઓ ઉભી કરવી. 

HoFF / F & E 

૩૧. બેનીવોલ  ટ ફંડનો અસરકારક ઉ૫યોગ થાય તેવી  યવ  થા ગોઠવવી. HoFF / F & E 

૩ર. વન સેવા ચદં્રકો તથા િવિશ  ટ વન સેવા ચદં્રકો િનયિમત૫ણે અપાય અને 
સવંગ ના સખં્ યાબળ પ્રમાણે તેની સખં્ યા વઘારવામા ંઆવે. 

HoFF / F & E 

 સ -3 ના ચુનો  

૩૩. આ પ્રકારની કામગીરી માટે કુશળ અને તાલીમબઘ્ ઘ કમર્ચારી ગણ તૈયાર 
કરવા. 

HoFF 

૩૪. વ ય પ્રાણી બચાવ અને પનુવસવાટ માટે માગર્દિશર્કા તેમજ કાયદા સબિંધત 
જોગવાઇઓની સમજણ આપતી પિત્રકા તૈયાર કરી બીટગાડર્ સધુીના 
કમર્ચારીઓને પહ ચે તેવી યવ થા કરવી. 

HoFF 

૩પ. તમામ  તરની ખાલી જગ્ યાઓ ૫ર સ  વરે િનમણુકંો કરવામા ંઆવે. HoFF / F & E 

૩૬. અંતિરયાળ િવ  તારમા ં ફરજ બજાવતા કમર્ચારીઓ માટે ખાસ કરીને ૫ગાર 
વા પ્રો  સાહનો તથા જી  લા કક્ષાએ કમર્ચારીઓના સતંાન માટે અ  યાસની 
 યવ  થા કરવી. 

HoFF / F & E 

૩૭. જુનાગઢ વ  ય પ્રાણી વતુર્ળ હઠેળની જુનાગઢ ખાતેની ટ્રા  ઝીટ હો  ટેલ માફક અ  ય 
 થળોએ ૫ણ ટ્રા  ઝીટ હો  ટેલ બનાવવા કાયર્વાહી કરવી. 

F & E 

૩૮. તાલકુા કક્ષાએ એક જ અિઘકારી સામાજીક વનીકરણ તેમજ કે્ષિત્રય િવભાગ એમ 
બનેં પ્રકારની કામગીરી એક સાથે કરી શકે કેમ તે અંગે શકયતાદશીર્ અહવેાલ 
તૈયાર કરવો થી તાલકુા કક્ષાએ યિુનટના એક મજુબ જવાબદાર અિઘકારી નકકી 
કરી શકાય. 

HoFF 

૩૯. મિહલા કમર્ચારીઓ માટે જ રી પાયાગત સવલતો પરુી પાડવી તેમજ શકય હોય 
 યા ંસઘુી એક થાણા/  થળ ૫ર માત્ર  એક જ મિહલા કમર્ચારીની િનયિુકત ટાળવી. 
 

HoFF / F & E 
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૪૦. દરેક  ટાફને િવ  તાર મજુબ વાયરલેશ/વોકીટોકી, પી.ડી.એ અને મોબાઇલ ફોન 
આ૫વા ટોકટાઇમની સિુવઘા આ૫વી. 

HoFF 

૪૧. સવેર્ અને ડીમાકશનની કામગીરી માટે DTM, TSS વા આઘિુનક ઉ૫કરણો 
વસાવવાની શકયતા ચકાસવી અને તદનસુાર નવી બાબતો મા ંતેનો સમાવેશ કરવો 

HoFF 

૪ર. તમામ સવંગર્મા ંઉ  ચતર ૫ગાર ઘોરણની યોજનાનો લાભ સમયસર આ૫વામા ંઆવે, 
બાકી કેસોમા ંસમીક્ષા કરવામા ંઆવે. 

HoFF / F & E 

૪૩. તમામ સવંગર્મા ંદર વષેર્ િનયિમત ૫ણે બઢતી સિમિતની બેઠકો મળે તેવી કાયર્વાહી 
હાથ ઘરવી. 

