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ત્રિસ્તરીય વ્યવસ્થા

નેશનલ બાયોડાયવત્રસિટી ઓથોરીટી રાજ્ય બાયોડાયવત્રસિટી બોડિ જવૈત્રવત્રવધતા વ્યવસ્થાપન સત્રિત્રત 

૧. પરરચય 

બોડિનો સંત્રિપ્ત ઇત્રતહાસ: 

જવૈિક વિવિધતા અવધવિયમ (૨૦૦૨) અિુસાર આ કાયદાિા ઉદે્દશ્યોિે પ્રાપ્ત કરિા માટે રાષ્ટ્ર ીય, 

પ્રાદેવિક અિે સ્થાવિક સ્તરે ત્રણ સ્તરિી વ્યિસ્થા કરિામાાં આિી છે. આમાાં, ચેન્નાઇ ખાતે િેિિલ 

બાયોડાયિવસિટી ઓથોરરટી (એિબીએ), રાજ્ય કક્ષાએ રાજ્ય બાયોડાયિવસિટી બોડિ  (એસબીબી) અિે 

પાંચાયત અિે સ્થાવિક સાંસ્થા કક્ષાએ જિૈવિવિધતા વ્યિસ્થાપિ સવમવતઓ (બીએમસી) િો સમાિેિ થાય 

છે. જવૈિક વિવિધતા અવધવિયમ, ૨૦૦૨ કલમ ૨૨ હેઠળ તા. ૧૧ મે, ૨૦૦૬ િા રોજ ગુજરાત 

બાયોડાયિવસિટી બોડિ  ગાાંધીિગર ખાતે મુખ્યમથક સાથે અવસ્તત્િમાાં આવ્યુાં હતુાં. ઉપરાાંત, સ્થાવિક સ્તરે 

જિૈવિવિધતા વ્યિસ્થાપિ સવમવત (BMC) િી રચિા માટેિી પ્રરિયા પ્રગવતમાાં છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા 

ફેબુ્રઆરી ૨૦૧૦ માાં ગુજરાત જવૈિકવિવિધતા વિયમો જાહેર કરિામાાં આવ્યા. 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

બોડિની કાિગીરી: 

 

 જિૈવિવિધતાિા સાંરક્ષણ, તેિા ઘટકોિો ટકાઉ ઉપયોગ અિે જવૈિક સાંસાધિોિા ઉપયોગથી થતા 

ફાયદાઓમાાં ન્યાયી િહેંચણીિે લગતી બાબતો પર, કેન્ર સરકાર દ્વારા જાહેર કરિામાાં આિેલા કોઈપણ 

માગિદવિિકાિે આવધિ રહી રાજ્યસરકારિે સલાહ આપિી. 

 જિૈવિવિધતા વ્યિસ્થાપિ સવમવતઓ(BMCs)િી રચિા અિે લોકોિા જિૈવિવિધતા રવજસ્ટર 

(પીબીઆર) તૈયાર કરિા અિુકૂળતા કરિી. 

 ભારતીયો દ્વારા કોઈ જવૈિક સાંસાધિોિા વ્યિસાવયક ઉપયોગ અથિા જવૈિક-સિેક્ષણ અિે જિૈ-

ઉપયોગ માટેિી વિિાંતીઓિે માંજૂરી આપીિે અથિા અન્ય રીતે, વિયમિ કરિુાં. 

 કાયદાિી જોગિાઈઓ અથિા રાજ્ય સરકાર દ્વારા સૂચિેલ સૂચિોિા અમલ કરિા માટે  જરૂરી હોય તેિા 

અન્ય કાયો કરિા.  
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૨. નાણાંકીય અને રહસાબો 

રાજ્ય સરકારે જવૈિક વિવિધતા અવધવિયમ ૨૦૦૨િી કલમ ૩૨(૧) મુજબ રાજ્ય જિૈવિવિધતા ભાંડોળ 

(એસબીએફ) િી રચિા કરી છે. િેિિલ બાયોડાયિવસિટી ઓથોરરટી, ચેન્નઈ દ્વારા  વિવિધ પ્રિૃવિઓ માટે 

ભાંડોળ પૂરાં  પાડિામાાં આવ્યુાં. આ ભાંડોળ બેંક ખાતાઓમાાં જમા કરાયા હતા. 
  

વાત્રષિક ખચિ (રાજ્ય ભંડોળ): 

િર્િ દરવમયાિ, િીચે મુજબિો ખચિ બોડિ  દ્વારા કરિામાાં આવ્યો હતો: 

ખચિની ત્રવગતો િંજૂર રકિ (રૂ.) ખચિ રકિ (રૂ.) 
બેલેન્સ  

રકિ (રૂ.) 

અવધકારીઓિો પગાર 14310000 6848560 7461440 
મહેકમ પગાર 662000 334384 327616 
દૈવિક ભથથુાં 645000 586184 58816 
તબીબી ભથથુાં 116000 36444 79556 

એચ.આર.એ (H.R.A) 875000 216315 658685 

સી.એલ.એ (C.L.A) 15000 5838 9162 

આર. એમ. સી (RMC) 108000   108000 

અન્ય ભથથાાં (O.A) 558000   558000 
મુસાફરી ભથથુાં 86000 279213 -193213 

ડી.ટી.ઈ (DTE) 500000   500000 
કચેરી ખચિ 2200000 1905056 294944 

એમ.િી (M.V) 2400000 459852 1940148 

એમ.ડબલ્યુ  (M.W) 63750000 17058328 46691672 
કુલ  86225000 27730174 58494826 

* એસબીએફ બચત માાંથી રકમ સરભર કરેલ છે.  
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3. જવૈત્રવત્રવધતા વ્યવસ્થાપન સત્રિત્રતઓ(બીએિસી) 

૩.૧. જવૈત્રવત્રવધતા વ્યવસ્થાપન સત્રિત્રતઓ(બીએિસી) 

જવૈિક વિવિધતાિા સાંરક્ષણ અિે જવૈિક સાંસાધિોિા વિયમિ માટે જવૈિક વિવિધતા અવધવિયમ, 
૨૦૦૨િી કલમ ૪૧ (૧) તથા જવૈિક વિવિધતા અવધવિયમ હેઠળ બિાિેલ ગુજરાત  જિૈવિવિધતા વિયમ, 
૨૦૦૪િી કલમ-૨૨માાં કરેલ જોગિાઈ અન્િયે જવૈિક વિવિધતા વ્યિસ્થાપિ સવમવત (BMC)િુાં ગઠિ કરિુાં 
જરૂરી છે. દરેક જવૈિક વિવિધતા વ્યિસ્થાપિ સવમવત (BMC) એ સાત વ્યવતતઓિી બિેલી હોય છે જમેાાં 
પ્રમુખ અિે સ્થાવિક સાંસ્થા દ્વારા િામાાંવકત છ સભ્યોિો સમાિેિ થાય છે; જ ેપૈકી એક તૃતીયાાંિ સ્ત્રી સભ્યો 
અિે ઓછામાાં ઓછા ૧૮% અિુસુવચત જાવત તેમજ અિુસુવચત જિજાવતિા સભ્યોિો સમાિેિ થાય છે. 

બોડિ  દ્વારા ટેકિીકલ સપોટિ  ગુ્રપ(TSGs) િી મદદથી આ કાયિ થઇ રહુ્ાં છે, જમેાાં સરકારી વિભાગો, 
વ્યવતતઓ, NGOs, સાંસ્થાઓ, વિજ્ઞાિિી કોલેજો, યુિીિસીટીઓિી મદદથી બોડિ  આ કાયિમાાં રાજયિા 
જુદા જુદા ભાગોમાાં સતત પ્રગવત કરી રહેલ છે. BMCs િી રચિાિી સાથે જ, બોડિ  જવૈિક વિવિધતાિા 
સાંરક્ષણ માટે જાગૃવતિો ધ્યેય રાખે છે અિે જવૈિક વિવિધતાિુાં દસ્તાિેજીકરણ કરિાિુાં પણ વિચારે છે જથેી 
વિિાસસ્થાિોિી જાળિણી થાય, જમીિ પરિી ઉપજાવતઓિુાં સાંરક્ષણ, લોકો દ્વારા વિકસાિેલી જાતો અિે 
સાંિવધિત જાવતઓ, પાલતુાં જાિિરોિી િસલો અિે જવૈિક વિવિધતાિે સાંબાંવધત જ્ઞાિિુાં તથા પરાંપરાગત 
જ્ઞાિિુાં દસ્તાિેજીકરણ કરિાિી િેમ ધરાિે છે. હાલમાાં બાયોડાયિવસિટી એતટ અિે વિયમોિે લાગુ કરિા માટે 
ગ્રામ પાંચાયતોમાાં BMCsિી રચિા કરિાિા કાયિિે અગ્રતા આપે છે.   

૩.૨ ત્રસત્રધધઓ: 
હાલમાાં ગુજરાતમાાં કુલ ૧૪,૨૬૨ ગ્રામ પાંચાયતો, ૨૪૮ તાલુકા પાંચાયત, ૩૩ જીલ્લા પાંચાયતો, ૧૬૨  

િગરપાવલકાઓ અિે ૮ મહાિગરપાવલકાઓ છે, આ તમામ સ્થાવિક સ્િરાજ્ય સાંસ્થાઓમાાં બીએમસીિી 
રચિા કરિાિી છે. બોડિ  દ્વારા િર્િ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ગ્રામ પાંચાયતોમાાં બીએમસી ગઠિ પ્રરિયાિી હાથ ધરિામાાં 
આિેલ. આમ, માચિ ૨૦૨૦િા અાંત સુધીમાાં, ગુજરાતભરમાાં રચાયેલી કુલ બીએમસીિી સાંખ્યા  ૭૬૬૫  પર 
પહોંચી ગઈ છે  
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૪. લોકોનુ જવૈત્રવત્રવધતા રત્રજસ્ટર (પીબીઆર) 

 ૪.૧  લોકોનુ જવૈત્રવત્રવધતા રત્રજસ્ટર (પીબીઆર) ની તૈયારી: 

બીડીએ ૨૦૦૨િી કલમ ૪૧(૧) અિે બીડીઆર ૨૦૦૪િા વિયમ ૨૨ (૬) મુજબ બીએમસીિુાં 

મુખ્ય કાયિ સ્થાવિક લોકો સાથે પરામિિ કરીિે પીબીઆર તૈયાર કરિાિુાં છે. રવજસ્ટરમાાં સ્થાવિક જવૈિક 
સાંસાધિો અિે તેમિા ઔર્ધીય અથિા અન્ય કોઈ ઉપયોગ અથિા તેમિી સાથે સાંકળાયેલ કોઈપણ અન્ય 
પરાંપરાગત જાણકારી વિિેિી પ્રાપ્યતા અિે જ્ઞાિિી વિસ્તૃત મારહતી હોિી જોઈએ. એિબીએ, ચેન્નઈ તથા 
જીબીબી, ગાાંધીિગર, દ્વારા પીબીઆર તૈયાર કરિા માટે બીએમસીિે માગિદિિિ અિે તકિીકી સહાય પૂરી 
પાડિે. જીબીબી સ્થાવિક સ્તરે જિૈવિવિધતાિા મુદ્દામાાં જમેણે બીએમસીિે તેિી કામગીરીમાાં માગિદિિિ 
આપિુાં જોઈએ તેિા અવધકારીઓ, સાંસ્થાઓ, શે્રષ્ઠતા અિે કુિળતા ધરાિતા લોકોિો સમાિેિ કરીિે 
ટીએસજી બિાિિે.  

પ્રત્યેક બીએમસીિો પીબીઆર એક વ્યાપક દસ્તાિેજ હોય છે, જમેાાં કૃવર્-જિૈવિવિધતાથી માાંડીિે 
ઘરેલુ જિૈવિવિધતાથી લઈિે જાંગલી જિૈવિવિધતા સુધીિી જિૈવિવિધતાિા તમામ પાસાઓિે સમાવિષ્ટ્ 
કરિામાાં આિિે. જિૈવિવિધતાિી સૂવચ ઉપરાાંત, પીબીઆર આપણા સમૃદ્ધ સાાંસ્કૃવતક િારસાિા જતિ પર 
ભાર મૂકતા જિૈવિવિધતાિે લગતા પરાંપરાગત જ્ઞાિિુાં પણ દસ્તાિેજીકરણ કરિે. ટી.એસ.જી. િા માગિદિિિ 
સાથે બી.એમ.સી. દ્વારા પી.બી.આર. જાળિણી, અવધકૃત અિે માન્ય કરિામાાં આિિે અિે પી.બી.આર. િી 
એક િકલ જી.બી.બી. િે ઉપલબ્ધ કરિામાાં આિિે. 

