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1. પ્રસ્તાવના : 

    વવશ્વનાાં કુલ ભૌગોવલક વવસ્તારના ૨.૫% વવસ્તાર ધરાવતો ભારત દેશ વવશ્વમાાં સાતમા સ્થાન ેછે. જ્યારે વસતીની દ્રવિએ ભારત વવશ્વમાાં 

બીજુાં  સ્થાન ધરાવે છે. વવશ્વના કલુ વન વવસ્તારનાાં ૧.૮% અન ેદશેના કુલ ભૌગોવલક વવસ્તારના ૨૧.૦૨% વન વવસ્તાર ધરાવે છે (વન વવભાગ 

ગુજરાત અહવેાલ, ૨૦૧૦). 

વષમ ૨૦૧૯માાં ભારતમાાં કુલ જમીન વવસ્તારના ૭,૧૨,૨૪૯ ચો.કક.મી. વવસ્તારમાાં વનો હતાાં. એટલે ક,ે ૨૧.૬૭% વવસ્તારમાાં વનો હતાાં 

જ્યારે ગજુરાતમાાં (ભારતીય રાજ્યોના વનોના અહેવાલ ૨૦૧૯ મજુબ ) કુલ જમીન વવસ્તારનાાં ૧૪,૮૫૭ ચો.કક.મી. વવસ્તારમાાં વનો હતાાં. એટલે 

કે, ગજુરાતમાાં ૭.૫૭% વવસ્તાર વનો હેઠળ હતો. જ્યારે ગુજરાત વન વવભાગના આાંકડાકીય અહેવાલ મજુબ ગજુરાતની કુલ જમીનનાાં 

૨૧,૮૫૯.૨૨ ચો.કક.મી. વવસ્તાર વન હેઠળ હતો. એટલે ક,ે ગજુરાતના ૧૧.૧૪% વવસ્તારોમાાં વન હતાાં (India State Forest Report-

2019., Gujarat Forest Statistic Report-2018-19).  

દેશનાાં અન્ય વવસ્તારોની જેમ ગજુરાતમાાં પણ વન વવસ્તાર અવત જોખમનાાં આર ેછે, રાજયનાાં લગભગ ૫૭.૪૦% લોકો ગ્રામ્ય વવસ્તારમાાં 

વસે છે, તઓે સીધી કે આડકતરી રીતે વન ઉપજ, ઘાાંસચારા અને વનસ્પવત આધાકરત ઉપજ મેળવે છે. લગભગ ૧૫% લોકો આજીવવકા માટે સીધી 

રીતે વન પર આધારીત છે. વન કટાઈ (ગેરકાયદેસર કપાણ) , ગેરકાયદસેર ખેડાણ અન ેદબાણ, દવ, ચકરયાણ, ખાણ ઉદ્યોગ અને  વસ્તી વૃવધધનાાં કારણ ે

પકરવસ્થવત વધારે વવકટ બની ગઇ છે. જેથી, બળતણ લાકડુાં અને ઘાાંસ સવહતનાાં અન્ય વન પેદાશો માટ ેવનો પર ભાર વધ્યો છે. માનવ અને પશધુનની 

વસ્તી વધારાના કારણ ેવન પરનો ભાર વધ ુને વધુ ગાંભીર બની ગયેલ છે અને વનો ઉજ્જડ થવા પામેલ છે. (વન વવભાગ, ગજુરાત- ૨૦૧૦) 

  

1.1 વનોનો વવકાસ માટ ેસરકાર ધવારા કરવામાાં આવલે પ્રયત્ન : 

વન પર ભારણ વધતાાં સરકાર ેવષમ ૧૯૮૮માાં નવી રાષ્ટ્રીય વનનીવત બહાર પાડી. જૂન ૧૯૯૦ની માગમદર્શમકા મજુબ ગુજરાતમાાં વષમ ૧૯૯૧ 

થી સ્થાવનક વનવાસીઓ અન ેસ્વવૈછછક સાંસ્થાઓન ેવન સાંરક્ષણ, વ્યવસ્થાપન અન ેસાંવધમનમાાં સામેલ કરી પાાંખા થયેલા વનોનુાં પનુ: વનમામણ કરવા 

માટે સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવત (જે.એફ.એમ.સી.)ની રચના કરવામાાં આવી(પાાંડર- ૨૦૧૪). આ વનતી અનુસાર વનોનો વવસ્તાર વધારવા 

પર ઘણો ભાર મુક્યો છે અને વનનુાં પ્રમાણ વધારીન ેરાષ્ટ્રના કુલ ભૌગોવલક વવસ્તારનાાં ૩૩% જેટલુ કરવાનો વનધામર કયો છે.  

સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન એટલે “ સામાન્ય કરાર અાંતગમત પાાંખા થયેલાાં વન વવસ્તારોના પુન:વનમામણ, સાંરક્ષણ, વવકાસ, વહીવટ અન ેવન 

પેદાશ અાંગનેા વનણમયોમાાં વનખાતુ, ગ્રામ સમુદાય અન ેસ્વૈવછછક સાંગઠનોનુાં સહભાગીપણાં.”  

સારાાંશ  : ભારતમાાં લગભગ ૬૫.૫૩% લોકો ગ્રામ્ય વવસ્તારમાાં રહ ેછે, જેમની આજીવવકા સીધી કે આડકતરી રીતે વનો પર આધાકરત છે, 

અન ેલગભગ ૧૫% લોકો આજીવવકા માટ ેસીધી રીતે વન પર અધાર રાખે છે. આમ, વનો ભારતનાાં અથમકારણમાાં અગત્યનો ભાગ ભજવ ેછે. 