HoFF / F & E 

૪૪. બદલી અને િનમણુકં માટે અલગ માગર્દશર્ક િસઘ્ ઘાતંો ઘડવા તેમજ બદલી સમયે 
વનરક્ષકોનો તાલકુા, વનપાલ માટે જી  લો અને ૫રીક્ષેત્ર વન અિઘકારી માટે ઝોન 
બદલાય તેવી  યવ  થા િવચારવી. 

HoFF / F & E 

૪પ. અ  ય િવભાગોમા ંસમાન ૫ગાર ઘોરણ વાળા િક  સાઓમા ં  યનુતમ લાયકાત શુ ંછે તે 
ઘ્ યાને લઇ વન રક્ષકમા ંભરતી માટે  યનુતમ-૧ર પાસ અને વનપાલ માટે િવજ્ઞાન કે 
ગ્રામ િવજ્ઞાનના  નાતકની જોગવાઇ કરવા િવચારણા કરવી. 

HoFF / F & E 

૪૬. િવભાગના તમામ સવંગર્ના કમર્ચારી/અિઘકારીઓની દર વષેર્ એકવાર આરોગ્ ય 
ચકાસણી થવી જોઇએ. 

HoFF / F & E 

૪૭. સરકારી કામગીરી સબબ થતી કામગીરી દર  યાન ના અક  માત કે ઇજાના િક  સાઓમા ં
વઘારાની ખાસ રજા મજુંર કરવા જોગવાઇ કરવી, મેડીકલ ખચર્ માટે એડવા  સ આ૫વુ ં
તેમજ મેડીકલ ખચર્ ચકૂવવો, કમર્ચારી/અિઘકારીઓ માટે મેડીકલેઇમ પ્રકારના િવમા 
ની સગવડ પરૂી પડવી. 

F & E 

૪૮. તાલીમ, સશંોઘન અને વાઇ  ડ લાઇફ વી ખાસ કામગીરી સાથે સકંળાયેલ 
કમર્ચારીઓને ખાસ ૫ગાર આ૫વાની જોગવાઇ કરવી. 

F & E 

૪૯. ખાસ અિભ ચી ઘરાવનાર તથા િવિશ  ટ કામગીરીમા ં  જોડાયેલ કમર્ચારીઓને ૫ણ 
રાજય બહાર તાલીમ/અ  યાસ પ્રવાસમા ંમોકલવા.  

HoFF 

પ૦. સરકાર ીની તાલીમ િનતી અનસુાર પ્ર  યેક સવંર્ગ માટે િનયત સમયાતંરે િવિવઘ 
િવષયોના રીફે્રશર કોસર્ પ્રકારની તાલીમો નુ ંઆયોજન કરવ ુઅને તાલીમ માટે ૫સદં 
થયેલ કમર્ચારીને  તે િવભાગ દ્રારા અચકૂ૫ણે ટા કરવામા ંઆવે તે અંગે ૫િર૫ત્ર 
બહાર પાડવો. 

HoFF 

પ૧. ટૂંકા સમયની તાલીમો માટે વતુર્ળ કક્ષાએ આયોજન કરવા િવચારવુ.ં ક્ષમતા વઘર્ન 
અને આઘિુનક ટેકનોલોજી તેમજ સફળ કામગીરીઓની મલુાકાત ની તક પાયાના 
કમર્ચારીઓને પરુી પાડી તેઓનુ ંક્ષમતાવઘર્ન કરવુ.ં 

HoFF 

પર. તાલીમ કે  દ્રોમા ં ૫યાર્  ત અિઘકારી/કમર્ચારીઓની િનમણકુ કરવી અને તાલીમનો 
 યા૫ વઘારવો. 