િર્િ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા મળતી ગ્રાન્ટ માાંથી કુલ ૨૪૬ પીબીઆર બીએમસી 
દ્વારા ટીએસજીિી મદદથી તૈયાર કરિામાાં આવ્યા. જ ે૨૦ તાલુકા અિે ૧૧ વજલ્લાઓિે આિરી લે છે. તેમજ 
એિબીએ, ચેન્નાઈ દ્વારા મળતી ગ્રાન્ટ માાંથી કુલ ૧૦૧ પીબીઆર બીએમસી દ્વારા ટીએસજીિી મદદથી તૈયાર 
કરિામાાં આવ્યા. જ ે૧૦ તાલુકા અિે ૦૬ વજલ્લાઓિે આિરી લે છે. 
તૈયાર થયેલ પીબીઆરિી સાંખ્યા પરરવિષ્ટ્ – I & II માાં આપિામાાં આિી છે. 
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૫. બોડિની ત્રસત્રધધઓ: 
ક્ર. નં. ત્રવગતો ત્રસત્રધધઓ 

1. બીએમસીિી રચિા(જિૈવિવિધતા વ્યિસ્થાપિ સવમવતઓ) ૦ 

2. પીબીઆર તૈયાર કરિા  

(લોકોિા જિૈવિવિધતા રવજસ્ટર) 

રાજ્ય ૨૪૬ 

એિબીએ ૧૦૧ 

3. એલબીએફ ખાતા ખોલાિિા  (સ્થાવિક જિૈવિવિધતાફાંડ) - 

4. આકાિિાણી કાયિિમો યોજ્યા - 

5. કાયિિાળાઓ યોજી  ૦૧ 

6. બોડિિી બેઠકો યોજી  ૦૩ 

 

૫.૧ બોડિની બેઠકો:  

બોડિિી બેઠક એ એક એિો તખ્તો/પ્લેટફોમિ છે જ્યાાં  બોડિિા તમામ ઉપવસ્થત સભ્યો સાથે ચચાિ અિે 

પરિાિગી મેળિિા એજન્ડા અિે ધ્યેય રજૂ કરે છે. બોડિિા સભ્યોિી વિગતો િીચે મુજબ છે: 

 

  

ક્રિ નાિ/ હોદ્દો  હોદ્દો 
1. ચેરમેિ અિે અગ્ર મુખ્ય િિ સાંરક્ષકશ્રી, IFS,  ગુજરાત બાયોડાયિવસિટી બોડિ  અધ્યક્ષ 

 2.   અવધક/સાંયુતત/િાયબ સવચિ, િિ અિે પયાિિરણ વિભાગ સભ્ય 
3. અગ્ર મુખ્ય િિ સાંરક્ષકશ્રી(એચઓએફએફ) ગુજરાત રાજ્ય, ગાાંધીિગર અથિા 

તેમિા પ્રવતવિધી 
સભ્ય 

4. વમિિ ડાયરેતટર, ગુજરાત રાજ્ય બાયોટેકિોલોજી વમિિ (જીએસબીટીએમ), 

ગાાંધીિગર 
સભ્ય 

 
5. 

અવધક/સાંયુતત/િાયબ સવચિ, કૃવર્ અિે સહકાર વિભાગ  
(કૃવર્ અિે સહકાર વિભાગિા પ્રવતવિધી) 

સભ્ય 

6. મુખ્ય િિ સાંરક્ષકશ્રી,  IFS,  ગુજરાત બાયોડાયિવસિટી બોડિ  સભ્યસવચિ 

7. શ્રી અરૂણ મણી દીવક્ષત, વિષ્ણાત પરરવસ્થવતવિજ્ઞાિવિદ સભ્ય 
8. શ્રી ભરત પાઠક, (વિિૃત)ભા.િ.સે. સભ્ય 
9. ડૉ. ઇન્ર. આર. ગઢિી, પ્રોફેસર અિે હેડ ઓફ મરીિ સાયન્સ ડીપાટિમેન્ટ, એમ કે 

ભાિિગર યુવિિસીટી, ભાિિગર 
સભ્ય 

10. વિયામક, ગીર ફાઉન્ડેિિ, ગાાંધીિગર સભ્ય 
11. 

કૃવર્ વિશ્વવિદ્યાલય િા ઉપકુલપવત/િાઇસ ચાન્સેલર (િાવર્િક આિતિિ ધોરણે) સભ્ય 
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િાચિ ૨૦૨૦ સુધી યોજાયેલ બોડિ  બેઠકોની ત્રવગત:  
 

બોડિની બેઠક  બોડિની બેઠકની તા. 

બોડિિી પ્રથમ બેઠક  21/06/2007 

બોડિિી બીજી બેઠક 02/02/2009 

બોડિિી ત્રીજી બેઠક 26/02/2009 

બોડિિી ચોથી બેઠક 07/01/2011 

બોડિિી પાાંચમી બેઠક 16/07/2012 

બોડિિી છઠ્ઠી બેઠક 13/02/2013 

બોડિિી સાતમી બેઠક 26/09/2013 

બોડિિી આઠમીબેઠક 24/06/2014 

બોડિિી િિમી બેઠક 15/11/2014 

બોડિિી દસમી બેઠક 24/03/2015 

બોડિિી અવગયારમી બેઠક 20/08/2015 

બોડિિી બારમી બેઠક 09/12/2015 

બોડિિી તેરમી બેઠક 26/05/2016 

બોડિિી ચૌદમી બેઠક 21/10/2016 

બોડિિી પાંદરમી બેઠક 03/06/2017 

બોડિિી સોળમી બેઠક 10/10/2017 (મુલત્િી રહી) 

બોડિિી સિરમી બેઠક 09/11/2017 

બોડિિી અઢારમી બેઠક 06/10/2018 

બોડિિી ઓગણીસમી બેઠક 28/02/2019 

બોડિિી િીસમી બેઠક 21/06/2019 

બોડિિી એકિીસમી બેઠક 20/11/2019 

બોડિિી બાિીસમી બેઠક 09/01/2020 

છેલ્લી બેઠકોિી કાયિિાહી િોંધ (બોડિિી િીસમી, એકિીસમી અિે બાિીસમી બેઠક) જોડાણ III,IV અિે V 

પર છે.  
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૬. એક્સેસ અને બેનેરિટ શેરીંગ  

 એતસેસ અિે બેિેરફટ િેરીંગ માટેિો િમૂિારૂપ કરારિે અાંવતમ સ્િરૂપ  િર્િ ૨૦૧૯-૨૦ માાં 
આપિામાાં આવ્યુાં. આ કરારિે રહસ્સેદારો જિેાકે, કાંપિીઓ અિે અન્ય લોકોિા ટીપ્પણીઓ અિે સૂચિો માટે 
િહેચિામાાં આવ્યા. ત્યારબાદ ગુજરાત સરકારિા કાયદાકીય વિભાગ દ્વારા આ કરારિુ  કાયદાકીય પરીક્ષણ 
કરિામાાં આવ્યુાં.  

 અત્યાર સુધીમાાં કુલ, ૭૨ કરાર કરિામાાં આવ્યા. િર્િ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ૦૫ િોધણી અિે ૦૫ કરાર 
કરિામાાં આવ્યા. જિેુાં લીસ્ટ િીચે મુજબ છે. 
 

ક્રિ કંપનીનંુ નાિ 

1. M/s પ્લાિેટ બાયોટેક ઇવન્ડયા, સુરત  

2. M/s ૭ બાયોએકટીવ્ઝ, અાંકલેશ્વર  

3. પુષ્પા જ.ે િાહ, અાંકલેશ્વર  
4. અતુલ લીમીટેડ, િલસાડ  
5. ઝાયટેક્ષ બાયોટેક પ્રા. લીમીટેડ, િડોદરા 

કાયદાકીય કેસ  
 ગુજરાત બાયોડાયિવસિટી બોડિ  ચાંરભાિ િ. ભારત સાંઘ અિે અન્ય., ઓ.એ.િાં ૩૪૭/૨૦૧૬ માાં 
એક પ્રવતિાદી તરીકે છે. આ કેસ માિિીય િેિિલ ગ્રીિ ટર ીબ્યુિલ, વપ્રન્સીપાલ બેંચ, િિી રદલ્હી ખાતે આ 
કેસ દાખલ કરાયેલ છે. તા. ૧૮ માચિ, ૨૦૨૦ િા રોજ તેિી સુિિણી હતી. આ કેસ ધી બાયોલોજીકલ 
ડાયિવસિટી એતટ, ૨૦૦૨ અિે તેિા વિયમો પ્રમાણે બીએમસીિુાં બાંધારણ અિે પીબીઆર તૈયાર કરિા 
સાંબાંવધત છે. 

ગુજરાત બાયોડાયિવસિટી બોડિ , ગાાંધીિગર દ્વારા આ કેસમાાં એફીડેિીટ તા. ૩૦ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦ 
િા રોજ કરિામાાં આિી છે.  દરેક રાજ્યિા જિૈવિવિધતા બોડિ  દ્વારા આ કેસિા આદેિિે અિુસરિા લેિાતા 
પગલા વિર્ે દર માસે િેિિલ બાયોડાયિવસિટી ઓથીરીટી, ચેન્નાઈ અિે MoEF&CC, િિી રદલ્હી દ્વારા એક 
વિડીયો કોન્ફરન્સ કરી જાણકારી લેિામાાં આિે છે. 

િારહતીનો અત્રધકાર 

 કુલ ૦૯ આરટીઆઈ િી અરજીઓ ગુજરાત જિૈવિવિધતા બોડિિે િર્િ ૨૦૧૯-૨૦માાં મળી હતી જિેો 
સમયસર જિાબ આપિામાાં આિેલ. િીચે મુજબિી શે્રણીઓ માાં મળી હતી  
 

શ્રેણી  No. of Applications 

કાંપિી/ એબીએસિે લગત  ૦૩ અરજીઓ   
બીએમસી લગત  ૦૪ અરજીઓ   
સવિિસ લગત ૦૨ અરજીઓ   
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૭. અન્ય પ્રવૃત્રતઓ  

૭.૧ આંતરરાષ્ટ્ર ીય જતૈ્રવકત્રવત્રવધતા રદવસ (IDB) ૨૦૧૯ 

જવૈિક વિવિધતા અવધવિયમ ૨૦૦૨િી સ્થાપિા ભારત સરકાર દ્વારા જવૈિક વિવિધતા (સીબીડી) િા 

સાંમેલિ હેઠળિી જિાબદારીઓિે પૂરી કરિા માટે કરિામાાં આિી હતી; જવૈિક વિવિધતા અવધવિયમ 
૨૦૦૨િી જોગિાઈઓ લાગુ કરિા મે ૨૦૦૬માાં ગુજરાત બાયોડાયિસીટી બોડિિી રચિા કરિામાાં આિી હતી. 
બીડી એતટિા મુખ્ય ઉદેશ્યો જવૈિક વિવિધતાિુાં સાંરક્ષણ, જિૈવિવિધતા અિે ઘટકોિા  ટકાઉ ઉપયોગ અિે 
જવૈિક સાંસાધિોિા ઉપયોગ અિે તેિાથી સાંકળાયેલ પરાંપરાગત જ્ઞાિિે કારણે થતા લાભોિી સમાિ  
િહેંચણી છે. 

દર િર્ે ૨૨મી મે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય જવૈિકવિવિધતા રદિસ તરીકે ઉજિિામાાં આિે છે. 

જવૈિક વિવિધતા પરિા કન્િેન્િિમાાં એ જાહેરાત કરી છે કે આાંતરરાષ્ટ્ર ીય દૈવિક જવૈિક વિવિધતા ૨૦૧૯િી 
વિર્યિસ્તુ છે: “આપણી જિૈવિવિધતા, આપણો  ખોરાક, આપણાં આરોગ્ય” જિેો હેતુ ખોરાક, પોર્ણ અિે 
જિૈ વિવિધતાિી અિે આરોગ્યપ્રદ િીિસિતાંત્ર  પર અિલાંબિ અાંગે જાગૃવત ફેલાિિાિો છે. 

આપણો ખોરાક અિે આરોગ્ય માટેિો પાયો, ખોરાક પ્રણાલીઓમાાં પરરિતિિ લાિિા અિે માિિ સ્િાસ્થયિે 
સુધારિા માટેિા મુખ્ય ઉત્પે્રરક તરીકે જિૈવિવિધતા પર થીમ કેવન્રત છે. થીમિો હેતુ ખોરાક, પોર્ણ અિે 
જિૈ વિવિધતાિી અિે આરોગ્યપ્રદ િીિસિતાંત્ર   પર અિલાંબિ અાંગે જાગૃવત ફેલાિિાિો છે. આપણિે મળતી 
કુદરતી પ્રણાલીઓ પૃથિી પર માિિ અવસ્તત્િ અિે સુખાકારી માટે આપણી પ્રાકૃવતક પ્રણાલીઓ દ્વારા પૂરી 
પાડિામાાં આિતી વિવિધતાિી થીમ પણ ઉજિણી કરે છે, જ્યારે હિામાિ પરરિતિિ ઘટાડિા અિે અિુકૂલિ, 

ઇકોવસસ્ટમ્સ પુિસ્થાિપિ, િુધ્ધ પાણી અિે િૂન્ય ભૂખ સરહતિા અન્ય ટકાઉ વિકાસ લક્ષ્યોમાાં ફાળો  

આપે છે. 