આઝાદી બાદ વષમ ૧૯૫૦ થી ૧૯૮૦ દરવમયાન દેશના વવકાસના હેતુસર અને વવવવધ કારણોસર ૧,૫૪,૫૭૧ હે. વન વવસ્તારનો ઉપયોગ 

કરવામાાં આવ્યો અન ેદેશનો વન વવસ્તાર ૨૧% થી ઘટીને ૧૨% થયો. આથી સરકાર ધવારા વનોના સાંરક્ષણ, વવકાસ અને વ્યવસ્થાપન અથ ે

નવી રાષ્ટ્રીય વન નીવત ૧૯૮૮માાં બહાર પાડવામાાં આવી, જેમાાં સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન (લોક ભાગીદારી) ધવારા, વનનુાં પ્રમાણ રાષ્ટ્રનાાં 

કુલ ભૌગોવલક વવસ્તારનાાં ૩૩% જેટલો કરવાનો વનધામર કરેલ છે. ગજુરાતમાાં પ્રાયોવગક ધોરણે વષમ ૧૯૮૮માાં અને કાયદાકીય રીતે વષમ ૧૯૯૧ 

થી સહ્ભાગી વન વ્યવસ્થાપન કાયમક્રમની શરૂઆત કરવામાાં આવી.  

પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન યોજનાની અસરોની ચકાસણી (મલુ્યાાંકન) કરેલ છે. આ અભ્યાસમાાં છેલ્લા ત્રણ 

દાયકાથી ચાલતી સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન યોજનાની વન સમુદાયને જાણકારી છે ક ેનહી અન ેયોજનાના અમલીકરણ બાદ સરકારના ઉદ્દેશો 

મુજબ અપેવક્ષત પકરણામો મળ્યા છે ક ેનહી તે જાણવા પ્રયાસ કરેલ છે. અભ્યાસ વષમ ૨૦૦૯ થી ૨૦૧૪ દરવમયાન વન વવભાગ ધવારા વન 

વવકાસ, સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતના સભ્યો અન ેવન વવસ્તાર ધરાવતા ગામોનાાં વવકાસ અથે કરવામાાં આવેલ કામગીરી પર ધ્યાન 

કેન્દ્રીત કરે છે. સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતના સભ્યોમાાં કાયમક્રમ અાંગે ઉંડાણપૂવમક જાણકારીનો અભાવ જોવા મળેલ છે. પરાંતુ , આ 

યોજનાની પ્રચાર-પ્રસારની કામગીરીમાાં સફળતા મળેલ છે. આ યોજનાને કારણે વનવાસીઓનો સામાજીક વવકાસ અને તમેને આર્થમક લાભોની 

પ્રાવતત થયેલ છે. તેમજ, તમેન ેવન્ય પેદાશ સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઇ રહે છે.    
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ગુજરાત રાજયમાાં સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન યોજના અાંતગમત અત્યાર સુધી ૨૩ વજલ્લાઓમાાં ૩૪૨૫ સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવત 

કાયમરત છે. ગજુરાત સરકાર ધવારા વન વવભાગમાાં ચાલતી વવવવધ યોજનાઓ અાંતગમત વષમ ૨૦૦૯ થી ૨૦૧૪ સુધીમાાં ૨૭૪૮.૪૭૩૧ લાખ રૂવપયાનો 

ખચમ કરવામાાં આવેલ છે(ગજુરાત ફોરેસ્ટ સ્ટેસ્ટીક અહવેાલ -૨૦૧૮-૧૯). અભ્યાસ હેઠળ પસાંદ કરવામાાં આવેલ સુરત જીલ્લામાાં ૧૯૮૮ થી ૨૦૧૪ 

સુધીમાાં  કુલ ૧૬૬ સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતની રચના થયલે છે (સુરત વન વવભાગ પ્રગવત અહેવાલ – ૨૦૧૪).  

        આમ, સરકાર ધવારા વનીકરણ, વનવાસીઓના આરોગ્ય, આજીવવકા અન ેવનવાસીઓ જાગૃત બને તે કામગીરી માટે આ યોજના પાછળ કરોડો 

રૂવપયા ખચમ કરેલ છે. સરકાર ધવારા થયેલ પ્રયત્નો પરથી અભ્યાસમાાં નક્કી કરવામાાં આવેલ હેત ુ મજુબના એટલે ક ેઅપેવક્ષત પકરણામો મળ્યા છે ક ે

નહી? તેમજ સવમવતમાાં જોડાવવાથી વનવાસીઓન ેકટેલા લાભો મળ્યા છે? ત ેજાણી શકાય. જેથી સારી બાબતો બીજી યોજનામાાં પણ લાગ ુપાડી 

શકાય અને તમેા કોઇ ક્ષવતઓ જણાય તો દરુ કરવાના પ્રયત્નો કરી શકાય આ હતેુ થી આ અભ્યાસ હાથ ધરવામાાં આવેલ છે.   

સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન અાંગ ેબહુજ ઓછાાં અભ્યાસો થયેલ છે. ખન્ના (૨૦૦૧) અનુસાર, વન સાંરક્ષણ કરનાર સ્થાવનક લોકોનાાં પકરવારની 

વાર્ષમક આવકમાાં ૧૫ થી ૨૦% વધારો દશામવે છે. વનોનો વવકાસ ગ્રામીણ લોકોની સાંપૂણમ ભાગીદારી અને સામૂવહક પ્રયાસ વગર શક્ય નથી. વન 

સવમવતમાાં મવહલાઓનુાં પ્રવતવનવધત્વ ખુબ જ મહત્વનુાં છે કારણ કે તઓે વનનાાં મુખ્ય વપરાશકારો છે. અમુક વન સવમવતઓમાાં મવહલાઓએ પણ વન 

વ્યવસ્થાપનનુાં કાયમ સફળતા પવૂમક પાર પાડયુાં છે પરાંતુ હજી સુધી ઘણી માંડળીઓ પોતાના હક્કો અને જવાબદારી વવશ ેજાણકાર નથી અને તેથી તેઓ 

સહભાગી વન વ્યવસ્થાપનની પ્રવવૃિમાાં રસ ધરાવતાાં નથી.  

