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ટેઈનીગં – વકશોપ કાય મ 

તા. ૨૧/૧૨/૨૦૧૭ ના રોજ સવાર ે ૧૦:૦૦ કલાકે રજ માંડવી (ઉ ર), સુરત વન િવભાગ,સુરત વતુળ 

ારા ોટે શન થાણંુ આમલી ડેમ ખાતે ટેઈનીગં વકશોપ અંતગત િવિવધ કાય મોનંુ આયોજન કરવામાં 

આવેલ જનેી કાયવાહી નોધં. 

2

માંડવી ખાતે “ટેઈનીગં વકશોપ” કાય મનંુ આયોજન ોટે શન થાણંુ આમલી ડેમ ખાતે મળેલ 

મીટીગંમાં નીચે મુજબના અિધકારીઓ/મહાનુભાવોએ હાજરી આપી. 

1.  ી સી.કે.સોનવણે, મુ ય વન સંર ક, સુરત વતુળ સુરત
2.  ી પુિનત ન યર, નાયબ વન સંર ક, સુરત 

3.  ી એ.સી.એફ સાહેબ સુરત તથા ભ ચ 

4.  સુરત વન િવભાગના તમામ રજ અિધકારીઓ 

5.  જય ભારતી કો યુનીટી ડી ટી ટ સાઈ સ સે ટર, સુરત   



કાય મ આયોજનનું સમય માળખંુ 

અ.નં કાય મ સમય 

૧ ટોટલ ટેશન ટેઈનીગં સવાર ે૧૦:૦૦ થી ૧:૦૦
૨ લંચ બપોર ે૧:૦૦ થી ૨:૦૦
૩ .પી.એસ ેઝ ટેશન બપોર ે૨:૦૦ થી ૩:૩૦
૪ નેચર એ ુ. કે પ બપોર ે૩:૩૦ થી ૬:૦૦

૫ ડીનર સાંજ ે૬:૦૦ થી ૭:૦૦

૬ તારાદશન રા ે ૭:૦૦ થી ૯:૦૦

૭ પયાવરણ સંગીત રા ે ૯:૦૦ કલાકે 

કાય મની શ આતમાં ી એ.ડી.પરુોિહત, રજ ફોર ે ટ ઓફીસર, માંડવી(ઉ ર)એ 
આવેલ તમામ અિધકારીઓનંુ/ સદ યોનંુ સ માન કરી કાય મમાં અિભવાદન કરલે. 
યારબાદ સવાર ે૧૦:૦૦ થી ૧૩:૦૦ કલાક સુધી ટોટલ ટેશન ટેઈનીગંની માિહતી ે ટીકલ 

રીતે આપવામાં આવી. ી સી.કે.સોનવણે, સી.સી.એફ સુરત ારા સુરત સકલના ફોર ે ટરો 
તથા સવયરોને ેઝ ટેશન ારા તથા .પી.એસ.રીસીવર ારા ે ટીકલ સમજ તથા 
માગદશન ટેનીગં આપવામાં  આવી હતી

બપોર ે લચં બાદ જય ભારતી કો યુનીટી 
ડી ટી ટ સાઇ સ સે ટર, સુરતથી આવલે મહાનુભાવો 

ારા અલગ-અલગ િવષયો ઉપર ેઝ ટેશન તથા 
માગદશન આપી વન સંપદા તથા પયાવરણ ર ણ 
માટે સમજ આપવામાં આવી હતી. 
આ કાય મમાં માંડવી તાલુકાના બલઠેી ગામની 
સુખાનંદ ઉ ર બુિનયાદી િવ યાલયનાં ધોરણ-૯ અને 
૧૦ નાં િવ યાથ / િવ યાથ નીઓએ તથા કાકરાપાર 
માં માંડવી તાલુકાના બલેઠી ગામની સુખાનંદ ઉ ર 
બુિનયાદી તાલીમાથ , બીટગાડ એ ભાગ લીધેલ.

તારા દશન કાય મ રા ે ૧૯:૦૦ થી ૨૧:૦૦ 
કલાકનો રાખેલ , જમેાં ી સી.કે.સોનવણે, સી.સી.એફ 
સુરત ારા કુલના બાળકોને તથા કાકરાપાર ટેનીગંનાં 
બીટગડ ને ેઝ ટેશન ારા સમજ આપી હતી તથા 
આકાશ દશનમાં તારાઓની ઓળખ કરાવી હતી.  

રા ે વનભોજન બાદ પયાવરણ સંગીતનો કાય મ  
રાખવામાં આવેલ જમેાં પયાવરણ સંબંિધત ભજનો તથા 
લોકગીતો રાખવામાં આવેલ અને રા ે ૨૪:૦૦ કલાકે 
કાય મ પુણ હેર કરવામાં આ યો હતો. 