ગુજરાત બાયોડાયિવસિટી બોડિ  દ્વારા ગાાંધીિગરિા ગુજરાત િિ સાંિોધિ ફાઉન્ડેિિ 
(જીએફઆરએફ), ટીઆરઓ ખાતે આઈડીબી - 2019 િી ઉજિણી કરિામાાં આિી છે. રાજ્ય કક્ષાએ આખો 
રદિસ િકિિોપ યોજિામાાં આવ્યો હતો અિે િિ વિભાગિા ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફે ભાગ લીધો હતો. શ્રી જી.કે. વસાંહા 
આઈ.એફ.એસ., પી.સી.સી.એફ. અિે એચ.ઓ.એફ.એફ. ગુજરાત આ ઉજિણીમાાં મુખ્ય અવતવથ હતા. 
ઉજિણીમાાં પીસીસીએફ, એપીસીસીએફ, સીસીએફ ઉપવસ્થત રહ્ા હતા. સભ્ય સવચિ ગુજરાત 
જિૈવિવિધતા માંડળે આખા રદિસિી િકિિોપિુાં ટૂાં કુાં  િણિિ આપ્યુ. અધ્યક્ષ, ગુજરાત જિૈવિવિધતા બોડિએ 
તેમિે I DB  ૨૦૧૯ “આપણી જિૈવિવિધતા, આપણો ખોરાક, આપણાં આરોગ્ય” વિર્ે તેમિુાં સાંબોધિ 
આપ્યુાં હતુાં. તેમણે જિૈવિવિધતાિા સાંરક્ષણ અાંગે જાગૃવત લાિિા પર પણ ભાર મૂતયો હતો. શ્રી જી.કે. વસાંહા 
આઈ.એફ.એસ. પી.સી.સી.એફ. અિે એચ.ઓ.એફ.એફ.એ બીડી એતટ, ૨૦૦૨ અિે જિૈવિવિધતાિા 
મહત્િ, સાંિધિિ અિે જાગરૂકતાિી આિશ્યકતા પર ટૂાં કમાાં િાત કરી હતી. ગુજરાતિા જિૈવિવિધતાિી ટૂાં કી 
રફલ્મ પણ ભાગ લેિારાઓિે બતાિિામાાં આિી હતી. 

ઉજિણીિા પ્રથમ તકિીકી સત્રિી િરૂઆત ડો..સાંજીિ ત્યાગી, આઈએફએસ એપીસીસીએફ, તાલીમ અિે 
સાંિોધિ અિે રડરેતટર જી.એફ.આર.એફ. ગાાંધીિગર દ્વારા કરિામાાં આિી હતી. તેમણે જિૈવિવિધતાિો 
િપરાસ અિે એતસેસ બેિેરફટ િેરરાંગ પર પોતાિુાં ભાર્ણ આપ્યુાં હતુાં. બીજા તકિીકી સત્રિી િરૂઆત ડો.વબશ્વ 

કલ્યાણ દાસ, સહાયક પ્રોફેસર, િીરમા યુવિિવસિટી, અમદાિાદ રજૂઆતથી કરિામાાં આિી હતી. તેમણે 
બાયોડાયિવસિટી હોટસ્પોટ અિે રાજ્યિી જિાબદારી વિર્ય પર તેમિુાં પ્રિચિ આપ્યુાં. તેમણે જિૈવિવિધતા 
ઘટક અિે જિૈવિવિધતાિા મહત્િિા ક્ષેત્ર અિે હોટસ્પોટ વિિે ટૂાં કમાાં મારહતી આપી. સહભાગીઓ માટે આ 
િાત ખૂબ ફળદાયી હતી. ત્યારબાદ શ્રી એિ.એસ. યાદિ, આઈ.એફ.એસ. એ.પી.સી.સી.એફ. ગુજરાત રાજ્ય 
જળ વિગમ મેિેજમેન્ટ િા સી.ઇ.ઓ., દ્વારા ગુજરાત રાજ્યિી જિૈવિવિધતા પર સાંબોધિ અપાયુાં હતુાં. ગુજરાત 



9 
 

બાયોડાયિવસિટી બોડિિા પ્રથમ સભ્ય સવચિ તરીકે પણ તેમણે પોતાિો મૂલ્યિાિ અિુભિ િેર કયો હતો. 
સહભાગીઓિે રાજ્યમાાં આિેલા વિવિધ િીિસિતાંત્ર, વિવિધ િિસ્પવત અિે પ્રાણીસૃવષ્ટ્િી વિગતિાર 
મારહતી મળી. શ્રી એિ એસ યાદિ આઈ.એફ.એસ., એ.પી.સી.સી.એફ. સહભાગીઓિે સાંરક્ષણ સુરક્ષા અિે 

જિૈવિવિધતાિા ટકાઉ િપરાિ માટે સાથે કામ કરિા પ્રોત્સારહત કયાિ. 

આભારવિધી શ્રી હેમાંત સુથાર, ડી.સી.એફ. દ્વારા કરિામાાં આિી હતી. ભાગ લેિારાઓિે આઇડીબી ૨૦૧૯ 
ઉજિણીિુાં પ્રમાણપત્ર વિતરણ કરિામાાં આવ્યુાં હતુાં, સાથે સાથે, ભાગ લેિારાઓએ તેઓ આખો રદિસ િુાં 
િીખ્યા તેિા વિિેિો અિુભિ પણ િેર કયો હતો. 

 

ઉજવણીની એક ઝલક  
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૭.૨ આર.એિ.ઓ.નો  ટરે ઈનીંગ પ્રોગ્રાિ  

ગુજરાત બાયોડાયિવસિટી બોડિ  દ્વારા તા.૧૬ ડીસેમ્બર,૨૦૧૯િા રોજ એક આર.એફ.ઓ. ટરેઈિીંગ 

પ્રોગ્રામ રાખિામાાં આિેલો હતો. જમેાાં શ્રી. એમ એમ. િમાિ, ચેરમેિ, જીબીબી દ્વારા કલાઈમેટ ચેંજ અિે 

બાયોડાયિવસિટી  પર વ્યતતવ્ય આપ્યુાં હતુાં. 

૭.૩ CoP-13િાં ભાગ લીધો  

 ગુજરાત બાયોડાયિવસિટી બોડિ  દ્વારા CoP-13માાં ભાગ લેિામાાં આવ્યો જિેુ આયોજિ ફોરેસ્ટ 

ડીપાટિમેન્ટ, ગુજરાત દ્વારા તા. ૧૫ થી ૨૨ ફેબુ્રઆરી, ૨૦૨૦ મહાત્મા માંરદર, ગાાંધીિગર ખાતે કરિામાાં 

આવ્યુાં હતુાં  

ગુજરાત બાયોડાયિવસિટી બોડિ  દ્વારા, બોડિિી પ્રિૃવતઓિી ઝલક દિાિિતો એક સ્ટોલ રાખિામાાં 

આવ્યો હતો. એક કીટ બોડિ  દ્વારા પ્રકાવિત વિવિધ પ્રચાર સારહત્યિી બિાિીિે આપિામાાં આિી હતી. ૬૦૦ 

કરતા િધારે લોકોએ આ સ્ટોલિી મુલાકાત લીધી હતી. એિબીએ સભ્યસવચિ શ્રી. જસ્ટીિ મોહિએ આ 

સ્ટોલિી મુલાકાત લઇ િખાણ કયાિ. પાંજાબ, િાગાલેન્ડ, ઉિર પ્રદેિ અિે રહમાચલપ્રદેિ િા સભ્ય 

સવચિશ્રીઓ એ આ સ્ટોલિી મુલાકાત લીધી હતી. 
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સ્ટોલની થોડી યાદો : 

 
 

  

 

૭.૪  િીટીંગિાં ભાગ લીધો  

૧. તા. ૮ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૦િા રોજ એિબીએ ચેન્નાઈ ખાતે “ડીસકસ ધ મોડેલીટીઝ ફોર યુસીંગ ધ બેિેરફટ-

િેરીંગ એમાઉન્ટ એતયોડિ  ઓિ એતસેસ ટુ રેડ સેન્ડસિ એન્ડ બોિાઈિ કેટલ  એવમ્બ્રયોઝ” પર એક મીટીંગ 

યોજાઈ હતી, જમેાાં જીબીબી તરફથી ડૉ. હેતલ પારેખ, એક્ષ્પટિ  ઝુઓલોજીસ્ટએ ભાગ લીધો હતો. આ 
મીટીંગમાાં કોર એક્ષ્પટિ  ગુ્રપ દ્વારા આાંધ્રપ્રદેિ (ઓન્ગોલ બ્રીડ) અિે ગુજરાત (ગીર અિે કાાંકરેજ બ્રીડ) 
બોિઈિ કેટલ પર મળેલ એતસેસ બેિેરફટ ૬૦:૪૦ િા રેસીઓ મુજબ આ ફાંડ આપિાિુાં િક્કી કરિામાાં 
આવ્યુાં હતુાં. જિેા પ્રત્યુતરમાાં ગુજરાત બાયોડાયિવસિટી બોડિ  દ્વારા આ ફાંડ માાંથી પીબીઆર બિાિિાિી 
પ્રપોઝલ મુકિાિુાં િક્કી કરિામાાં આવ્યુાં.   

 

૨. એતસેસ અિે બેિેરફટ િેરીંગ પરિી એિબીએ, ચેન્નાઈ દ્વારા બિાિિામાાં આિેલ એક્ષ્પટિ  કવમટીિી ૫૯મી 
મીટીંગ તા. ૫ અિે ૬ માચિ,૨૦૨૦િા રોજ યોજાઈ જમેાાં ગુજરાત બાયોડાયિવસિટી બોડિ  તરફથી  કુ. 
વિવિતા ગોલછાએ ભાગ લીધો હતો. જમેાાં ૧૫૦ કરતા િધારે એબીએસ એપ્લીકેિિ પર ચચાિ થઇ, જ ે
ચેરમેિ, કેરલા બાયોડાયિવસિટી બોડિ  અિે સભ્ય સવચિશ્રી, કણાિટકા બાયોડાયિવસિટી બોડિિી 

અધ્યક્ષતામાાં યોજાઈ. આ મીટીંગમાાં ગુજરાત, મધ્યપ્રદેિ, કણાિટકા, તવમલિાડુ, પેટન્ટ ઓફીસ અિે 
બીએમસી સભ્યો એ ભાગ લીધેલો.  
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૭.૫ જીલ્લા પ્રિાણે ટેકનીકલ સપોટિ  ગુ્રપની પસંદગી  

 િર્િ ૨૦૧૯-૨૦ માાં ગુજરાત બાયોડાયિવસિટી બોડિ  દ્વારા કુલ ૦૫ ટેન્ડર પર 
https://www.nprocure.com અપલોડ કરિામાાં આવ્યા. 

૧. “DISTRICT WISE EMPANELMENT OF ORGANIZATION(S) AS TECHNICAL 

SUPPORT GROUP(S) FOR DISTRICTS IN GUJARAT FOR “CONSTITUTION 

AND OPERATIONALIZATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT 

COMMITTEE(S) (BMC)” આ જાહેરાત ટેન્ડર િાં 380554 થી તા. ૧૭ ઓકટોબર, ૨૦૧૯િા 

રોજ અપલોડ કરિામાાં આિી. જમેાાં કુલ ૫૭ સાંસ્થાઓિી ૦૫ િર્િિા સમયગાળા માટે પસાંદગી 

કરિામાાં આિી    

૨. DISTRICT WISE EMPANELMENT OF ORGANIZATION(S) AS TECHNICAL 

SUPPORT GROUP(S) FOR DISTRICTS IN GUJARAT FOR “PREPARATION OF 

PEOPLES’ BIODIVERERSITY REGISTER(S) (PBRS)” આ જાહેરાત ટેન્ડર િાં 380555 

થી તા. ૧૭ ઓકટોબર, ૨૦૧૯િા રોજ અપલોડ કરિામાાં આિી. જમેાાં કુલ ૨૮ સાંસ્થાઓિી ૦૫ 

િર્િિા સમયગાળા માટે પસાંદગી કરિામાાં આિી    

૩. DISTRICT WISE EMPANELMENT OF ORGANIZATION(S) AS TECHNICAL 

SUPPORT GROUP(S) FOR DISTRICTS IN GUJARAT FOR “CONSTITUTION 

AND OPERATIONALIZATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT 

COMMITTEE(S) (BMC)” આ જાહેરાત ટેન્ડર િાં 391966 થી તા. ૪ જાન્યુઆરી,૨૦૨૦િા રોજ 

અપલોડ કરિામાાં આિી. જમેાાં કુલ ૦૬ સાંસ્થાઓિી ૦૫ િર્િિા સમયગાળા માટે પસાંદગી કરિામાાં 

આિી    

૪. DISTRICT WISE EMPANELMENT OF ORGANIZATION(S) AS TECHNICAL 

SUPPORT GROUP(S) FOR DISTRICTS IN GUJARAT FOR “PREPARATION OF 

PEOPLES’ BIODIVERERSITY REGISTER(S) (PBRS)” આ જાહેરાત ટેન્ડર િાં 391667 

થી તા. ૪ જાન્યુઆરી,૨૦૨૦િા રોજ અપલોડ કરિામાાં આિી. જમેાાં કુલ ૬૮ સાંસ્થાઓિી ૦૫ િર્િિા 

સમયગાળા માટે પસાંદગી કરિામાાં આિી    

૫. Selection of a “Company” for generating awareness on Conservation, Sustainable 

utilization of Bio Diversity and equitable sharing of bio resources through Social 

Network Management, among BMCs, and Companies using Bio Resources and 

masses using relevant media’s/Technology for Gujarat Biodiversity Board આ જાહેરાત 

ટેન્ડર િાં ૩૯૧૬૬૭ થી તા. ૩૦ રડસેમ્બર,૨૦૧૯િા  રોજ અપલોડ કરિામાાં આિી. જમેાાં તીથિ 

ટેકિોલોજી પ્રા. લીમીટેડ, અમદાિાદ િી  ૦૫ િર્િિા સમયગાળા માટે પસાંદગી કરિામાાં આિી. 