 ધિા અન ેસરકાર (૨૦૧૦)નો અભ્યાસ, વન સાંરક્ષણની પ્રવૃવિમાાં વનવાસીઓની સકક્રય ભાગીદારી એ વચન બધ્ધતા, સાંકલન અને પ્રેરણાની 

ભાવના સુચવ ેછે. ગ્રામીણ લોકો પાસ ેઓછી જમીન, સસાંચાઇની સવુવધાનો અભાવ, વનમ્ન ગુણવિાવાળી પેદાશ હોવાથી તઓે કૃવષ પદેાશમાાંથી વધુ 

આવક મેળવી શકતા નથી. આ કારણોસર વનવાસીઓ સહભાગી વન વ્યવસ્થાપનની કામગીરીમાાં સાંપુણમ સહકાર આપે છે પરાંતુ ઘણા ગામડાઓમાાં 

વનવાસીઓ વન વવભાગનાાં કમમચારીઓનાાં છલકપટ વાળા વલણથી તેમજ ગામનાાં સમૃધ્ધ વગમને ધ્યાનમાાં રાખી સામાન્ય વગમનાાં લોકોની અવગણનાાં 

કરી એક તરફી વનણમયો લેવાતા હોવાથી કાયમક્રમમાાં જોડાતા નથી. 

     બલનુી અન ેઇન્ય ુ (૨૦૦૯)નાાં અભ્યાસમાાં જણાવેલ ક ેઆ યોજના અાંતગમત વન સાંરક્ષણની પ્રવૃવિમાાં લોકોનો રસ, વનણમય લેવાની 

પ્રકક્રયામાાં લોકોનો સહભાગ, પારદશમક આયોજન વગેરે જેવી પધ્ધવતનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. વન વવભાગ માટે ગામનાાં ગરીબ લોકોને તમેજ 

મવહલાઓન ેતેમની કોઇ પણ સમસ્યાની રજુઆત કરવા માટે સમાજમાાં હકક આપવામાાં આવ ેઅને વન વવભાગ ધવારા વનવાસીઓ વછચે લાભોની 

વહેંચણી સમાન રીતે થશે તનેી ખાતરી કરાવવી એ એક ખુબ જ મોટી સમસ્યા છે.  

            દસેાઇ (૨૦૧૫)એ કરલે ગુજરાતના અભ્યાસ અનુસાર વનવાસીઓ વન સવમવતમાાં જોડાયા બાદ વન પર ભારણ ઘટયુાં છે. પરાંતુ ઘણા 

વનવાસીઓ બળતણ ના અવેજીમાાં રાાંધણ ગેસ અન ેસ્ટવ આપવા છતાાં હજી પણ બળતણ માટ ેલાકડાઓ વનમાાંથી જ મેળવ ેછે. સૌથી વધ ુગૌણ વન 

પેદાશનો ઉપયોગ ઘર વપરાશ માટ ેકરવામાાં આવ ેછે જે આજે પણ વનો પર વનભમરતા દશામવે છે.     

આમ, ઉપરોક્ત અભ્યાસ પરથી એવુાં કહી શકાય ક ેઅગાઉના સાંશોધનોમાાં જે.એફ.એમ. યોજનામાાં જોડાયેલ સભ્યોની આર્થમક વસ્થવતમાાં 

આવેલ બદલાવ તેમજ તેમને યોજનાની કાયમ પધ્ધવત અાંગે જાણકારી વવશે ક ેવનોમાાં કરવામાાં આવતી પ્રવવૃિઓ વવશે અન ેતેમાાં તમેની ભાગીદારી વવશ ે

કોઇ ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી. તમેજ આ સાંશોધનોમાાં વન વવભાગ ધવારા અપાયેલ લાભો તેઓને મળેલ છે ક ેનહી તનેી ચકાસણી અન ેવનવાસીઓના 

જીવનમાાં સામાજીક અને આર્થમક પકરવતમન અાંગે પણ વવશષે માવહતી મળેલ નથી. પ્રસ્તુત લેખના સાંશોધકન ેગજુરાત રાજયમાાં સુરત જીલ્લા સાંદભે 

છેલ્લા ૧૦ વષમમાાં સહભાગી વન વ્યવસ્થાપનની થયેલ અસર અાંગ ેકોઇ પણ સાંશોધન જોવા ન મળતા ઉક્ત હકકકતોન ેધ્યાને લઇ અભ્યાસ હાથ 

ધરવામાાં આવ્યો છે. 

 

2. અભ્યાસનાાં હતે:ુ 

 આ અભ્યાસનો મૂળભૂત હેત ુસરકાર ધરારા જે.એફ.એમ.સી. વડ ેવન સાંરક્ષણ ,સાંવધમન અન ેવન વ્યવસ્થાપનની કરવામાાં આવતી કામગીરીનીનુાં 

મૂલ્યાાંકન તથા યોજના ધવારા વનવાસીઓ પર થયેલ અસર જાણવાનો અન ેયોજનાની સફળતા ચકાસવાનો છે.  

૧. સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતમાાં જોડાયેલ સભ્યોની જાણકારી મેળવવી.       

૨. સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતના સભ્યોને યોજના અાંગ ેજાણકારી છે ક ેનહી તનેો અભ્યાસ કરવો.  

          ૩. સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવત ધવારા કરવામાાં આવતી વનો આધાકરત પ્રવૃવિની જાણકારી મેળવવી.  

૪. સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતના કાયોમાાં સભ્યોની ભાગીદારી.  

          ૫. આ ભાગીદારીની સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતમાાં જોડાયેલ સભ્યોનાાં આર્થમક અન ેસામાજીક વવકાસ પર થયેલ અસર તેનો 

અભ્યાસ કરવો.  

 

3. સાંશોધન પધ્ધવત : 

પ્રસ્તુત અભ્યાસ માટ ેવણમનાત્મક સાંશોધન પધ્ધવતનો ઉપયોગ કરવામાાં આવેલ છે. અભ્યાસમાાં સુરત વજલ્લાના તમામ ૯ તાલુકા પૈકી ૪ 

તાલુકાઓ વન વવસ્તાર ધરાવે છે આ તાલુકાઓમાાં વન વવભાગની કલુ ૭ રેંજો પૈકી ૧ રેંજ ડમુસ દકરયા કકનારે છે. અને શહેરી વવસ્તારમાાં આવેલ છે. 

