
 

     પેટા વન િવભાગ, ભ�ચ, ર�ન્જ નેત્રગં  

દ્વારા આયો�જત મોર�યાણા ખાતે 

“પ્રા�િૃતક િશક્ષણ િશ�બર અને આકાશ દશર્ન” કાયર્ક્રમ  

 
39તા 39.૧૯/૦૧/૨૦૧૮ ના રોજ પેટા વન િવભાગ હસ્તકની ર�જ નેત્રગંની 

મોર�યાણા નસર્ર� ખાતે “પ્રા�ૃિતક િશક્ષણ િશ�બર અને આકાશ દશર્ન” કાયર્ક્રમ�ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆવેલ હ� ુ.ં �મા ં �જુરાત રા�ય વન િવભાગના અિધક અગ્ર 

�ખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી �.યાદ�યા.(APCCF) ને �ખુ્ય મહ�માન તર�ક� આમતં્રણ આપી 

�રુત વન વ� ુર્ળના વડા શ્રી સી. ક�. સોનવણે �ખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી (CCF) ના 

અધ્યક્ષ પણા હ�ઠળ, પેટા વન િવભાગના મે.મદદનીશ  વનસરંક્ષક શ્રી 

એચ.એસ.પટ�લ (ACF) તરફથી આ પ્રોગ્રામ રાખવામા ંઆવ્યો હતો.        

�મા ં(૧)એકલવ્ય સાધના ઉ.�.ુિવદ્યાલય, થવા (૨)આદશર્ િનવાસી  



શાળા-નેત્રગં તથા (૩) સા�ંદપની શાળા-નેત્રગં.  

�.ન ં શાળા� ુનામ ધોરણ િવદ્યાથ�ઓ િવદ્યાથ�નીઓ �ુલ 

સખં્યા 

૧ એકલવ્ય સાધના 

ઉ.�.ુિવદ્યાલય, થવા 

૮,૯,૧૦ ૦ ૯૫ ૯૫ 

૨ આદશર્ િનવાસી શાળા-નેત્રગં ૧૨ ૬૪ ૦ ૬૪ 

૩ સા�ંદપની શાળા-નેત્રગં. ૯,૧૦,૧૧ ૨૩ ૨૨ ૪૫ 

                                            �ુલ બાળકોની સખં્યા ૨૦૪ 

 
 
 
 

 



આ ત્રણે શાળાના ૨૦૪ �ટલા બાળકોએ પ્રા�ૃિતક િશક્ષણ િશ�બરમા ં

ભાગ લીધો હતો. �મા ંસૌપ્રથમ બાળકોને પયાર્વરણ, જગંલ, �કુ્ષો આપણા ંમાટ� કઇ 

ર�તે ઉપયોગી છે? તેને નાશ કરવાથી �ુ ં�કુશાન થાય છે? પયાર્વરણ પર શી અસર 

વતાર્ય છે? જગંલ ન હોય તો � ુથાય? વગર� પયાર્વરણ તથા જગંલ િવષયક સમજ 

આપી. ત્યાર બાદ બાળકોને નસર્ર�ની �લુાકાત કરાવી જગંલ નસર્ર� તૈયાર કરવાની 

પધ્ધિત, સાર� નસર્ર� કઇ ર�તે બનાવી તથા રોપાની �ણકાર�, કયા જમીનમા ંકયા 

પ્રકારના �કુ્ષો વાવી શકાય વગેર�ની સમજણ આપી �કુ્ષોની ઓળખ કઇ ર�તે કર� 

શકાય �ની �ણ વન િવભાગના કમર્ચાર� દ્રારા ટ�મ બનાવી દર�ક િવધાથ�ઓને 

આપી. નસર્ર� િવઝીટમા ં કોસ્ટલ બોડર્ર પર ઉછેર કરવાની �ણકાર� તથા તેના 

�બયારણ, નસર્ર�થી વાવેતર �ધુી સમજણ આપી હતી. ત્યાર પછ� બાળકોને  �ખુ્ય 

વન સરંક્ષક, �રુત વન વ� ુર્ળ, �રુત ના ં વડા માન.શ્રી સી.ક�.સોનવણે સાહ�બે 

બાળકોને ખગોળ અને ટ��લસ્કોપ િવશેની મા�હતી આપી હતી. 
 