  

https://www.nprocure.com/
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૮. ઓડીટ રીપોટિ   
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પરરત્રશષ્ટ્ ૧: િંજૂર PBRs ની યાદી - વષિ 2019-20 (સ્ટેટ ગ્રાન્ટ) 
 

જીલ્લા તાલુકા બી.એિ.સી. નું નાિ 

અમરેલી 
 

સાિરકુાંડલા 
અકોલડા, િેલિા, સેજલ, રબારરકા, િાિી િડાલ, મેિાસા, ફાચરરયા, રફફાદ, ભોકરિા, 
ભેકરા, ભમ્મર, મેરટયાણા, લુિારા, વલખલા, ખડસાલી, જાાંબુડા,ખડકડા, ગોરાદાક, છાપરી 
દોલતી 

છોટાઉદેપુર 
પાિી-
જતેપુર 

વસન્થોલ, િિાપુર, ઇટિાડા, મોટીબેજ, િાિીબેજ, વિસાડી, રણભુિ, વલબાિી, મોટી 
અમરોલ, િાઘિા  

 છોટાઉદેપુર 
વકકાિાડા, જામલા, સુરખેડા, વચસારડયા, અાંબાલા, વસાંગાલા, ડોલારરયા, એકલ બારા, 
ઘેલિાંત, બારોજ, ઝેર, ઓલીઆમ્બા, વસમલફાલીયા, રાયવસાંગપુરા, દુમાલી 

જામિગર ધ્રોલ 
ભેસદડ, ગોલીટા, િાથુિડલા, માણેકપર, માિાપર, મોડપર, મોટા ઇટલા, િાિા ગારેરડયા  
પીપરટોડા, સાગઠીયા  

ડાાંગ િધઈ 
વચવચિા ગિથા, ભેડમાળ, બારીપાડા, વચચોડ, ખાતળ, કોવસમડા, ગોદરડયા, ભાલખેત, 
દગડીઆાંબા, ઝાિડા 

દાહોદ ધાિપુર 
અાંબાકાચ, િેદ, િાકસીયા, સીમામોઇ, િિાિગર, માંડોર, ખોખરા, કકડવખલા, 
ગાંગારડીફળીયા, ભાિપુર  

િમિદા વતલકિાડા 
ઓડવમ્બયા, ઉધઇમાંડિા, ટેકરાકામસોલી, કામસોલી, દેિલીયા, માંગુ, સેિાડા, રામપુરી, 
વલલગઢ, ખાતા વસતરા 

 િાાંદોદ 
અકુિાડા, કરાંથા, જીતગઢ, જીતિગર, હજરપરા, જીતગઢ, ગોપાલપુરા, ગરડત, ધોલર, 
ધિપુર, ધમણચા, વચત્રિાડી, બોરરરા, ભચરિાડા, ભાદમ 

બિાસકાાંઠા અવમરગઢ 
આવમરગઢ, રબારીયા, વકડોતર, કારાઝા, જુિીરોહ, ખુિીયા, ખાપા, ગઢડા, ધોળીયા, 
ધિપુરા (ધોળીયા) 

બોટાદ રાણપુર 
આલમપુર, સુાંદરીયાણા, બરાણીયા, જવલયા, ગુાંડા, ગોધાિતા, દેિગિા, દેિલીયા, 
બાબાિાિ, અલાઉ 

 ગઢડા 
ગુાંદાળા, રામપર, સમઢીયાળા, પડિદર, હોલાય, મોટીકુાંડલ, કેરળ, વખજરડયા, હરરપર, 
ઇિવત્રયા 

મરહસાગર કડાણા 
મોતીરાઠ, ભીમાણી, મુિપુર, સવલયાિીમુિાડી, ગોલિપુર, માલ, અાંકાલીયા, લાડપુર, 
િેલણિાડા, માલિણ, ગોધારૌતર, મહાપુર, િરકોવિિલ, સરસ્િા િિી -2, વિયાળ  

 બાલાવસિોર 
અલેલા / ગોરપુર, સરોદા, સાવલયાિાડી, રામા િા મુિાડા, રાયયોલી, ખાાંડીિાિ, કરણપુર, 
જિોદ, ગજાપગીિા મુિાડા, બાવલયાદેિ / કુાંજરા, ગઢિાડા, દોલતપારડા, ફેલસાિી 
દેિ, દાખરીયા 

 સાંતરામપુર 
મોતીસરસણ, કાલીબેલ, ગોઠીબાડા, િાિા ભુગેડી, મોતી ભુગેડી, ઉખરેલી, ગોઠીબ, 
વસમલીયા, ગોધર, ગામાડી 

 ખાિપુર 
ગાાંગટા, મોટા ખાિપુર, કાિોડ, બોરિાઈ, િાધેલા, લીમડી ટીંબા, કરન્ટા, મેિા, િરોડા, 
ખુટેલાિ 

મહેસાણા ખેરાલુ સમોજા, માંરોપુર, ચાણસોલ, સારદકપુર, રસુલપુર 
 િડિગર બાદલપુર, કેસીમપરા, ખાિપુર, કરસિપુરા, મલેકપુર 

સુરત મહુિા 
અલ્ગત, અમરોલી, બોરરયા, ધોલીકુઇ, ગોપલા, કચ્છલ, કાિી, ખાંડાલ, પુિા, ઉમરા, 
િારડયા, િાાંક, તારકણી, પાથરોિ, રણત  

 ઉમરપાડા 

આમલી દાબડા, ઉમરઝાર, ઉમરગોટ, સત્િિ, સરડા, રૂાંઢીગિાણ, પાડા, િાસારપોર, 
મોટી- દેિરૂપ, જુમાિાડી, ઝરપિ, ગુાંરડકુિા, ઘાિાિાડ, ડોંગરીપાડા, િાડી, ચોકિાડા, 
વચતલદા, વચવમપટલ, ચિી, બીલિાિ, ચાિડા, અિચિિ, ઉંભરરયા, ઉમરપાડા, 
ઉમરખડી, ઉમરાડા, સિાિિફોકડી, િિચિ, િાિા-સુતકડ્કા, કેિડી 

 બારડોલી અકોટી, િરદ, સરભોણ, રાયિ, મોટા,ખોજ, કિાઈ, ઇસરોલી, ગોજી, લુાંભા,ધામડોદી 
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પરરત્રશષ્ટ્ ૨: િંજૂર PBRs ની યાદી - વષિ ૨૦૧૯-૨૦ (NBA ગ્રાન્ટ) 

જીલ્લા તાલુકા બી.એિ.સી. નું નાિ 

ડાાંગ િધાઈ  
બારખાાંરડયા, સાકરપતાળ, રાંભાર્, િાિપાડા, કાવલબેલ, ઝારીયા, ડોકપાતાળ, 

દગુિીયા, વચકર, ભેસ કાતરી, ટાંકાલી 

દાહોદ સાંજલેી 
ઢેઢીયા, રહરોલા, ગોવિાંદાતલાઈ, મોલી, જસુિી, િેિકી, કોટા, કણિમ્બા, ડુાં ગરા, 
પ્રતાપ-પુરા, માંડળી, વપછોડા 

 દેિગઢ બારીયા 
રેઢાણા, વસાંગેડી, ચેિપુર, ઉચિાિ, િાિી ખજુરી, ભુલર, કાવલયાકોટા, 

રટડકી,બામરોલી, 
અસાયાદી 

િમિદા વતલકિાડા 
ભદરણ, િારડયા ગ્રુપ, ઉચાડ જૂથ, કાંથરપુરા, ચુડેશ્વર, િવલયાજુથ, અગર જુથ, 
િોરા, બાંદરપુરા, રતુરડયા, બુજઠેા, વલમ્પુરા, િાધેલી 

િિસારી િિસારી 
િાહુ, પદ ગા, િેજલપોર, પેરા, પુિી-મહુડી- ભુણિડ, સરપોર, કાિબડ, ઉગત-
િિાપુરા, સટેમ, ડભલાઇ-બુટલાિ 

 ચીખલી 
પીપલગાહેિ, સદાિલ, ખુદિેલ, સયાદા, સદકપોર, કાિભાઈ, રાણકુિા, સુરખાઈ, 
કુકેરી, િોગામા, િાંજિા, હરાંગમ, ટાંકલ, આમધારા,ખાિબાડા 

પાંચમહાલ ઘોઘાંબા 
કાન્ટુ, ભાિપુરા, રરાં વચયા, દમણપુરા, કાાંતાિેદ, ગોયસુાંદલ, માલુ, ઉદિા, 
પલ્લી,દાાંતોલ 

 પારડી 

મોટી તાાંબાડી, િરાઈ, આસમા, િાિાતામ્બડી, ખડકી, ડુાં ગરી, દેહરી, બોરલાઈ, 

સોલ્સુાંબા, 
ગોિાડા 

સુરત માાંગરોળ 

ઉમ્મલમાંદિ, અમરકુઇ, બોરરયા, કુાંડ, ઇિાિપુર, પાતળદેિી, િેરકુઇ, ગૂાંદીકુિા, 

ઘડીભાત, 

માંડાણ 
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પરરત્રશષ્ટ્ ૩: ૨૦િી  બોડિિીટીંગની ત્રિનીટ્સ  
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પરરત્રશષ્ટ્ ૪: ૨૧િી  બોડિિીટીંગની ત્રિનીટ્સ  
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પરરત્રશષ્ટ્ ૫: ૨૨િી  બોડિિીટીંગની ત્રિનીટ્સ  
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પરરત્રશષ્ટ્ ૬: ટેન્ડર નં ૩૮૦૫૫૪ િાટે ત્રજલ્લાવાર લાયકાત ધરાવતા અરજદારની સૂત્રચ 

ક્રિ નં. ત્રજલ્લા અરજદાર 

1.  અમદાિાદ 

 

ગુજરાત એસોવસયેિિ ફોર રૂરલ એન્ડ અબિિ ડેિલપમેન્ટ (GARUD), 

ગાાંધીિગર 

શ્રી જય બજરાંગ ગ્રામ વિકાસ ટરસ્ટ, સુરેન્રિગર 

ધરતી ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, બાિળા (અમદાિાદ) 

2.  અમરેલી 
 

શ્રીજી એજ્યુકેિિ સેિા ટરસ્ટ, ધસા (અમરેલી) 

આદિિ ચેરરટેબલ ટરસ્ટ, અમરેલી (અમરેલી) 

3.  આિાંદ 

 

ગુજરાત એસોવસયેિિ ફોર રૂરલ એન્ડ અબિિ ડેિલપમેન્ટ (GARUD), 

ગાાંધીિગર 

પોચાભાઇ ફાઉન્ડેિિ, ખાંભાત 

ઉત્કર્િ મરહલા સેિા માંડળ, િડોદરા 
4.  અરિલ્લી 

 

ધ્િિી એજ્યુકેિિ એન્ડ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, મરહસાગર 

સમથિ ઓગેિાઇઝેિિ ટરસ્ટ, વિજાપુર, મહેસાણા 
ઉજાસ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, મહેસાણા 

5.  બિાસકાાંઠા 
 

ઇશ્વર ગ્રામ વિકાસ ટરસ્ટ, પાટણ 

સ્િામી વિિેકાિાંદ સેિા ટરસ્ટ, પાટણ 

ભારતીય ગ્રામીણ વિકાસ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, વિસિગર 

6.  ભાિિગર 

 

ઇશ્વર ગ્રામ વિકાસ ટરસ્ટ, પાટણ 

આાંબેડકર એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ, ભાિિગરિા ડો 
7.  ભરૂચ 

 

પોચાભાઇ ફાઉન્ડેિિ 

શ્રી આયિ સેિા સાંઘ, પાટણ 

8.  બોટાદ શ્રી ગ્રામ ઉધયોગ સેિા ટરસ્ટ મોજીદલ, સુરેન્રિગર 

9.  છોટાઉદેપુર કોિસેપ્ટ મોવિટરરાંગ અિે મૂલ્યાાંકિ 

10.  દાહોદ 

 

