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તા.19/12/2017 ના રોજ સવાર ે10:00 કલાકે પદમડ ુંગરી ઈકો ટ રીઝમ,  
વ્યારા વન વવભાગ ખાતે રાખવામાું આવેલ કાયયવાહી નોુંધ.  

 

  
  પદમડ ુંગરી ખાતે GPS ટ્રેનીગમાું નીચે મ જબના અધિકારીશ્રીઓ/ફોરસે્ટ્રોએ હાજરી આપી.  
 

અ.નું. અધિકારી / કમમચારીશ્રીન ું નામ હોદ્દો 

1 શ્રી સી.કે.સોનવાણે  મખુ્ય વન સરંક્ષક, સરુત વર્ુળુ   

2  શ્રી આનદંકુમાર એસ.  નાયબ વન સરંક્ષક, તાપી  

3 કુમારી રીનાબેન સેવાભાઈ ચૌધરી ડિવવઝન ઓડિસ  

4 શ્રી વનલેશભાઈ મોહનભાઈ પટેલ ઉનાઈ  

5 શ્રી વેચ્યાભાઈ લલ્લભુાઈ ગામીત સાદિવેલ  

6 શ્રી વિતેષકુમાર કનસુીંગ ગામીત ટાપ્ટી  

7 શ્રી િવવણભાઈ અંબભુાઈ ચૌધરી િોટુ સોનગઢ  

8 શ્રી િસાદકુમાર બાબરુાવ પાટીલ સાદિવેલ  

9 કુમારી માટીના નવનીતભાઈ ગામીત ઉનાઈ  

10 શ્રી રવવરાજવસિંહ નારસગંભાઈ મોરી મલગંદેવ  

11 શ્રી ભાવવનકુમાર રતનલાલ વસાવા વ્યારા  

12 શ્રીમતી સરસ્વતીબેન બી ભોયા. નેશ ુપવુુ ટાવલી 

13 કુમારી મજુંલાબેન એવાજીભાઈ ઠાકરે ઉનાઈ  

14 કુમારી કલ્યાણીબેન રાજુભાઈ ચૌધરી ટાપ્ટી  
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 સરુત વર્ ુળુ હઠેળ આવતા વ્યારા વન વવભાગમા ંઈકો ટુરીઝમ પદમડંુગરી ખાતે તા.૧૯/૧૨/૨૦૧૭ ના 

રોજ GPS ટે્રનીંગ યોજવામા ંઆવેલ. જેમા ંઉચ્ચ અવધકારીશ્રી સી.કે.સોનવાણે, મખુ્ય વન સરંક્ષક, સરુત વર્ ુળુ 

અને શ્રી આનદંકુમાર એસ., નાયબ વન 

સરંક્ષકશ્રી, તાપી હાજર રહી અને િોરેસ્ટરોને 

નવા GPS નો ઉપયોગ વન વવભાગ માટે કઈ 

રીતે ઉપયોગી સાબબત થાય, તેની સમજુતી 

આપી. મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, સરુત ધ્વારા 

GPS વવશે સામાન્ય માડહતી આપી.  

 GPS નો સામાન્ય અથુ : ગ્લોબલ 

પોબઝશવનિંગ વસસ્ટમ (Global Positioning 

System).  

મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, સરુત ધ્વારા Presentation રજુ કરી તેન ુઉપયોગ વન સરંક્ષણ અને વાવેતર માટે 

કઈ રીતે કરવો તેમજ તેના ધ્વારા થતા લાભો વવશે જણાવ્ય ુહર્.ુ પેકટીકલ રીતે પણ  જગંલમા ંજઇને 

મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી, સરુત તેમજ નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી, તાપી  તેનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો તેની સમજ 

આપી હતી.  

 GPS ને કેવી રીતે Settings, 

Coordinates, Mark Way points, 

Locating the Way points, 

Navigation, Geotagging, Survey, 

Area Measurement, linear 

distance Measurement, Usage of 

software such as Garmin Express 

and Garmin Basecamp etc with 
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onhand demonstration of data transfer from Computer to GPS and GPS to GPS. ની માડહતી 

આપી.    

  પડરકે્ષત્ર વન અવધકારીશ્રી, ઉનાઈ અને િોરેસ્ટરોના િશ્નો તથા મઝુવણોના જવાબ આપી તેની 

સમજ આપી હતી. નાયબ વન સરંક્ષકશ્રી,તાપીએ પણ GPS નો ઉપયોગ વવશે માડહતી આપી હતી અને 

તેના ઉપયોગથી થતા વન વવભાગને થતા લભોની માડહતી આપી. આખરે ગપૃ િોટો અને ભોજન લઈ 

કાયુક્રમની સમાપ્તી કરવામા ંઆવી.  

 