આથી ડમુસ વસવાયની ૬ રેંજોન ેઅભ્યાસ હેઠળ આવરી લેવાયેલ છે. આ રેંજોમાાં આવેલ તમામ સહભાગી  વન વ્યવસ્થાપન સવમવતની વવગતો 

નીચેના કોિક ક્રમાાંક – ૧ માાં દશામવવામાાં આવેલ છે.   

 



Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences            ISSN: 2581-6241           Volume - 4, Issue - 4, Apr - 2021 

Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal                                                                                                           Impact Factor:  3.871 

Received on : 15/04/2021                                                          Accepted on : 28/04/2021                                               Publication Date: 30/04/2021 

 

Available online on –   shikshansanshodhan.researchculturesociety.org Page 26 

કોિક ક્રમાાંક : ૧  સરુત જીલ્લામાાં આવલે જે.એફ.એમ.સી. ની  તાલકુા/રેંજવાર માવહતી 

ક્રમ તાલકુાનુાં નામ રેંજનુાં નામ સહભાગી વન 

વ્યવસ્થાપન 

સવમવતની સાંખ્યા 

કલુ સભ્ય સાંખ્યા 

     ૧ માાંડવી માાંડવી ઉિર ૨૫ ૩૧૦૭ 

૨  માાંડવી દવક્ષણ ૪૭ ૬૨૬૧ 

૩ ઉમરપાડા ઉમરપાડા ૨૩ ૨૯૯૫ 

૪  વડપાડા ૨૨ ૨૩૩૮ 

૫ માાંગરોલ વાાંકલ ૩૩ ૧૧૪૮૪ 

૬ મહુવા મહુવા ૧૫ ૨૦૦૨ 

૭ સુરત ડુમસ ૧ ૨૦ 

 કુલ  ૧૬૬ ૨૮૨૦૭ 

 (સ્ત્રોત – નાયબ વન સાંરક્ષક કચેરીનો માવસક પ્રગવત અહેવાલ-૨૦૧૪ ) 
              

         ઉક્ત કોિક ક્રમાાંક ૧. અનસુાર સુરત વજલ્લામાાં કુલ ૧૬૬ સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતઓની રચના થયેલ છે. સહભાગી વન 

વ્યવસ્થાપન સવમવતનુાં કોટા સેમ્પસલાંગ ધવારા ૧ રેંજ દીઠ ૬ સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતની પસાંદગી કરી કુલ ૩૬ સવમવતઓમાાં જોડાયેલ 

સભ્યો અન ેસવમવત અાંતગમત બનેલ સ્વસહાય જુથના સભ્યોનો ઉિરદાતા તરીકે સમાવેશ થાય છે.  

     પસાંદ કરાયેલ ૬ રને્જમાાં સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવત દીઠ વન સવમવતમાાં જોડાયેલ ( જેમાાં ૧ પ્રમુખ/માંત્રી  +૨ સ્ત્રી +૨ પરુુષ)  

કુલ ૫ સભ્યો (જો પ્રમખુ તરીક ેસ્ત્રી સભ્ય હોય તો ૧ પ્રમુખ+૧ સ્ત્રી સભ્ય+૩ પુરુષ સભ્યની પસાંદગી કરવામા આવેલ છે).  તેમજ સવમવત દીઠ એક 

સ્વસહાય જુથના ૪ સભ્યો ( ૧ પ્રમુખ,૧ માંત્રી,૨ સભ્યો )ની પસાંદગી કરવામાાં આવેલ છે આમ, કુલ ૩૨૪ સભ્યો થાય છે પરાંત ુઅભ્યાસ હેઠળ ૨૧ 

સ્વસહાય જુથની જ રચના થયેલ છે. આથી સવમવતમાાં જોડાયેલ  ૧૮૦ સભ્યો અન ેસ્વસહાય જુથના ૮૪ સભ્યો મળી કુલ ૨૬૪ ઉિરદાતાઓની 

પસાંદગી કરેલ છે. પ્રસ્તુત અભ્યાસમાાં જીલ્લા ક ેતાલુકા/રેન્જની સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતની પસાંદગી કરવામાાં કોઈ પક્ષપાત કે પવૂમગ્રહ 

રાખવામાાં આવેલ નથી.  

 

3.1 માવહતી એકત્રીકરણની પધ્ધવત અન ેસાધનો :-  

       અભ્યાસનાાં હેતુઓને અનુરૂપ માવહતી મેળવવા માટે મુલાકાત અનુસૂચી ઉપયોગ કરેલ છે. જેમાાં સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતનાાં 

સભ્યોની વ્યવક્તગત માવહતી, સવમવતની માવહતી તેમજ વન વવભાગ ધવારા મળેલ લાભ, યોજનાનુાં આયોજન અન ેઅમલીકરણમાાં લોકોની ભાગીદારી 

અને સવમવતમાાં જોડાયા બાદ તેમને થયેલ લાભોની માવહતીનો સમાવેશ કરેલ છે. વધમુાાં, સાંસ્થા – સરકારી કચેરીઓના પદાવધકારોઓ તથા સ્ટાફનાાં 

અન્ય કમમચારીઓ સાથ ેચચામ કરી માવહતીનુાં આદાન –પ્રદાન, મુલાકાત અનુસુવચનો અન ેઅવલોકન પધ્ધવતનો ઉપયોગ પણ કરવામાાં આવલે છે. 

અભ્યાસ હેઠળ પસાંદ કરેલ ઉિરદાતાઓ પાસથેી અનુસૂવચ ધવારા એકત્ર કરેલ માવહતીનુાં કોડીંગ કરી કોમ્યુટરમાાં માવહતીને દાખલ કરી વવષ્લેષણ 

કરવામાાં આવ્યુાં છે.  