સમપિણ ટરસ્ટ, માંડળી 
શ્રી િકુાંતલા સાંસ્કાર કેળિણી માંડળ ગોધરા 
શ્રી િરઢયાર વિકેતિ, પાટણ 

11.  દેિબુવમ 
દ્વારકા 

ગ્લોબલ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, ભાિિગર 

12.  ગીર 
સોમિાથ 

આદિિ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, અમરેલી 

13.  જામિગર ગ્લોબલ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, ભાિિગર 

14.  જુિાગઢ ગ્રીિ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, અમરેલી 
15.  ખેડા 

 

શ્રી જય બજરાંગ ગ્રામ વિકાસ ટરસ્ટ, સુરેન્રિગર 

ધરતી ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, બાિળા (અમદાિાદ) 

16.  કચ્છ 

 

ગુજરાત ઇવન્સ્ટટ્યૂટ ડેઝટિ  ઇકોલોજી, ભુજ 

વિકાસ ભારતી સેિા ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, માંડળી 
17.  મહીસાગર 

 

ધ્િિી એજ્યુકેિિ એન્ડ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, લુણાિાલા 
ઉજાસ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, મહેસાણા 
ઉત્કર્િ મરહલા સેિા માંડળ, િડોદરા 
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ક્રિ નં. ત્રજલ્લા અરજદાર 

18.  મહેસાણા 
 

સમથિ ઓગેિાઇઝેિિ ટરસ્ટ, વિજાપુર, મહેસાણા 
શ્રી અિધૂત ફાઉન્ડેિિ, પાટણ 

19.  મોરબી સમથિ ઓગેિાઇઝેિિ ટરસ્ટ, વિજાપુર, મહેસાણા 
20.  િિસારી શ્રી પ્રગવત ગ્રામ સેિા માંડળ, પાટણ 

21.  પાંચમહાલ 

 

િિજાગૃવત સાિિજવિક ટરસ્ટ, ગાાંધીિગર 

સમપિણ ટરસ્ટ, માંડળી 
શ્રી િકુાંતલા સાંસ્કાર કેળિણી માંડળ ગોધરા, ગોધરા 

22.  પાટણ 

 

ગુજરાત ઇવન્સ્ટટૂ્યટ ડેઝટિ  ઇકોલોજી, ભુજ - કચ્છ 

સ્િામી વિિેકાિાંદ સેિા ટરસ્ટ, પાટણ 

ઉદય એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ, બિાસકાાંઠા 
23.  રાજકોટ 

 

મરહલા વિકાસ સેિા માંડળ (એમિીએસએમ), રાજકોટ 

સત્યિામ રચિામક વિકાસ માંડળ, રાજકોટ 

24.  સાબરકાાંઠા 
 

સમથિ ઓગેિાઇઝેિિ ટરસ્ટ, વિજાપુર, મહેસાણા 
સમપિણ ટરસ્ટ, માંડળી 
વિકાસ ભારતી સેિા ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, માંડળી 

25.  સુરત શ્રી અખાંડધરા ફાઉન્ડેિિ, ગાાંધીિગર 

26.  સુરેન્રિગર 

 

શ્રી જગતભારતી એજ્યુકેિિ એન્ડ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, સુરેન્રિગર 

માિિ કલાયિ ટરસ્ટ, સુરેન્રિગર 

શ્રી જય બજરાંગ ગ્રામ વિકાસ ટરસ્ટ, સુરેન્રિગર 

27.  િડોદરા ગુજરાત ઇકોલોજી સોસાયટી, િડોદરા 
28.  િલસાડ શ્રી અમરદીપ ફાઉન્ડેિિ, ગાાંધીિગર 

ડો આાંબેડકર એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ, ભાિિગર 
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પરરત્રશષ્ટ્ ૭: ટેન્ડર નંબર ૩૮૦૫૫૫ િાટે ત્રજલ્લા િુજબની લાયકાત ધરાવતા અરજદારની સૂત્રચ 

 

ક્રિ નં. ત્રજલ્લા અરજદાર 

1.  અમદાિાદ ધરતી ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, બાિળા (અમદાિાદ) 

2.  અમરેલી આદિિ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, અમરેલી (અમરેલી) 

3.  
આણાંદ   ઉત્કર્િ મરહલા સેિા માંડળ, િડોદરા 

પોચાભાઇ ફાઉન્ડેિિ 

4.  
અરિલ્લી ધ્િિી એજ્યુકેિિ એન્ડ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, લુણાિાલા 

ઉજાસ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, મહેસાણા 

5.  બિાસકાાંઠા ઉદય એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ, બિાસકાાંઠા 

6.  ભાિિગર રૂરલ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, ભાિિગર 

7.  ભરૂચ પોચાભાઇ ફાઉન્ડેિિ 

8.  બોટાદ રૂરલ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, ભાિિગર 

9.  દેિભૂવમ દ્વારકા ગ્લોબલ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, ભાિિગર 

10.  ગાાંધીિગર સમથિ ઓગેિાઇઝેિિ ટરસ્ટ, વિજાપુર, મહેસાણા 

11.  ગીર સોમિાથ આદિિ ચેરરટેબલ ટરસ્ટ, અમરેલી (ગીર-સોમિાથ) 

12.  જામિગર ગ્લોબલ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, ભાિિગર (જામિગર) 

13.  જુિાગઢ ગ્રીિ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, અમરેલી 

14.  ખેડા ધરતી ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, બાિળા (અમદાિાદ) 

15.  મહીસાગર ધ્િિી એજ્યુકેિિ એન્ડ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, લુણાિાલા 

16.  મહેસાણા સમથિ ઓગેિાઇઝેિિ ટરસ્ટ, વિજાપુર, મહેસાણા 

17.  પાટણ ઉદય એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ, બિાસકાાંઠા 

18.  પોરબાંદર ગ્રીિ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, અમરેલી 

19.  રાજકોટ મરહલા વિકાસ સેિા માંડળ (એમિીએસએમ), રાજકોટ 

20.  સાબરકાાંઠા સમથિ ઓગેિાઇઝેિિ ટરસ્ટ, વિજાપુર, મહેસાણા 

21.  સુરત એિ.એચ. કન્સલ્ટન્સી 

22.  

સુરેન્રિગર 

 

માિિ કલાયિ ટરસ્ટ, સુરેન્રિગર 

શ્રી જગતભારતી એજ્યુકેિિ એન્ડ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, સુરેન્રિગર 

ધરતી ચેરીટેબલ ટરસ્ટ, બાિળા અમદાિાદ 

23.  
િડોદરા શ્રી હરવસદ્ધ એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ 

ગુજરાત ઇકોલોજી સોસાયટી 
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પરરત્રશષ્ટ્ ૮:  ટેન્ડર નંબર ૩૯૧૯૬૬ િાટે ત્રજલ્લાવાર લાયક અરજદારની સૂત્રચ 

 

ક્રિ નં. અરજદાર ત્રજલ્લા 

1 આાંબેડકર એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ (બીએમસી) િા ડો. ડાાંગ 

2 િિજાગૃવત સાિિજવિક ટરસ્ટ (BMC) િમિદા 
 3 અચિીમ સાંસ્થા બી.એમ.સી. 

4 ખોરડયાર એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ (BMC) પોરબાંદર 

5 શ્રી િિજીિિ ગ્રામ વિકાસ કેન્ર (BMC) 
તાપી 

6 ગ્રામીણ વિકાસ સાંિોધિ કેન્ર (બીએમસી) 
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પરરત્રશષ્ટ્ ૯ :  ટેન્ડર નંબર ૩૯૧૯૬૭ િાટે ત્રજલ્લાવાર લાયક અરજદારની સૂત્રચ 

 

ક્રિ નં. અરજદાર ત્રજલ્લા 

1 એકિીમ સાંસ્થા (પીબીઆર) અમદાિાદ 

 2 ગ્રામીણ વિકાસ સાંિોધિ કેન્ર (પીબીઆર) 

4 રૂરલ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) અમરેલી 

5 શ્રી િરઢયાર વિકેતિ (પીબીઆર) આિાંદ 

6 ખોરડયાર એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ (પીબીઆર) અરિલ્લી 

7 સ્િામી વિિેકાિાંદ સેિા ટરસ્ટ (પીબીઆર) બિાસકાાંઠા 

 8 ઉદય એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

12 માિિ કલ્યાણ ટરસ્ટ (પીબીઆર) ભરૂચ 

 13 ભરૂચ જીલ્લા કૈિાલ કેિલાિી માંડળ (પીબીઆર) 

16 આદિિ ચેરરટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) ભાિિગર 

 17 ઉત્કર્િ મરહલા સેિા માંડળ (પી.બી.આર.) 

18 પયાિિરણ વિક્ષણ કેન્ર (પીબીઆર) બોટાદ 

 19 શ્રી ગ્રામ વિક્ષણ સેિા ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

21 રૂરલ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

છોટાઉદેપુર 

 

22 શ્રી હરવસવધ એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

23 કન્સેપ્ટ મોવિટરરાંગ એન્ડ ઇિેલ્યુએિિ (પીબીઆર) 

26 ધ્િિી એજ્યુકેિિ એન્ડ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

દાહોદ 

 

27 ઉજાસ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

28 ઇશ્વર ગ્રામ વિકાસ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

30 સારિ ગ્રામ વિકાસ સવમવત (પીબીઆર) ડાાંગ 

 31 પોચાભાઇ ફાઉન્ડેિિ 

32 શ્રી ગણેિ મઝૂર સહકારી માંડળ એલ.ટી.ડી. (પીબીઆર) દેિ-ભૂવમ-દ્વારકા 

33 ધરતી ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) ગાાંધીિગર 

34 સારિ ગ્રામ વિકાસ સવમવત (પીબીઆર) ગીરસોમિાથ 

 35 શ્રી જગતભારતી એજ્યુકેિિ એન્ડ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

36 પયાિિરણ વિક્ષણ કેન્ર (પીબીઆર) જામિગર 

 37 ગ્રીિ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 
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ક્રિ નં. અરજદાર ત્રજલ્લા 

39 આદિિ ચેરરટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) જુિાગઢ 

 40 મરહલા વિકાસ સેિા માંડળ (એમિીએસએમ), (પીબીઆર) 

41 ગ્રામીણ વિકાસ સાંિોધિ કેન્ર (પીબીઆર) 

કચ્છ 

 

42 વસ્કલ આટિ  અિે વબયોન્ડ સોવિયલ િેલફેર સોસાયટી (પીબીઆર) 

43 ગુજરાત ઇવન્સ્ટટૂ્યટ ઓફ ડેઝટિ  ઈકોલોજી 

45 ઉજાસ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) ખેડા 

 46 ધ્િિી એજ્યુકેિિ એન્ડ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

49 ઉજાસ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) મહીસાગર 

 50 શ્રી િકુાંતલા સાંસ્કાર કેળિણી માંડળ (પીબીઆર) 

52 શ્રી અિધૂત ફાઉન્ડેિિ (પીબીઆર) મહેસાણા 

 53 ધરતી ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

54 ગ્રામીણ વિકાસ સાંિોધિ કેન્ર (પીબીઆર) 

મોરબી 

 

55 ગ્લોબલ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

56 ગુજરાત ઇવન્સ્ટટૂ્યટ ઓફ ડેઝટિ  ઈકોલોજી 

59 સૃવષ્ટ્ ઓગેવિક િમિદા 

60 ગ્રીિ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

િિસારી 

 

61 શ્રી સૌરાષ્ટ્ર  િૈભિલક્ષી વિકાસ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

62 શ્રી પ્રગવત ગ્રામ સેિા માંડળ (પીબીઆર) 

64 ઉજાસ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

પાંચમહાલ 

 

65 ધ્િિી એજ્યુકેિિ એન્ડ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

66 ગ્લોબલ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

71 સ્િામી વિિેકાિાંદ સેિા ટરસ્ટ (પીબીઆર) પાટણ 

 72 ગુજરાત ઇવન્સ્ટટૂ્યટ ઓફ ડેઝટિ  ઈકોલોજી 

75 મરહલા વિકાસ સેિા માંડળ (એમિીએસએમ) (પીબીઆર) પોરબાંદર 

 76 ગ્લોબલ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

77 પયાિિરણ વિક્ષણ કેન્ર (CEE) (પીબીઆર) રાજકોટ 

 78 ગ્રીિ ચેરીટેબલ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

80 શ્રી ગુરદેિ ખાદી સેિા સાંઘ (પીબીઆર) સાબરકાાંઠા 

 81 પૂજ્ય મહાત્મા ગાાંધી રાિત સેિા ટરસ્ટ (પીબીઆર) 
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ક્રિ નં. અરજદાર ત્રજલ્લા 

82 માિિ કલ્યાણ ટરસ્ટ (પીબીઆર) સુરત 

 83 શ્રી અખાંડધરા ફાઉન્ડેિિ (પીબીઆર) 

84 સ્કાયતિેસ્ટ ટેકિોલોજી કન્સવલ્ટાંગ પીિીટી. વલ. (પીબીઆર) 

તાપી 

 

85 સારિ ગ્રામ વિકાસ સવમવત (પીબીઆર) 

86 ઉદય એજ્યુકેિિ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

89 વતરૂપવત ફાઉન્ડેિિ (પીબીઆર) િડોદરા 

90 માિિ કલ્યાણ ટરસ્ટ (પીબીઆર) 

િલસાડ 

91 સારિ ગ્રામ વિકાસ સવમવત (પીબીઆર) 

92 શ્રી અમરદીપ ફાઉન્ડેિિ (પીબીઆર) 

 

---------- 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

સરકારી મધ્યસ્થ મુરણાલય,ગાાંધીિગર. 







