યારા વન િવભાગ કે ગ ફે ટીવલ-૨૦૧૭
યારા વન િવભાગ વારા યુવકો/યુવતીઓ માટે નીચે દશાવેલ અનેકિવધ હેતુઓ િસ ધ થાય તે માટે સરસ મ નાં ેક ગ
ફે ટીવલ-૨૦૧૭ નું આયોજન કરવામાં આવેલ છે .
ેકસ કૃિતની સુંદરતાનો પરીચય મેળવે, કૃિતનાં સ દયને કેમેરામાં કેદ કરવા, તેમની શારી રક

મતામાં વધારો થાય, તેઓ

જં ગલનું મહ વ સમજે , તેમનામાં વન સંર ણ અને સંવધનમાં પોતાનું યોગદાન આપવાની લાગણીનું બી ંકુરણ થાય, રિવવારની ર ને
ઉજવણીમાં ફેરવી શકે, જં ગલનાં વૃ ો ઓળખતા થાય, જં ગલમાં વસતા આ દવાસીઓનાં ઉ થાન માટે યોગદાન આપવાની ભાવનાં
િવકસે......
આ ેક ગ ફે ટીવલ-૨૦૧૭ ની િવશેષતા એ છે કે, ેક ગ કરવા ઈ છુ ક ઉમેદવારોની ર

ેશન

યા તેમજ આ સાથે સંકળાયેલ

તમામ કામગીરી પેપરલેસ કરીને એક નવો જ ડી ટલ અિભગમ યારા વન િવભાગ વારા અપનાવવામાં આવેલ છે . તેમજ WhatsApp,
Facebook વારા જ આ કાય મનો ચાર સાર કરીને, ઈ ટરનેટના મા યમથી ેકસ પોતાના મોબાઈલ તેમજ લેપટોપ વારા Online
ર

ેશન કરી શકે તેવી સુિવધા ઉપલ ધ કરવામાં આવેલ છે .
િવશેષમાં આ ેક ગ ો ામમાં સહભાગી બનતા ેકસ જં ગલનું મહ વ તથા જં ગલમાંથી ઉપલ ધ થતી વન ઔષિધઓનાં ઉપયોગ

િવશેની માિહતી જં ગલમાં વસતા આ દવાસી પાસેથી

ણી શકે તે માટે િવશેષ આયોજન કરવામાં આવેલ છે .

િવશેષ આ ેક ગ ફે ટીવલ-૨૦૧૭ માં
ેકસને લા ટીકનો ઉપયોગ મયા દત કરવા,
જ રીયાતમંદ ય કતઓને મદદ પ થવા,
સારી વાતોને એ ીશીયેટ કરવાની સુટેવ કેળવવા,
ડી ટલ મીડીયાનો Positive ઉપયોગ કરવા,
ટાઈમ મેનેજમે ટનાં મહ વ........
િવશે પણ ેરણા પ માગદશન આપવામાં આવી રહયું છે .
ઉપરાંત આ ેક ગ ો ામની સાથે સાથે ેકસ વારા ેક ગ દર યાન કેમેરામાં કેદ કરવામાં આવેલ ફોટો ાફસની Photo
Compition તથા એકબી નાં ફોટો ાફસ ગુગલ ાઈવમાં Share કરી શકે તે માટેની યવ થા કરવામાં આવેલ છે . તેમજ ેકસનાં
ફડબેક પણ Online મેળવવામાં આવી રહયા છે .
કાય મમાં હાજરી આપતા પહેલા નીચે ઉપલ ધ કરાવેલ ર
િવગતો ર
ર

ેશન લ કમાં ર

શ
ે ન કરાવવા ન િવનંતી છે . અ ય તમામ

ેશન લ કમાં ઉપલ ધ છે .

ેશન લ ક :- https://goo.gl/forms/RBfygJ8YsbgxH14v1

યારા વન િવભાગની આ િવશેષ પહેલને ચોતરફથી લોકો વારા સોિશયલ મીડીયામાં હકારા મક િતભાવો મળી રહેલ છે .
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