 

3.2 અગત્યનાાં તારણો:-  

 

ઉિરદાતાઓની વ્યવક્તગત માવહતી :-  

           પ્રસ્તુત અભ્યાસ હેઠળ વનદશમ તરીકે પસાંદ પામેલ કુલ સભ્યો પૈકી સૌથી વધ ુપ્રભુત્વ ચૌધરી ( ૪૯.૬૨%) અન ેવસાવા( ૩૩.૩૩%) 

જાવતનુાં જોવા મળેલ છે. આ ઉિરદાતાઓની ઉંમરમાાં સૌથી વધુ ૭૯.૯૨% ઉિરદાતાઓ ૩૬-૬૦વષમ પ્રૌઢ વય જુથના છે તમેજ ૯૮.૧૧% 

લાભાથીઓ વશવક્ષત છે અને સૌથી વધુ ૭૧.૨૧% ઉિરદાતાઓ વવભક્ત કુટુાંબમાાં રહે છે.  

           ઉિરદાતાઓ પકૈી સૌથી વધ ુ૭૬.૧૪% ખેતી અન ેપશપુાલન વ્યવસાય સાથ ેજોડાયેલ છે. તઓેના પકરવારની કુલ વાર્ષમક આવકમાાં 

૪૯.૬૨% ની આવક રૂ. ૨૭,૦૦૧ થી રૂ. ૬૦,૦૦૦/- છે તમેજ અભ્યાસ હેઠળ આવરી લેવાયેલ કોઇ પણ પકરવારની વાર્ષમક આવક રૂ.૨૭,૦૦૦/-  

થી ઓછી નથી. અભ્યાસ હેઠળ આવરી લેવાયેલ તમામ લાભાથીઓ ગરીબી રેખાની ઉપર જોવા મળેલ છે. તમે છતાાં મોટભેાગના ઉિરદાતાઓ 

બી.પી.એલ.કાડમ ધારક છે.  

 સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન યોજના અાંગ ેજાણકારી :-   

           અભ્યાસ હેઠળ આવરી લેવાયેલ તમામ લાભાથીઓ જે.એફ.એમ.સી.નાાં ઉદ્દેશ વવશ ેમાવહતગાર છે. સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન 

સવમવત વવશેની જાણકારી અાંગે જાગૃતતા ફેલાવવા બાબત ેવન વવભાગ ધવારા સરકારના આદેશ મજુબ સવમતીનાાં પ્રચાર-પ્રસારની કામગીરી સારી રીત ે

કરવામાાં આવેલ છે.   
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     સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતનાાં રજીસ્રેશન અાંગે કુલ ઉિરદાતાઓ માાંથી ૩૧.૪૪% (૭.૨૦+૨૪.૨૪)  ઉિરદાતાઓન ેસવમવતનુાં 

રજીસ્રેશન કરવાનુાં હોય છે તેની જાણકારી છે પરાંત ુતમેની સવમતીનુાં રજીસ્રેશન થયેલ છે કે નહી ત ેવવશ ેમાત્ર ૪.૪૧% ને જાણકારી છે. આ તમામ 

ઉિરદાતાઓ સવમતીમાાં પ્રમુખ/માંત્રીનો હોદ્દો ધરાવે છે. જ્યારે ૨૪.૨૪% ઉિરદાતાઓ અનુસાર જે.એફ.એમ.સી.નુાં રજીસ્રેશન થયેલ નથી અન ે

૬૮.૫૬% ઉિરદાતાઓન ેઆ બાબતે કોઇ જાણકારી નથી.  

   વન અવધકારીઓ અન ેસહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતના સભ્યો સાથે થયેલ વમટીંગ વવશે કુલ લાભાથીમાાંથી ૯૦( ૩૪.૦૯%) ન ેજાણ 

છે જ્યારે ૬૦(૨૨.૭૩%) લાભાથીઓ અનુસાર વમટટાંગ થતી નથી અને ૧૧૪( ૪૩.૧૮%) ને આ બાબત ેકોઇ જાણકારી નથી. વન વવભાગના 

અવધકારીઓ સાથે સવમતીના લાભાથીઓની વમટીંગ થાય છે તેવુાં જણાવનારા ૯૦ (૩૪.૦૯%) પાસેથી વધ ુમાવહતી મેળવતાાં જાણવા મળ્યુાં હતુાં ક,ે 

આ વમટટાંગમાાં રેંજ ફોરેસ્ટ ઓકફસર કે ડીવવઝનનાાં  ફોરેસ્ટ ઓકફસર હાજર રહેતા નથી. ફક્ત સ્થાવનક  સ્ટાફ જેવા ક ેફોરેસ્ટર, બીટગાડમ જ હાજર હોય 

છે. આમ, જે.એફ.એમ.સી.ની માગમદર્શમકામાાં જણાવ્યા મજુ્બ વન વવભાગના રેંજ/જીલ્લા લેવલના કમમચારી અન ેસવમવતના સભ્યોની વમટીંગ થતી 

નથી. તેઓ દર બે મવહને કરવાની થતી વમટીંગ નો અથમ સવમવત અને ફોરેસ્ટર, વબટગાડમ સાથે થયેલ વમટીંગ જ સમજે છે. 

 સવમવત અન ેવન વવભાગ ધવારા સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન અાંતગમત કરવાની થતી વવકાસની કામગીરીઓ માટ ેકાયમકારી આયોજન બનાવવાનુાં 

હોય છે. જે અાંગ ેકુલ લાભાથી પૈકી માત્ર ૮૪ (૩૧.૮૨%) લાભાથીઓન ે કાયમકારી આયોજન કયામ વવશે જાણકારી છે. આયોજન વવશ ેજાણકારી ન 

ધરાવનાર પૈકી ૩૧.૧૧.%  સભ્યો સવમવતની રચના સમયે હાજર ન  હતા. સવમવતની રચનાના થોડા વષમ બાદ તેઓ સવમવતમાાં જોડાયેલ છે. આમ, 

કાયમકારી આયોજન જેવી મહત્વની બાબત ઉિરદાતાઓની જાણમાાં નથી જેથી સભ્યોને વન વવભાગની જે.એફ.એમ.સી.નાાં કાયમ પધ્ધવત અાંગે જાણકારી 

નથી.  