NOTE SHOWING THE REASONS FOR DELAY IN PLACING 
OF ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2019-20 OF GUJARAT 
BIODIVERSITY BOARD BEFORE LEGISLATIVE ASSEMBLY 

FOR YEAR 2019-20 

The Annual Report of the year 2019-20 was prepared in English and 

Gujarati and put in the 23rd Board Meeting held on dated t= September, 

2020 for approval. The Board Members approved the Annual Report. 

After that, the report was given for printing and designing. Due to the 

Novel Corona virus (COVID-19) the submission of Annual Report 2019- 

20 was delayed by printers. Hence, the Annual Report of the year 2019- 

20 was delayed in submission. 







Annual Report 

2019-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gujarat Biodiversity Board, Gandhinagar  



 

Compilation and Designing by 

1. Shree M. M.. Sharma, IFS, PCCF & Chairman 

2. Shri A.E. Samuel, IFS, DCF & MS 

3. Shri P. G. Gardi, IFS, DCF & MS 

4. Board officers and staff 

 

Cover Photos: 

© Dr. Hetal Parekh and Dr. Vivek Vegda  

 

Published by 

Gujarat Biodiversity Board 

 

Printed at: Government Central Press, Gandhinagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contents 

 

Sr. 

No. 
Chapters & Annexures 

Page 

Number 

1.  Introduction 01 

2.  Finance and Account 02 

3.  Biodiversity Management Committees 03 

4.  People’s Biodiversity Registers 04 

5.  Achievements of the Board 05 

6.  Access Benefit Sharing 07 

7.  Other Activities 08 

8.  Audit Report 13 

Annexures 

I.  List of approved PBRs in the year 2019-20 (State Grant)  28 

II.  List of approved PBRs in the year 2019-20 (NBA Grant) 30 

III.  Minutes of the 20th Board Meeting 31 

IV.  Minutes of the 21st Board Meeting 38 

V.  Minutes of the 22nd  Board Meeting 42 

VI.  List of District wise qualify applicant for Tender No. 380554 45 

VII.  List of District wise qualify applicant for Tender No. 380555 47 

VIII.  List of District wise qualify applicant for Tender No. 391966 48 

IX.  List of District wise qualify applicant for Tender No. 391967 49 

 

  



 



1 
 

1. INTRODUCTION 

 

Brief History of Board: 

In accordance with the Biological Diversity Act (2002), a three tier arrangement at 

national, regional and local level been made to achieve the objectives effectively. These 

include, National Biodiversity Authority (NBA) at Chennai at national level, State Biodiversity 

Board (SBB’s) at State level and Biodiversity Management Committees (BMC’s) at the 

Panchayat and local institution level. Under section 22 of the Act, on 11th May 2006, Gujarat 

Biodiversity Board came into existants with it’s headquarter at Gandhinagar. The process for 

constituting Biodiversity Management Committees (BMC’s) at local levels is in progress. The 

Government of Gujarat also notified the Gujarat Biological Diversity Rules in February 2010. 

 

Functions of Board: 

 Advise the State Government, subject to any guidelines issued by the Central Government, 

on matters relating to the conservation of biodiversity, sustainable use of its components 

and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of biological resources.  

 Facilitate constitution of Biodiversity Management Committees (BMCs) and preparation 

of People’s Biodiversity Registers (PBRs) 

 Regulate, by granting of approvals or otherwise, requests for commercial utilization or bio-

survey and bio-utilization of any biological resources by Indians.  

 Performs such other functions as may be necessary to carry out the provisions of the Act 

or as may be prescribed by the State Government.  

 

 

  

Three tier arrangements

National Biodiversity 
Board

State Biodiversity 
Board

Biodiversity 
Management 

Committe
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2. FINANCE AND ACCOUNTS 

 

State Government constituted State Biodiversity Fund as per the Section 32(1) of the 

Biological Diversity Act, 2002. The National Biodiversity Authority, Chennai also provided 

fund for different activities. The funds provided by the different agencies were deposited in the 

bank accounts.   Annexure-II 

 

Annual Expenditure (State Funds):   

During the year, the following expenditure incurred by the Board:  

Details of expenditure 
Sanctioned 

Amount (Rs.) 

Expenditure 

Amount (Rs.) 

Balance 

Amount (Rs.) 

Pay Off 14310000 6848560 7461440 

Pay EST 662000 334384 327616 

Daily Allowance  645000 586184 58816 

Medical Allowance 116000 36444 79556 

H.R.A 875000 216315 658685 

C.L.A 15000 5838 9162 

R.M.C 108000   108000 

Other Allowance 558000   558000 

Travelling Allowance  86000 279213 -193213 

D.T.E 500000   500000 

Office Expense 2200000 1905056 294944 

M.V 2400000 459852 1940148 

M.W 63750000 17058328 46691672 

Total 86225000 27730174 58494826 

 

*Amount met from the balance in the SBF  
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3. BIODIVERSITY MANAGEMENT COMMITTEES (BMCs) 

3.1. Constitution of Biodiversity Management Committees (BMCs):  

Biodiversity Management Committee is to be constituted in each local body in 

accordance with Section 41(1) of the BDA, 2002 and Rule 22 of the BDR, 2004, within their 

area of jurisdiction for the conservation and sustainable use of biological resources and 

documentation of biodiversity. Each BMC consists of seven persons which include one 

President and six nominated members by the local body, of which one third are women and not 

less than 18% representing Scheduled Castes/Scheduled Tribes.  

The Board is progressively heading towards this task with the help of Technical 

Support Groups (TSGs), which are Govt. Depts., Individuals, NGOs, Institutes, Science 

Colleges, and Universities etc. working in different parts of the state. By constituting the 

BMCs, the Board aims towards spreading awareness towards biodiversity for promoting 

conservation and documentation of biodiversity including preservation of habitats, 

conservation of land races, folk varieties and cultivars, domestic breeds of animals and 

documenting the traditional knowledge relating to biodiversity. Presently, the village 

panchayats are on priority for constituting BMCs for implementation of the provisions of the 

BD Act & Rules. 

 

3.2 Achievement:  

At present there are 14,262 Village Panchayats, 248 Taluka Panchayats, 33 Jilla Panchayats, 

162 Municipalities and 8 Municipal Corporations in Gujarat and the BMCs have to be 

constituted in all the local bodies. Thus, by the end of March 2020, the total no of BMCs 

constituted across the Gujarat has reached to 7665. 

 

 

 

 

  



4 
 

4.  PEOPLE’S BIODIVERSITY REGISTERS (PBRs) 

4.1. Preparation of People’s Biodiversity Registers (PBRs):  

 As per Section 41(1) of the BDA, 2002 and Rule 22(6) of the BDR, 2004, the main 

function of the BMC is to prepare PBR in consultation with local people. The register shall 

contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological 

resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge as associated 

with them. The NBA, Chennai and GBB, Gandhinagar, shall provide guidance and technical 

support to the BMCs for preparing PBRs. The GBB shall formulate TSGs comprising 

officials/institutions/people of excellence and expertise in the biodiversity issue at local level, 

which should guide the BMC in its operation.  

 The PBR of every BMC shall be comprehensive document that shall encompass all the 

aspects of biodiversity ranging from agro-biodiversity to domestic biodiversity to wild 

biodiversity. In addition to the listing of biodiversity, a PBR shall also document the traditional 

knowledge related to biodiversity emphasizing on the preservation of our rich cultural heritage. 

The PBRs shall be maintained, authenticated and validated by the BMCs with the guidance of 

the TSGs and a copy of PBR would be made available to GBB. 

 In the year 2019-20, 246 PBRs from 20 talukas of 11 Districts are submitted to the 

Board by the BMCs under the State Government funding and 101 PBRs from 10 talukas of 06 

Districts are submitted to the Board under the NBA funding.  

List of approved PBRs are given as Annexure – I & II 
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5. Achievements of the Board 

 

Sr. No. Details Achievements  

1.  
Creation of BMC  

(Biodiversity Management Committee) 
0 

2.  
Preparation of PBR  

(People’s Biodiversity Register) 

State 246 

NBA 101 

3.  Opening of LBF (Local Biodiversity Fund) - 

4.  Radio Programmes conducted - 

5.  Workshops conducted 01 

6.  Board Meeting held 03 

 

5.1 Board Meeting 

Board meeting is the platform where all the board members keep their agenda and aim 

in front of all to seek permission with prior discussion.   

The details of the Board Members are as below: 

 

  

Sr. Name / Designation Post 

1. Principal Chief Conservator of Forest Chairman 

2. 
Additional/Joint/Deputy Secretary, Forest & Environment 

Department 
Member 

3. 
Principal Chief Conservator of Forest (HoFF) OR his 

representative , Gujarat State, Gandhinagar 
Member 

4. 
Mission Director, Gujarat State Biotechnology Mission 

(GSBTM), Gandhinagar  
Member 

5. 

Additional/Joint/Deputy Secretary, Agriculture & Co-operation 

Department. (Representative of Agriculture & Co-operation 

Department) 

Member 

6. Chief Conservator of Forest Member Secretary 

7. Shri  Arun Mani Dixit, Expert Ecologist Member 

8. Shri Bharat Pathak, Rtd. IFS, Forest and Wildlife Member 

9. 
Dr. Indra R Gadhvi, Prof. & Head of Marine Science 

Department, M K Bhavnagar University , Bhavnagar 
Member 

10. Director, GEER Foundation, Gandhinagar Member 

11. 
Vice Chancellor of Agriculture University ( On yearly rotation 

basis) 
Member 
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Board Meeting held till March, 2020: 

 

Board Meeting Held on 

1st  Board Meeting 21/06/2007 

2nd   Board Meeting 02/02/2009 

3rd  Board Meeting 26/02/2009 

4th  Board Meeting 07/01/2011 

5th  Board Meeting 16/07/2012 

6th  Board Meeting 13/02/2013 

7th  Board Meeting 26/09/2013 

8th  Board Meeting 24/06/2014 

9th  Board Meeting 15/11/2014 

10th  Board Meeting 24/03/2015 

11th  Board Meeting 20/08/2015 

12th  Board Meeting 09/12/2015 

13th  Board Meeting 26/05/2016 

14th  Board Meeting 21/10/2016 

15th  Board Meeting 03/06/2017 

16th  Board Meeting 10/10/2017 (Postponed) 

17th  Board Meeting 09/11/2017 

18th  Board Meeting 06/10/2018 

19th  Board Meeting 28/02/2019 

20th Board Meeting 21/06/2019 

21st Board Meeting 20/11/2019 

22nd Board Meeting  09/01/2020 

 

The minutes of last meeting (20th, 21st and 22nd Board meeting) is attached as Annexure: III, IV, V 
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6. Access Benefit Sharing-  
A standard agreement for Access Benefit Sharing (ABS) finalized in the year 2019-20. The 
standard agreement was shared with the stakeholders i.e. companies and was open for 
comments and suggestions. Thereby, the ABS agreement was legally vetted by the Legal 
Department, Sachivalaya, Gujarat Government. 

In total 72 ABS Agreements have been concluded. For the year 2019-20, 5 registrations and 5 
ABS Agreements were concluded. The list is as follows: - 

 

Sr.No. Name of the Company 

1. M/s Planet Biotech India, Surat 

2. M/s 7BioActivz, Ankleshwar 

3. Pushpa J. Shah, Ankleshwar 

4. Atul Ltd., Valsad 

5. Zytex Biotech Pvt. Ltd., Vadodra 

 

Legal Case-  

Gujarat Biodiversity Board, Gandhinagar is a respondent party in the case of Chandra Bhal 

Singh v. Union of India & Ors., O.A. No. 347/2016. The case is filed before Hon’ble National 

Green Tribunal, Principle Bench, New Delhi. The recent hearing of the said case was on 18th 

March 2020. The case pertains to compliance of The Biological Diversity Act, 2002 and its 

Rules which mandates constitution of BMCs and preparation of PBRs. 

Gujarat Biodiversity Board, Gandhinagar in the said case filed an affidavit dated 30th January 

2020. The compliance status of all the State Biodiversity Boards is taken up by National 

Biodiversity Authority, Chennai along with MoEF&CC, New Delhi on monthly basis through 

video conferencing. 