F & E 
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વન અિધકાર ીઓનો પ રસવંાદ 

તા. 30/12/2014 

ુ ચત કાય મ 

સમય કાય મ 
૦૯:૦૦ થી ૧૦:૦૦ રજી ટે્રશન 
૧૦:૦૦ થી ૧૧:૦૦ ઉદઘાટન સમારોહ  
૧૧:૦૦ થી ૧૧:૩૦ ચા-કોફી 
૧૧:૩૦ થી ૧૩:૦૦ તાિં ક સ -1 વ ય ાણી સરં ણ અને બધંન (તાિ ક સ ો દર યાન દરક ેઝ ટશન 

20 મીનીટ ુ ંરહશે અને 10 મીનીટ ો ર ની રહશે ) 
 ૧૧:૩૦ થી ૧૨:૦૦ માનવ/વ ય જીવના ઘષર્ણના બનાવોનુ ં યવ થાપન 
 ૧૨:૦૦ થી ૧૨:૩૦ વ ય જીવન ેલગત ગનુાઓનો પ્રભાવશાળી કંટ્રોલ  
 ૧૨:૩૦ થી ૧૩:૦૦ રિક્ષત િવ તાર બહારના વ ય જીવોનુ ં યવ થાપન  
 સ  ચેરમેન : ી પી.કે.તનેજા, IAS, અિધક મખુ્ય સિચવ ી, વન અને પયાર્વરણ, 

ગ.ુરા,ગાધંીનગર. 
 ર પોટ યર : ી ડી. ટી. વસાવડા, IFS, ના.વ.સ., સા.કા,ંસાવયો, િહંમતનગર. 
 ી જી. એ. ઝાલા, મ.વ.સ., વળેાવદર 

૧૩:૦૦ થી ૧૪:૩૦ તાિં ક સ -2 વન સરં ણ અને થાિનક લોકોની આ િવકામા ં ધુારો 
 ૧૩:૦૦ થી ૧૩:30 વનીકરણની કામગીરીમા ંગણુા મક સધુારો 
 ૧૩:30 થી ૧૪:૦૦ (અ) વનીકરણ થકી થાિનક લોકોની આજીિવકા વધર્નના 

અવકાશો  
 (બ) યોજનાઓના સમ વયનુ ંમહ વ ( ટડી અરવ લી જી લો) 
 ૧૪:૦૦ થી ૧૪:૩૦ વન સરંક્ષણના પડકારો  
 સ  ચેરમેન : ી રાજીવ, IFS, અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષક ીઅન ેહડે ઓફ ધી ફોરે ટ ફોસર્,  

ગ.ુરા, ગાધંીનગર. 
 ર પોટ યર : ી પી. એસ. વળવી,ના.વ.સ., ડાગં (દ), આહવા. 
 ી જી. એ. બ્રહભ , મ.વ.સ., આંણદ 

૧૪:૩૦ થી ૧૫:૩૦ ભોજન િવરામ. 
૧૫:૩૦ થી ૧૭:૦૦ તાિં ક સ -3 ે ીય ટાફની કપેસીટ  બ ડ ગ અને યવ થાપન 

 ૧૫:૩૦ થી ૧૬:૦૦ તાલકુા કક્ષાના માળખાનુ ંમજબતુીકરણ  
 ૧૬:૦૦ થી ૧૬:૩૦ પાયાના ટાફનુ ંકેિરયર લાનીંગ  
 ૧૬:૩૦ થી ૧૭:૦૦ પાયાના ટા નુ ંક્ષમતા વધર્ન  
 સ  ચેરમેન : ડાર્. સી. એન. પાડંે, IFS, અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષક ી, વ ય પ્રાણી,  

ગ.ુરા, ગાધંીનગર. 
 ર પોટ યર : ી એસ. એમ. સયૈદ, ના.વ.સ., સરદાર સરોવર િનગમ િલ. 
 ી એસ. કે. પવુાર, મ.વ.સ., ગોધરા. 
૧૭:૦૦ થી ૧૮:૦૦ ઉપસહંાર અને સમાપન.  
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વન અિધકાર ીઓનો પ રસવંાદ 

તા. 30/12/2014 

ુ ચત કાય મ 

સમય િવગત  
૦૯:૦૦ થી ૧૦:૦૦ રજી ટે્રશન 

૧૦:૦૦ થી ૧૦:૦૩ પ્રાથર્ના 

૧૦:૦૩ થી ૧૦:૦૮ પુ પગુ છથી વાગત 

૧૦:૦૮ થી ૧૦:૧૩ વાગત પ્રવચન. ડૉ. સી. એન. પાડેં, IFS, અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષક ી, વ ય 
પ્રાણી, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર. 