 

વાવતેર/વનીકરણની કામગીરી  

 કુલ ઉિરદાતા પૈકી ૨૩૫ (૮૯.૦૨%) ઉિરદાતાઓન ેવનીકરણ/વાવેતરની કામગીરી વવશ ેજાણ છે. વનીકરણની કામગીરી અાંગે માવહતી ન 

ધરાવનાર ઉિરદાતઓ ૩ થી ૫ વષમ પહેલાાં જ સવમવતમાાં જોડાયેલ છે અન ેતેમન ેનોકરી અન ેમજુરી જેવા કામ અથ ેમોટેભાગ ેગામની બહાર હોય 

છે. આથી વાવેતરની કામગીરીમાાં ભાગ લેતા નથી અને આ બાબત ેતેમન ેજાણકારી નથી. 

 

લોક ભાગીદારીથી વનોમાાં થયલે વધારો     

તમામ ઉિરદાતાઓએ જણાવેલ કે, જે.એફ.એમ.સી. અન ેવન વવભાગના સવહયારા પ્રયાસથી વન વવસ્તારમાાં વનોનુાં પ્રમાણ વધવા પામેલ 

છે.  

વકૃ્ષો આધારીત કરવામાાં આવતી વવવવધ પ્રકારની પ્રવવૃિઓ  

વન વવભાગ ધવારા કરવામાાં આવતી વવવવધ પ્રવૃવિ અાંગે જાણકારીમાાં ઉિરદાતાઓએ એક કરતા વધુ જવાબો આપેલ છે (કોિક ક્રમાાંક ૨). કુલ  

ઉિરદાતાઓ પૈકી  ૯૮.૮૬% ઉિરદાતાઓએ  જણાવેલ ક ેવનીકરણ માટ ેજાગૃતતા ફેલાવવામાાં આવ ેછે જ્યારે ૯૬.૨૧% ઉિરદાતાઓ અનસુાર 

નસમરીની પ્રવૃવિ કરવામાાં આવ ેછે તેમજ  ૮૭.૮૮% ઉિરદાતાઓએ જણાવેલ કે વનોના દવ થી રક્ષણ માટ ેફાયર લાઇન વનમામણની પ્રવૃવિ કરવામાાં 

આવે છે અને ૭૧.૫૯%  ઉિરદાતાઓ અનુસાર ગૌચર, પડતર જમીન પર વાવેતરની પ્રવૃવિ કરવામાાં આવે છે. ગજુરાત સરકાર ધવારા દર વષ ે

ફળવાયેલ લક્ષયાાંક મજુબ વન વવભાગ ધવારા વનોને લઇન ેઘણી પ્રવૃવિ કરવામાાં આવ ેછે. તમેજ સવમવતના દસ્તાવજેો તપાસતા ઉપરોકત દશામવેલ 

તમામ કામગીરીઓનો ઉલ્લેખ જોવા મળેલ છે જેની ઉિરદાતાઓને જાણ છે. આમ વન વવભાગ ધવારા વનો આધારીત કામગીરી વનયમ મજુબ 

કરવામાાં આવે છે.  

કોિક ક્રમાાંક : ૨ વકૃ્ષો આધારીત કરવામાાં આવતી પ્રવવૃિની વવગત 

વકૃ્ષોઆધારીત પ્રવવૃિ  ઉિરદાતાની સાંખ્યા  ટકાવારી 

લોકોને વનીકરણ માટે પ્રોત્સાવહત કરવા ૨૬૧ ૯૮.૮૬ 

નસમરી ૨૫૪ ૯૬.૨૧ 

ફાયર લાઇન વનમામણ ૨૩૨ ૮૭.૮૮ 

ગૌચર, પડતર જમીન પર વાવેતર ૧૮૯ ૭૧.૫૯ 

(સ્ત્રોત : ક્ષેવત્રય કાયમ )  

 

વકૃ્ષ આધાકરક કામગીરીમાાં સમદુાયની ભાગીદારી 

વનો આધાકરત પ્રવૃવિની જાણકારી ધરાવનાર કુલ ૨૩૫ ઉિરદાતાઓએ આ પ્રવૃવિ કોના ધવારા કરવામાાં આવી ત ેઅાંગ ેએક કરતા વધ ુજવાબ 

આપેલ છે જેમાાં ૬૧.૭૪% ઉિરદાતાઓએ જણાવેલ ક,ે વૃક્ષો આધાકરત પ્રવૃવિ સવમતી ધવારા ત્યારબાદ ક્રમશ: ૬૧.૩૬% એ વન વવભાગ ધવારા 

તેમજ ૩૯.૦૨% ઉિરદાતાઓએ વન વવભાગ અને સવમતીનાાં સભ્યો ધવારા અને ૭.૯૫% ઉિરદાતાઓએ ગ્રામજનો ધવારા પ્રવૃવિ કરવામાાં આવ ે

છે. વધુમાાં ઉિરદાતાઓ સાથે ચચામમાાં જાણવા મળેલ કે જે લાભાથીઓએ સવમતી /વન વવભાગ કે /તમામ વવકલ્પ પાંસદ કરેલ છે તેઓ એ બાબતથી 

સારી રીતે વાકેફ છે ક ેવનોને લગતી કામગીરી વન વવભાગના માગમદશમન અન ેસાંકલન વડ ેસવમતી. ધવારા કરવાની રહ ેછે. ક્યારેક વધ ુકામ હોય અન ે

સવમતીના સભ્યો ઓછા પડ ેત્યારે ગ્રામજનોની મદદ લેવાય છે.   
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જે.એફ.એમ.સી.માાં જોડાયલે વનવાસીઓ પર થયલે સામાજીક  અસર 

સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન અાંગે સમયાાંતરે મળેલ રાજ્ય સરકારની સચુના મુજબ દરેક વન સવમવત અાંતગમત ૨ સ્વસહાય જુથની રચના કરવાની 

થતી હોય છે પરાંત ુઅભ્યાસ હેઠળ આવરી લીધેલ કુલ ૩૬ સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવત પૈકી ૭૨ સ્વસહાય જુથની જ રચના કરવાની થાય છે. 