Right to Information-  

Total 9 RTI applications received by Gujarat Biodiversity Board in the year 2019-20 which 

were timely replied to. The categories of the RTI Applications are as follows: - 

Category No. of Applications 

Company / ABS Matter 3 applications 

BMC Matter 4 applications 

Service Matter 2 applications 
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7. Other Activities 

7.1 International Day for Biological Diversity (IDB) 2019 

 

The Biological Diversity Act 2002 was enacted by Government of India to fulfill the 

obligations under the Convention on Biological diversity (CBD); Gujarat Biodiversity Board 

was set up in May 2006 to implement the provisions of  Biological Diversity Act 2002. 

The Main Objectives of the BD Act is Conservation of biological diversity, Sustainable use of 

components of biodiversity & Fair and equitable sharing of benefits arising out of the 

utilization of biological resources and associated Traditional Knowledge. 

Every year 22nd May is celebrated as an International Day for Biological Diversity.   

The Secretariat of the Convention on Biological Diversity has announce that the theme of the 

International Day for Biological Diversity 2019 is: “Our Biodiversity, Our Food, Our 

Health” The theme aims to leverage knowledge and spread awareness of the dependency of 

our food systems, nutrition, and health on biodiversity and healthy ecosystems. 

The theme focus on biodiversity as the foundation for our food and health and a key catalyst to 

transforming food systems and improving human health. The theme aims to leverage 

knowledge and spread awareness of the dependency of our food systems, nutrition, and health 

on biodiversity and healthy ecosystems. The theme also celebrates the diversity provided by 

our natural systems for human existence and well-being on Earth, while contributing to other 

Sustainable Development Goals, including climate change mitigation and adaptation, 

ecosystems restoration, cleaner water and zero hunger, among others. 

Gujarat Biodiversity Board has celebrated IDB – 2019 at TRO, Gujarat Forest Research 

Foundation (GFRF), Gandhinagar. State level whole day workshop was organized and ground 

staff of the forest department had participated. Shri G.K. Sinha IFS, PCCF & HoFF Gujarat 

was the Chief Guest in the celebration. PCCFs APCCFs, CCFs were present in the celebration. 

Member Secretary Gujarat Biodiversity Board gave the brief of the whole day workshop. 

Chairman, Gujarat Biodiversity Board gave his address on them of the IDB 2019 “Our 

Biodiversity, Our Food, Our Health”. He also emphasized on create awareness on 

conservation of Biodiversity. Shri G.K. Sinha IFS PCCF & HoFF gave brief talk on BD Act, 

2002 and importance of Biodiversity, need for conservation & awareness. Short film of 

Biodiversity of Gujarat was also shown to the participants. 

The first Technical Session of the celebration was started with a talk of Dr Sanjiv Tyagi, IFS 

APCCF, Training & Research and Director GFRF Gandhinagar. He gave his speech on 
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Utilization of Bioresources and Access and Benefit Sharing.  Second technical session was 

started with the presentation by Dr. Bishwa Kallyan Dash Asst. Prof. of Law, Institute of Law, 

Nirma University, Ahmedabad. He delivered his lecture on Biodiversity Hotspot and State 

Responsibility. He gave brief about biodiversity component and important area of biodiversity 

& hotspot. This interactive talk was very much fruitful for the participants. Thereafter Shri N 

S Yadav, IFS APCCF CEO, Gujarat State Water Shade Management Agency gave his address 

on Biodiversity of Gujarat State. He also share his valuable experience as a first Member 

Secretary of Gujarat Biodiversity Board. Participant got in detailed information on different 

ecosystems, different flora & fauna found in the state. Shri N S Yadav IFS, APCCF encourage 

the participants to work together for the conservation protection and sustainable use of 

Biodiversity.     

In the end of the celebration vote of thanks was given by Shri Hemant Suthar, DCF. Certificate 

for the IDB 2019 celebration was distributed to the participants as well as, participants also 

shared their experience about what they learnt in whole day.   

Glimpses of the Day 
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7.2 Training program of RFO 

One day training program of RFO held by Gujarat Biodiversity Board on dated 16th 

December, 2019.  Shree M. M. Sharma, Chairman, GBB talk on Climate Change and 

Biodiversity. 

7.3 Participation in CoP-13 

Gujarat Biodiversity Board participated in CoP-13 organized by Forest Department, 

Gujarat held at Mahatma Mandir, Gandhinagar during 15th to 22nd February, 2020. 

Gujarat Biodiversity Board, setup a exhibition of stall as a reflection of activities of 

Board. A small kit prepared with material published by Gujarat Biodiversity Board. 

The stall visited by more than 600 peoples. Shree Justin Mohan, MS, NBA visited the 

store and he appreciate the work. Members of Punjab, Nagaland, Uttar Pradesh and 

Himachal Pradesh visited the stall.   
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Glimpses of the exhibition stall: 

 

  

  

 

7.4 Meetings attend  

1. Meeting to discuss the modalities for utilizing the benefit-sharing amount accrued 

on access to Red Sanders and Bovine cattle embryos held on dated 8th January, 2020 

at NBA, Chennai attened by Expert Zoologist, Dr. Hetal Parekh. In the said meeting 

the direction of Core Expert Group for sharing the benefits accrued to 

access bovine cattle embryos between Andhra Pradesh (Ongole breed), and Gujarat 

(Gir and Kankrej) in the ratio of 60:40 for utilizing it towards conservation and 

research on these breeds was discussed and it was decided that Gujarat Biodiversity 

Board send a proposal for preparation of PBRs from said amount.  

2. 59th Meeting of the Expert Committee on Access and Benefit Sharing at National 

Biodiversity Authority, Chennai, dated 5th- 6th March 2020 attended by Legal 

Assistant Ms. Nishita Golchha. In the said meeting 150+ ABS Applications were 

decided by the chair, which was headed by Chairman, Kerala Biodiversity Board 

and Member Secretary, Karnataka Biodiversity Board. The meeting witnessed 

participants from various States and Departments like Gujarat, Madhya Pradesh, 

Karnataka, Tamil Nadu, Patents Office, BMC members etc. 
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7.5 District wise empanelment of Technical Support Group 

Gujarat Biodiversity Board float 05 tenders in the year 2019-20 on 

https://www.nprocure.com  

1. DISTRICT WISE EMPANELMENT OF ORGANIZATION(S) AS TECHNICAL 

SUPPORT GROUP(S) FOR DISTRICTS IN GUJARAT FOR “CONSTITUTION 

AND OPERATIONALIZATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT 

COMMITTEE(S) (BMC)” vide tender no 380554 on dated 17th October, 2019. Total 

57 organizations were selected for the time span of 5 year. 

2. DISTRICT WISE EMPANELMENT OF ORGANIZATION(S) AS TECHNICAL 

SUPPORT GROUP(S) FOR DISTRICTS IN GUJARAT FOR “PREPARATION OF 

PEOPLES’ BIODIVERERSITY REGISTER(S) (PBRS)” vid tender no 380555 on 

dated17th October, 2019. Total 28 organizations were selected for the time span of 5 

year. 

3. DISTRICT WISE EMPANELMENT OF ORGANIZATION(S) AS TECHNICAL 

SUPPORT GROUP(S) FOR DISTRICTS IN GUJARAT FOR “CONSTITUTION 

AND OPERATIONALIZATION OF BIODIVERSITY MANAGEMENT 

COMMITTEE(S) (BMC)” vide tender no 391966 on dated 4th January, 2020. Total 06 

organizations were selected for the time span of 5 year. 

4. DISTRICT WISE EMPANELMENT OF ORGANIZATION(S) AS TECHNICAL 

SUPPORT GROUP(S) FOR DISTRICTS IN GUJARAT FOR “PREPARATION OF 

PEOPLES’ BIODIVERERSITY REGISTER(S) (PBRS)” vid tender no 391667 on 

dated 4th January,2020. Total 68 organizations were selected for the time span of 5 

year. 

5. Selection of a “Company” for generating awareness on Conservation, Sustainable 

utilization of Bio Diversity and equitable sharing of bio resources through Social 

Network Management, among BMCs, and Companies using Bio Resources and 

masses using relevant media’s/Technology for Gujarat Biodiversity Board vid tender 

no 391106 on dated 30th December,2019. One Company named Tirth Technology 

PVT. LTD, Ahmedabad was selected for the time span of 05 Year. 

  

https://www.nprocure.com/
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8. Audit report 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 
 

  



18 
 

  



19 
 

  



20 
 

  



21 
 

  



22 
 

 

  



23 
 

  



24 
 

  



25 
 

  



26 
 

  



27 
 

  



28 
 

Annexure: I List of approved PBRs in the year 2019-20 (State Grant) 

 

District  Taluka Name of the  

Amreli Savarkundala 

Ankolda, Shelna, Senjal, Rabarika, NaniVadal, Mevasa, 

Fachariya, Fifad, Bhokarva, Bhekra, Bhammar , Metiyana, 

Luvara, Likhala, Khadsali, Jambuda, Ghadkada, Goradaka, 

Chhapri, Dolti 

Banaskantha Amirgadh 
Amirgadh, Rabariya, Kidotar, Karaza, Juniroh, Khuniya, Khapa, 

Gadhada, Dholiya, Dhanpura (Dholiya) 

Botad 

Ranpur 
Alampur, sundariyana, Baraniyaa, Jaliya, Gunda, 

Godhawata, Devgana, Devaliya, Babavav, Alau 

Gadhada 
Gundala, Rampar, Samadhiyala, Padvadar, Holaya, 

MotiKundal, Kerala, Khijadiya, Haripar, Itriya 

Chhotaudepur 

Pavi-Jetpur 
Sinthol, Navapur, Itvada , Motibej, Nanibej, Visadi, 

Ranbhun, Libani, MotiAmrol, Vaghava  

Chhotaudepur 

Kikawada, Jamla, Surkheda, Chisadiya, Ambala, Singala, 

Dolariya, Ekal Bara, Ghelvant, Baroj, Zer, Oliamba, 

SimalFaliya, Raysingpura, Dumali 

Dahod Dhanpur 
Ambakach,  Ved, Vakasiya, Simamoi, Navanagar, Mandor, 

Khokhra, Kakdkhila, GangardiFaliya, Bhanpur  

Dangs Waghai 
Chichinagavtha, Bhedme, Baripada, Chichond, Khatal, 

Kosimda, Godadiya, Bhalkhet, Dagadiamba, Zavada 

Jamnagar Dhrol 
Bhensdad, Golita, Nathuvadala, Manekpar, Mavapar, 

Modpar, Motaitala, Nana garediya, Pipartoda, Sagaliya  

Mahisagar 

Kadana 

Motirath, Bhemani, Munpur, Saliyanimuvadi, Golanpur, Maal, 

Ankaliya, Ladpur, Velanvada, Malvan, Godharautar, Mahapur, 

Narkoninal, Sarsva navi-2, Shiyal 

Balasinor 

Alela/ Gorpur, Saroda, Saliyavadi, Rama Na Muvada, 

Raiyoli, Khandivav, Karanpur, Janod, GajaPaginaMuvada, 

Baliyadev/ Kunjra, Gadhavada, DolatPoyda, Felsani, Dev, 

Dakhariya 

Santrampur 
MotiSarsan, Kalibel, Gothibada, Nanibhugedi, Motibhugedi, 

Ukhareli, Gothib, Simaliya, Godhar, Gamadi 

Khanpur 
Gangta, Mota  Khanpur, Kanod, Borvai, Vadhela, LimadiTimba, 

Karanta, Mena, Naroda, Khutelav 

Mehsana 
Kheralu Samoja, Mandropur, Chansol, Sadikpur, Rasulpur 

Vadnagar Badalpur, Kesimpara, Khanpur, Karsanpura, Malekpur 



29 
 

District  Taluka Name of the  

Narmada 

Tilakwada 
Odambiya, Udhaimandva, Tekrakamsoli, Kamsoli, 

Devaliya, Mangu, Sevda, Rampuri, Lilgadh, Khataasitra 

Nandod 

Akuvada, Karantha, Jitgadh, Jitnagar, Hajarpara, Jitgadh, 

Gopalpura, Gadit, Dholar, Dhanpur, Dhamnacha, 

Chitravadi, Boridra, Bhacharvada, Bhadam 

Surat Bardoli 
Akoti, ,Varad, Sarbhon, Rayan, Mota, Khoj, Kanai, Isroli, Goji, Lumbha, 

Dhamdodi 

  

Algat, Amroli, Boriya, Dholikui, Gopla, Kachhal, Kani, 

Khandal, Puna, Umra, Vadiya, Vank, Tarkani, Pathron, 

Ranat  

  

Amli-Dabda, Umarjhar, Umargot, Satvan, Sarda, Rudhi-Gavan, 

Pada, Nasarpore, Moti- Devrupan, Jumawadi, Jharpan, 

Gundikuva, Ghanawad, Dongripada, Vadi, Chokhvada, Chitalda, 

Chimipatal, Charni, Bilvan, Chavda, Unchavan, Umbhariya, 

Umarpada, Umarkhadi, Umrada, Sarvanfokdi, Nava-chakra, 

Nana-sutkhadka,Kevdi 
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Annexure: II List of approved PBRs in the year 2019-20 (NBA Grant) 