૧૦:૧૩ થી ૧૦:૧૬ દીપ પ્રાગટય : મચં થ મહાનભુાવોના હ તે.  
૧૦:૧૬ થી ૧૦:૨૨ પ્રાસિંગક પ્રવચન : ી રાજીવ, IFS, અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષક ીઅને હડે ઓફ ધી 

ફોરે ટ ફોસર્, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર. 
૧૦:૨૨ થી ૧૦:૩૦ પ્રાસિંગક પ્રવચન : ી પી. કે. તનેજા, IAS, અિધક મખુ્ય સિચવ ી, વન અને 

પયાર્વરણ િવભાગ, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર. 
૧૦:૩૦ થી ૧૦:૪૦ પે્રરક ઉદબોધન : ી બચભુાઈ ખાબડ. માન. રા ય મતં્રી ી, વન અને 

પયાર્વરણ, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર. 
૧૦:૪૦ થી ૧૦:૫૫ અ યક્ષ ી નુ ંઉદબોધન. ી મગંભુાઈ પટેલ, માન. મતં્રી ી, વન અને 

પયાર્વરણ, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર. 
૧૦:૫૫ થી ૧૧:૦૦ આભાર િવિધ. ડૉ. રામજી રાય, IFS, અિધક અગ્ર મખુ્ય વન સરંક્ષક ી, વહીવટ 

અને તકેદારી, ગજુરાત રાજય, ગાધંીનગર. 
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No. PccF/Ps/B- '?lo A 2014-15

Gandhlnagar, the 12th Dec', 2014'

candhinagar'

Copy to1

Sub: Foest olfl.ets' ConJerence'

I has been decided by the Governmeni to 'onvene 
Forest Officers'

Conferen€e on 3oth December' 2014 in which officers of the level of RFOS'

oar., ba* u* above will panicipat€ APccF' D&M' maY issue sultabl€

'"",rr","* '.*t*t"t 
to inform all the concerned officers about the

confe.ence and rnake all necessary arrangement for the conferenc€ at

'19
\../APCCF, (D&M)

PCCF, WI-
APccFs (au)

(Rajeeva)

Prin.ipal Chief Conse rvator ot Forests

Gujarat state, Gandhinagar'
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No. PCCF/P5/8-
Gandhinaea r,

c{ !rv 2014-.I5
theff,h Dec.;2014.

Ref: fiin: otfice No. PccF/Ps/d/2r0idt 12/12/2074

PCCF (wr)
APCCFS, (All)
ccF (sr-D

The Forest Office6 Conter€nce is due for 10rn ol Decelloe.. The

followlng.instnrctions arc ksui:d in this iegard:

1. the Pe€is who hav€ been appbinted for each session by the letter

und€r reference are requested to 8o throuth each plesentarion very

cldelY.

2. rhe followrng a(pects should be covered n lhe presentation:

ii KeY issues arising out of th€ topic,

ii) suggestlons for mdnagem€nt ot rhese lev lssues using

deparimental manpower a nd technobgy, and

iii) suggestions lor the manaeement of these kev issues bv

brjnging in external tech noloEY/su pport of external agehcies

3. They should ensure that no conkoversial issues aie highlighted and

presented,

I K"teevai
Principal Ch ief Conservator of Forests

Gujarat state, Gan.lhinagar.

\'L
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Elfecdvc wndile clnc control
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An act lo prcvide for tne
Protection of Wild dimals,
birds md plants.............witl
a view to ensurine the
ecological and environnentaL
securiw of the country

. 15)"6piEanrnirr"mernraryanlmal,
speclbdinih.dd.r,||[orrvwhkhts
ept!rcdolkeptolbrcdinaptiity|

. (351 " wrd animi"
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Adrb :nd ftophrB prohibld/ R€ehrd.

p@hibid i€.urakd. 6ed.i3 h 4sl

(1) For tade ( iood, pets, anices,
ornamenb, medkin*, et ) beG6e of

15) ro proled nop prcoeiyetc

. Norearln publicbywild ife poa.hets.

. La.kof p6perimplementalionor
managementpolicy,laws is also an
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