જે પૈકી કુલ ૨૧ સ્વસહાય જુથની રચના થયેલ છે જેથી તમામ મવહલાઓન ેલાભ મળવા પામેલ નથી. તેમ છતાાં વન વવસ્તારની વનરાધાર બહનેો જે 

સવમવત સાથે જોડાયેલ નથી તેમનો પણ સ્વસહાય જુથમાાં સમાવેશ કરી લાભો આપવામાાં આવેલ છે.  

વન વવભાગનાાં સાંકલન ધવારા વન સવમવતનાાં સભ્યો ભવવષ્યમાાં વનો પર વનભમર ન રહ ેતે માટ ેકુલ લાભાથી પૈકી ૮.૭૭% લાભાથીઓનાાં 

પકરવારના કદકરા-કદકરીઓને આઇ.ટી.આઇ માાંડવી અને સવેા શ્રમ એન.જી.ઓ. ધવારા  જી.પી.એસ.સી. ની કોમ્પીટીટીવ એક્ઝામ માટેની તૈયારી 

કરાવવામાાં આવેલ છે. 

 વન સવમવતમાાં જોડાયેલ કુલ લાભાથી પૈકી ૨.૬૫% ઉિરદાતાઓનાાં જીવન ધોરણમાાં સધુારો થયેલ છે. આ તમામ સ્વસહાય જુથની બહેનો 

છે જે સ્વસહાય જુથમાાં જોડાયા પહેલા ક્યારેય ઘરની બહાર જતા નહી આજે તેઓ બહાર જઇ બેંક સાથેના વ્યવહાર પણ કર ેછે તમેજ પકરવાર અન ે

ગામનાાં મહત્વનાાં વનણમયોમાાં પોતાના વવચારો રજુ કરતા થયા છે અને તઓેના પકરવારમાાં આર્થમક વનણમયો લેવામાાં પણ તઓે માંતવ્ય આપતા થયા છે. 

સ્વસહાય જુથમાાં જોડાવાથી પકરવારમાાં અને સમાજમાાં તેઓને સન્માન મળે છે.   

 વતમમાન સરકાર ધવારા ચાલતાાં સૌથી ખ્યાતનામ એવાાં સ્વછછતા અવભયાન સાંદભે વન વવસ્તારમાાં ૯૮.૪૮% ઉિરદાતાઓ શૌચાલય ધરાવે 

છે બાકી રહેલ ૪ સભ્યોની શૌચાલય માટ ેનોંધણી થઇ ગયેલ છે. વન વવભાગના પ્રયાસો ધવારા સ્વછછતા અાંગ ેજાગૃવત , મેડીકલ કેમ્પ અન ેસ્વસહાય 

જુથોના બહેનોને રોજગારી પણ મળવા પામેલ  છે.  

 

જે.એફ.એમ.સી.માાં જોડાયલે વનવાસીઓ પર થયલે આર્થમક અસર :- 

વન સાંરક્ષણની કામગીરી કરવાથી વનોમાાંથી મળતા લાભો અાંગે ૮૬.૭૭% ઉિરદાતાઓએ જણાવેલ કે જે સભ્યો વન સાંરક્ષણની કામગીરી 

કરે છે તેમન ેવનમાાંથી લાભ મળેલ છે. આ લાભો પૈકી ૬૫.૧૫% ઉિરદાતાઓને બળતણ માટ ેલાકડા મળેલ છે ત્યાર બાદ ક્રમશ:  ૫૬.૮૨% 

ઉિરદાતાઓન ેગૌણ વન પેદાશ, ૨૧.૨૧% ને ઘર બનાવવા માટ ેલાકડા, જ્યારે ૧૭.૮૦% લાભાથીઓન ેવાાંસ મળેલ છે.વાાંસનો લાભ અભ્યાસ 

હેઠળ આવરી લેવાયેલ અને વાાંસકામ કરતા ૩ ગામોમાાં જ મળેલ છે અન ે૧૦.૬૧ % ઉિરદાતાઓને નાના ઇમારતી લાકડા મળેલ છે.  

આમ, અભ્યાસ હેઠળ આવરી લેવાયેલ તમામ ઉિરદાતાઓન ેવનમાાંથી લાભ મળેલ છે તમેજ ઘણા ઉિરદાતાઓન ેએક કરતા વધ ુલાભ મળેલ 

છે તવેી જ રીતે ૭.૫૮% ઉિરદાતાઓને ઉપરોક્ત તમામ પ્રકારના લાભો મળેલ છે જેમાાં મોટેભાગના વન સવમવતના પ્રમુખ/માંત્રીનો સમાવેશ થાય 

છે.  

વન સવમવત કાયમી કાયમરત રહે, વન સવમવતના સભ્યો જાત ેસવમવતનુાં સાંચાલન કર ેઅને સવમવત ધવારા વન સાંચાલન અન ેસાંવધમનની કામગીરી 

કાયમી કાયમરત રહે તે માટ ેસવમવત પાસે ભાંડોળ હોવુાં ખુબ જ જરૂરી છે. દરેક વન સવમવતને વન વવભાગ તરફથી માંડપ-ગાદલા-વાસણ , રાઇસ મીલ , 

સાઉન્ડ વસસ્ટમ, ટેબલ – ખુરશી, જનરટેર અને કને્ટીન જેવા કોઇક ને કોઇ લાભો આપવામાાં આવેલ છે.   