District  
Taluka  Name of the BMC 

Dahod 
DevgadhBaria 

Redhana, Singedi, Chenpur, Uchvan, NaniKhajuri, Bhular, 

Kaliyakota, Tidki, 

Bamroli, Asayadi 

Sanjeli 

 

Dhedhiya, Hirola, GovindaTalai, Moli, Jasuni, Nenki, Kota, 

Karnmba, Dungra, Pratap-pura, Mandali, Pichhoda 

Dang Waghai 
Barkhandiya, Sakarpatal, Rambhash, Nanapada, Kalibel, Jhariya, 

Dokpatal, Daguniya, Chikar, Bheskatari 

Subir Tankali 

Narmada 
Tilakwada 

Bhadaran, Vadiya Group, Uchad Group, Kantharpura, Chudeshwar, 

NaliyaJuth, Agar Juth, Vora, Bandarpura, Ratudiya, Bujetha, 

Limpura, Vadheli 

Navsari 
Chikhali 

Pipalgabhan, Sadaval, Khudvel, Sayada, Sadakpor, Kanbhai, 

Rankuva, Surkhai, Kukeri, Nogama, Vanjna, Harangam,  Tankal, 

Aamdhara, Khanbada 

 
Navsai 

Shahu, Padgha, Vejalpor, Pera, Puni-Mahudi- Bhunvad, Sarpor, 

Kanbad, Ugat-Navapura, Satem, Dabhlai-Butlav 

Panchmahal 
Ghoghamba 

Kantu, Bhanpura, Rinchhiya, Damanpura, Kantaveda, Goyasundal, 

Malu, Udava, Palli, Dantol 

Surat 
Mangrol 

Ummalamandan, Amarkui, Boriya, Kund, Ishanpur, Pataldevi, 

Verkui, Gundikuva, Ghadibhat, Mandan 

Valsad 
Pardi MotiTambadi, Varai, Asama, NaniTambadi, Khadki, Dungari 

 
Umargam Dehari, Borlai, Solsumba, Govada 
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Annexure- III Minutes of the 20th Board Meeting 
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Annaxure- IV: Minutes of the 21st Board Meeting 
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Annexure- V Minutes of the 22nd Meeting

 

 

  



43 
 

 

 

  



44 
 

 

 

  



45 
 

Annexure-VI  List of District wise qualify applicant for Tender No 380554 

Sr. No. District Applicant 

1.  Ahmedabad 
Gujarat Association For Rural & Urban Development (GARUD) , 

Gandhinagar 

Shree Jay Bajrang Gram Vikas Trust, Surendranagar 

Dharti Charitable Trust, Bavla (Ahmedabad)  

2.  Amreli 
Shreeji Education Seva Trust, Dhasa (Amreli) 

Aadrash  Charitable Trust, Amreli (Amreli) 

3.  Anand 
Gujarat Association For Rural & Urban Development (GARUD) , 

Gandhinagar 

Pochabhai Foundation, Khambhat 

 Utkarsh Mahila Seva Mandal  , Vadodara 

4.  Aravalli 
Dhvani Education & Charitable Trust, Mahisagar 

Samarth Organisation Trust, Vijapur, Mehsana 

Ujas Charitable Trust, Mehsana  

5.  Banaskantha 
Ishwar Gram Vikas Trust , Patan 

Swami Vivekanand Seva Trust , Patan 

Bharatiya Gramin Vikas Cheritable Trust, Visnagar  

6.  Bhavnagar 
Ishwar Gram Vikas Trust, Patan 

Dr. Ambedkar Education Trust, Bhavnagar 

7.  Bharuch 
Pochabhai Foundation 

Shree Arya Seva Sangh, Patan 

8.  Botad Shree Gram Udhayog Seva Trust Mojidal, Surendranagar 

9.  Chhotaudepur Concept Monitoring and Evaluation 

10.  Dahod 
Samrpan Trust, Mandali 

Shree Shakuntala Sanskar Kelavni Mandal Godhra  

Shree Vadhiyar Niketan, Patan 

11.  Devbumi Dwarka Global Charitable Trust, Bhavanagar  

12.  Gir Somnath Aadrash  Charitable Trust, Amreli  

13.  Jamnagar Global Charitable Trust, Bhavanagar  

14.  Junagadh Green Charitable Trust, Amreli 

15.  Kheda 
Shree Jay Bajrang Gram Vikas Trust, Surendranagar 

Dharti Charitable Trust, Bavla (Ahmedabad)  

16.  Kachchh 
Gujarat Institute of Desert Ecology, Bhuj 

Vikas Bharti Seva Charitable Trust, Mandali 

17.  Mahisagar 
Dhvani Education & Charitable Trust, Lunawala  

Ujas Charitable Trust, Mehsana  

 Utkarsh Mahila Seva Mandal , Vadodara 

18.  Mehsana 
Samarth Organisation Trust, Vijapur, Mehsana 

Shree Avadhut Foundation , Patan 

19.  Morbi Samarth Organisation Trust, Vijapur, Mehsana 

20.  Navsari Shree Pragati Gram Seva Mandal , Patan 

21.  Panchmahal 
Navjagruti Sarvajanik Trust, Gandhinagar 

Samrpan Trust, Mandali 

Shree Shakuntala Sanskar Kelavni Mandal Godhra ,Godhra 
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Sr. No. District Applicant 

22.  Patan 
Gujarat Institute of Desert Ecology, Bhuj - Kachchh 

Swami Vivekanand Seva Trust , Patan 

Uday Education Trust, Banaskantha  

23.  Rajkot 
Mahila Vikas Seva Mandal(MVSM), Rajkot 

Satyanam Rachanatmak Vikas Mandal, Rajkot 

24.  Sabarkantha 
Samarth Organisation Trust, Vijapur, Mehsana 

Samrpan Trust, Mandali 

Vikas Bharti Seva Charitable Trust , Mandali 

25.  Surat Shree Akhanddhara Foundation, Gandhinagar 

26.  Surendranagar 
Shri Jagatbharti Education & Charitable Trust , Surendranagar 

Manav Kalayan Trust, Surendranagar 

Shree Jay Bajrang Gram Vikas Trust, Surendranagar 

27.  Vadodara Gujarat Ecology Society , Vadodara 

28.  Valsad 
Shree Amardeep Foundation, Gandhinagar 

Dr. Ambedkar Education Trust, Bhavnagar 
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Annexure- VII  List of District wise qualify applicant for Tender No 380555 

 

Sr. No. District Applicant 
1.  Ahmedabad Dharti Charitable Trust, Bavla (Ahmedabad)  

2.  Amreli Aadrash  Charitable Trust ,Amreli (Amreli) 

3.  Anand 
 Utkarsh Mahila Seva Mandal  , Vadodara 

Pochabhai Foundation 

4.  Aravalli 
Dhvani Education & Charitable Trust, Lunawala  

Ujas Charitable Trust, Mehsana  

5.  Banaskatha Uday Education Trust , Banaskantha  

6.  Bhavnagar Rural  Charitable Trust, Bhavanagar 

7.  Bharuch Pochabhai Foundation 

8.  Botad Rural  Charitable Trust, Bhavanagar 

9.  Devbumi Dwarka Global Charitable Trust, Bhavanagar  

10.  Gandhinagar Samarth Organisation Trust, Vijapur, Mehsana 

11.  Gir Somnath Aadrash  Charitable Trust, Amreli (Gir-Somnath) 

12.  Jamnagar Global Charitable Trust, Bhavanagar (Jamnagar) 

13.  Junagadh Green Charitable Trust, Amreli 

14.  Kheda Dharti Charitable Trust, Bavla (Ahmedabad)  

15.  Mahisagar Dhvani Education & Charitable Trust, Lunawala  

16.  Mehsana Samarth Organisation Trust, Vijapur, Mehsana 

17.  Patan Uday Education Trust, Banaskantha  

18.  Porbandar Green Charitable Trust, Amreli 

19.  Rajkot Mahila Vikas Seva Mandal(MVSM), Rajkot 

20.  Sabarkantha Samarth Organisation Trust, Vijapur, Mehsana 

21.  Surat NH Consultancy  

22.  Surendranagar 

Manav Kalayan Trust, Surendranagar 

Shri Jagatbharti Education & Charitable Trust, Surendranagar 

Dharti Charitable Trust, Bavla Ahmedabad  

23.  Vadodara 
Shri Harsiddh Education Trust 

Gujarat Ecology Society 
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Annexure-VIII List of District wise qualify applicant for Tender No 391966 

 

Sr No Name of Organization District 

1 Dr Ambedkar Education Trust (BMC) Dang 

2 Navjagruti Sarvajanik Trust (BMC) 
Narmada 

3 Achvim Sansthan BMC 

4 Khodiyar Education Trust (BMC) Porbandar 

5 Shree Navjeevan Gram Vikas Kendra (BMC) 
Tapi 

6 Rural Development Research Center (BMC) 
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Annexure-IX List of District wise qualify applicant for Tender No 391967 

 

Sr 

No 
Name of Organization District  

1 Achvim Sansthan  (PBR) 
Ahmedabad 

2 Rural Development Research Center (PBR) 

4 Rural Charitable Trust (PBR) Amreli 

5 Shree Vadhiyar Niketan (PBR) Anand 

6 Khodiyar Education Trust (PBR)  Arvalli 

7 Swami Vivekanand Seva Trust (PBR) 
Banaskantha 

8 Uday Education Trust  (PBR) 

12 Manav Kalayan Trust (PBR) 
Bharuch 

13 Bharuch Jilla Kaival Kevalani Mandal (PBR) 

16 Aadrash Charitable Trust (PBR) 
Bhavnagar 

17 Utkarsh Mahila Seva Mandal (PBR 

18 Center for Environment Education  (PBR) 
Botad 

19 Shree Gram Udhyog Seva Trust (PBR)  

21 Rural Charitable Trust (PBR) 

Chhotaudaipur 22 Shree Harsidhhi Education Trust  (PBR) 

23 Concept Monitoring & Evaluation (PBR) 

26 Dhvani Education & Charitable Trust (PBR) 

Dahod 27 Ujas Charitable Trust (PBR) 

28 Ishwar Gram Vikas Trust (PBR)  

30 Saarav Gram Vikas Samiti (PBR) 
Dang 

31 Pochabhai Foundation 

32 Shree Ganesh Mazoor Sahakari Mandal LTD.(PBR) Dev-Bhhomi-Dwarka 

33 Dharti Charitable Trust (PBR) Gandhinagar 

34 Saarav Gram Vikas Samiti (PBR) 
GirSomnath 

35 Shri Jagatbharti Education and Charitable Trust (PBR) 

36 Center for Environment Education  (PBR) 
Jamnagar 

37 Green Charitable Trust (PBR) 

39 Aadrash Charitable Trust (PBR) 
Junagadh 

40 Mahila Vikas Seva Mandal (MVSM), (PBR) 

41 Rural Development Research Center (PBR) 

Kachchh 42 Skill Art and Beyond Social Welfare Society (PBR) 

43 Gujarat Institute of Desert Ecology   

45 Ujas Charitable Trust (PBR) 
Kheda 

46 Dhvani Education & Charitable Trust (PBR) 

49 Ujas Charitable Trust (PBR) 
Mahisagar 

50 Shree Shakuntala Sanskar Kelavni Mandal (PBR) 

52 Shree Avadhut Foundation  (PBR) 
Mehsana 

53 Dharti Charitable Trust (PBR) 

54 Rural Development Research Center (PBR) Morbi 
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Sr 

No 
Name of Organization District  

55 Global Charitable Trust (PBR) 

56 Gujarat Institute of Desert Ecology   

59 Shrishti Organics   Narmada 

60 Green Charitable Trust (PBR) 

Navsari 61 Shree Saurastha Vividhlaxi Vikas Trust (PBR) 

62 Shree Pragati Gram Seva Mandal  (PBR)  

64 Ujas Charitable Trust (PBR) 

Panchmahal 65 Dhvani Education & Charitable Trust (PBR) 

66 Global Charitable Trust  (PBR) 

71 Swami Vivekanand Seva Trust (PBR) 
Patan 

72 Gujarat Institute of Desert Ecology   

75 Mahila Vikas Seva Mandal (MVSM) (PBR) 
Porbandar 

76 Global Charitable Trust  (PBR) 

77 Center for Environment Education (PBR) 
Rajkot 

78 Green Charitable Trust (PBR) 

80 Shree Gurudev Khadi Seva Sangh  (PBR) 
Sabarkhantha 

81 Pujya Mahatma Gandhi Ravat Seva Trust (PBR) 

82 Manav Kalayan Trust (PBR) 
Surat 

83 Shree Akhanddhara Foundation  (PBR) 

84 SKYQUEST Technology Consulting PVT. LTD.(PBR) 

Tapi 85 Saarav Gram Vikas Samiti  (PBR) 

86 Uday Education Trust  (PBR) 

89 Tirupati Foundation  (PBR) Vadodara 

90 Manav Kalayan Trust (PBR) 

Valsad 91 Saarav Gram Vikas Samiti  (PBR) 

92 Shree Amardeep Foundation  (PBR) 

 

 

   

--------- 
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