મવહલાઓના આર્થમક વવકાસ હેત ુમાટ ેવન વવભાગ ધવારા કુલ ૨૧ જુથોન ેનસમરી, માઇક્રોઓવન , ઇલેક્રીક જનરટેર મ્યુવઝક સેટ, મસાલા 

મેકીંગ મશીન, બાજ પકડયા મશીન,અગરબિી બનાવવાનુાં મશીન , વજેીટેબલ નટે હાઉસ, વમી કમ્પોિના યુવનટ, ખુરશી – માંડપ – ગાદલા, સાંગીતના 

સાધનો વગેર ેજેવા લાભો આપવામાાં આવેલ છે. આ અાંગ ે કુલ ઉિરદાતા પૈકી ૯૭.૧૮% ઉિરદાતાઓ વન વવભાગ ધવારા સ્વસહાય જુથને ફાળવેલ 

આ તમામ લાભોથી વાકેફ છે. તમેજ સાંશોધક ધવારા ઉપરોક્ત દશામવેલ મોટભેાગનેા લાભોનુાં વનરીક્ષણ કરેલ છે. આથી સ્પિ રીતે કહી શકાય ક,ે 

જે.એફ.એમ.સી.ની માગમદર્શમકા મુજબ વન વવભાગ ધવારા મવહલાઓના આર્થમક વવકાસ હેત ુ વવવવધ પ્રકારના લાભો આપવામાાં આવેલ છે અન ે

સ્વસહાય જુથન ેઆર્થમક રીતે પગભર કરવા માટે પ્રયત્ન કરવામાાં આવેલ છે.  

સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન યોજનાનાાં લાભાથીઓને વન વવભાગ ધવારા આપવામાાં આવેલ વ્યવક્તગત લાભો અાંગે પ્રાતત થયેલ માવહતી મજુબ 

વન વવભાગની અન્ય યોજનાઓમાાંથી સવમવત/ સ્વસહાય જુથનાાં સભ્યોન ેસારી આવક મળી રહ ેત ેમાટે  વબયારણ કકટસ, કલમ વવતરણ, કેરેટ વવતરણ 

આરોગ્ય માટ ેસહાય, પશ ુમાટ ેસહાય, ખતેીના ઓજારો, સોલાર લાઇટ, જમીન લેવલીંગ, ગટર લાઇન, માછલી પકડવાની જાળ, વગેરે જેવા લાભો 

આપવામાાં આવેલ છે.  

વન વવભાગ ધવારા ભેજ સાંરક્ષણ હેઠળ વન સવમવતના સભ્યોન ેપરુી પાડવામાાં આવેલ રોજગારી અાંગ ેપ્રાતત થયેલ માવહતી મજુબ વન 

સવમવતમાાં જોડાયેલ ૬૦.૨૩% લાભાથીઓને રોજગારી મળેલ છે જે પૈકી ૮૮.૦૫% ઉિરદાતાઓને ૩૦ થી ઓછા કદવસ અન ે૧૧.૯૫% 

ઉિરદાતાઓન ે૩૦ થી ૬૦ કદવસ રોજગારી મળેલ છે.  

વન વવભાગમાાંથી મળતા લાભો અાંગે અભ્યાસ હેઠળ આવરી લેવાયેલ કુલ લાભાથી પૈકી ૯૨.૪૨%ન ેલાભ મળેલ છે. કુલ લાભાથી પકૈી 

૭૮.૦૩% લાભાથીઓની આર્થમક વસ્થવતમાાં સધુારો થયેલ છે તથા તમેન ેઆજીવવકાના નવા સ્ત્રોત મળેલ છે  અન ેતેમની આવકમાાં વધારો થયેલ છે.  

 

સચુનો :- 

 સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતના સભ્યોની સમસ્યાઓ સરળતાથી વન વવભાગ સુધી પહોંચે અને સરળતાથી સમસ્યાનુાં વનરાકરણ થઇ 

શકે તે માટ ેસવમવત અન ેજીલ્લા/રેંજ લેવલ  સ્ટાફની વમટીંગ વનયવમત રીતે થવી જોઇએ.  

 સવમવતના સભ્યોન ેસવમવત અાંતગમત કરવાની થતી કામગીરીની સમયાાંતરે તાવલમ અને સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન કાયમક્રમ વવશ ેઉંડાણમાાં 

સમજ, તેનુાં  મહત્વ અન ેઉપયોવગતા અાંગ ેસમયાાંતરે સમજ આપવી.  
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 આ કાયમક્રમમાાં સૌથી વધુ મવહલાઓને સાાંકળવી જોઇએ. વધુ મવહલાઓનાાં સ્વસહાયજુથની રચના કરવી જોઇએ. બહેનોને તમેના હક્કો, 

તેમન ેમળતા લાભો અને યોજનાની સાંપૂણમ જાણકારી મળે  જેથી બહેનો વધ ુલાભ લે અન ેસશક્ત બને.  

 સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન કાયમક્રમ અાંતગમત ઘણી સવમતીઓની આર્થમક પ્રવૃવિ એક સરખી જોવા મળી છે આથી પ્રવૃવિથી થતી આવક જોઇએ 

તેટલી મળી શકી નથી આથી સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન સવમવતના સભ્યોને નવી આર્થમક પ્રવૃવિ માટ ેતૈયાર કરવા.  

 સહભાગી વન વ્યવથાપનને કાયદાકીય રીતે સ્થાન આપતી રજીસ્રેશનની કામગીરી ખુબ જ નબળી જોવા મળી છે. વન સવમવતન ેકાયદાકીય 

રીતે સ્થાન અપાવવા તમેજ બીજી સાંસ્થાઓમાાંથી  ફાંડ મળી રહ ેતે માટે રજીસ્રેશનની કામગીરી પૂણમ કરવી જોઇએ.  

 સહભાગી વન વ્યવસ્થાપન કાયમક્રમ અાંતગમત આવરી લેવાતી તમામ બાબતો જેવી ક,ે સવમવતનુાં રજીસ્રેશન, રવજસ્ટર વનભાવણી, વમટટાંગ , 

સવમવત અાંતગમત કરવામાાં આવતી કામગીરી અને સવમવતને મળવાપાત્ર લાભોની પણૂમ વવગતો ફ્કક્ત સહભાગી વન સવમવતનાપ્રમુખ/માંત્રીન ેછે 

બાકીના લાભાથીઓ સાંપણૂમ માવહતી ધરાવતા નથી જેથી, તમામ લાભાથીઓ આ  કાયમક્રમમાાં રસ પવૂમક ભાગ લે અને તમેને તમામ કામગીરીની 

જાણકારી રહ ેતેવી  પારદશમક પકરવસ્થવતનુાં વનમામણ કરવુાં. 
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