 
 

િવદ્યાથ�ઓને LED પ્રો�ક્ટર પર બ્રહ્માડંમા ં આવેલ િવિવધ 

ગ્રહ,આકશગગંા, ટ��લસ્કોપની સમજ, ચદં્રદશર્ન તથા તારાદશર્ન િવષયક િવસ્�તૃ 

મા�હતી આપી. �મા ં બ્રહ્માડંમા ં રહ�લા આકાશગગંાઓ, િવિવધ તારાઓની ઓળખ 



તથા તારાઓનો જન્મ-મરણ અને �વુના તારાની િવસ્�તૃ સમજ આપી હતી. તેમા ં

ટ��લસ્કોપનો ઉપયોગ કઇ ર�તે કરવો તેની સ�ંણુર્ �ણકાર� આપી હતી. અને 

પહ�લાના સમયમા ંલોકો તારાઓને જોઇને ક�િવ ર�તે �દશા ન�� કરતા હતા એની 

પણ મા�હતી આપી હતી. વ�મુા ં જણાવ્� ુ હ� ુ ક� આકાશમા ં તારાઓનો જન્મ ક�વી 

ર�તે થાય છે અને તેમ� ુઆ�ષુ્ય ક�ટ� ુહોય છે તથા �થુ્વી થી આ તારાઓ� ુ�તર 

ક�ટ� ુ છે એની પણ મા�હતી આપી હતી. તેઓ વન િવભાગના ં વડા હોવા છતા ં

ખગોળ� ુઅ�ટૂ જ્ઞાન ધરાવે છે. 
 

ટ��લસ્કોપ દ્વારા દર�ક િવદ્યાથ�ઓને ચનં્દ્ર દશર્ન તથા બાયનો�ુલર દ્વારા  

તારા દશર્ન કરાવવામા ંઆવ્યા હતા. પ્રોગ્રામ દરિમયાન પયાર્વરણને લગતો એક 

િવ�ડયો પણ બતાવવામા ંઆવ્યો હતો. આ પ્રોગ્રામ દરિમયાન િવદ્યાથ�ઓમા ંસારો 

એવો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. 
 

 
 

આ પ્રા�િતક િશક્ષણ િશ�બરમા ંદર�ક બાળકને નોટ�કુ તથા બોલપેન� ુ 



િવતરણ કરવામા ં આવ્� ુ હ� ુ.ં તથા એકલવ્ય સાધના ઉ.�.ુિવદ્યાલય, થવાની 

િવદ્યાથ�નીઓ �ઓ નેશનલ કક્ષાએ કબડ્ડ� તથા એથ્લે�ટક્સમા ંભાગ લીધેલ હોવાથી 

તેઓને �ખુ્ય અિતિથ અિધક અગ્ર �ખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી (મનર�ગા) ના વડા માન.શ્રી. 

�.યાદ�યા. અને �રુત વન વ� ુર્ળ, �રુતના �ખુ્ય વન સરંક્ષક માન.શ્રી 

સી.ક�.સોનવણે, દ્વારા શાલ અને �ષુ્પ�ચુ્છ આપી સન્માન કરવામા ંઆવ્� ુહ�.ુ અને 

દર�ક િવદ્યાથ�નીઓ તેમના �વનમા ંસતત આગળ વધતી રહ� અને તેમના સપના 

�રુા થાય એવી �ભેુચ્છા અને અ�ભનદંન પાઠવ્�ુ ંહ�.ુ  

�ખુ્ય વન સરંક્ષક, �રુત વન વ� ુર્ળ,�રુત ના ંવડા  માન. શ્રી.સી.ક�.સોનવણે 

દ્વારા નેત્રગં ર�ન્જના તમામ સ્ટાફને પણ �ફલ્ડમા ં કરવામા ંઆવતા કાયર્ની મા�હતી 

આપી હતી. તથા પેટા વન િવભાગ, ભ�ચના ંACF – શ્રી એચ.એસ.પટ�લની હાજર�મા ં

મોર�યાણા �સ્થત નસર્ર�ની �લુાકાત લીધી હતી. 
 

 
 

 
 



પેટા વન િવભાગ, ભ�ચના ંACF – શ્રી એચ.એસ.પટ�લ દ્વારા સગંીત, ભજનનો 

કાયર્ક્રમ રાખવામા ંઆવ્યો હતો. �મા ંનેત્રગં ર�ન્જના ંતમામ સ્ટાફ� હાજર� આપી હતી. 

�મા ંત્રણે શાળાના બાળોકોએ પણ ભાગ લીધો હતો.તથા શાળાની બાળાઓએ ભજન 

ર�ુ કયાર્ હતા. 

તમામ કાયર્ક્રમ � ૂણંર્ થતા પેટા વન િવભાગ, ભ�ચના ં ACF –                                    

શ્રી એચ.એસ.પટ�લ સાહ�બે �ખુ્ય અિતિથ અિધક અગ્ર �ખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી 

(મનર�ગા) ના વડા માન.શ્રી. �.યાદ�યા. અને �રુત વન વ� ુર્ળ, �રુતના �ખુ્ય વન 

સરંક્ષક માન.શ્રી સી.ક�.સોનવણે, તથા ત્રણે શાળાના િશક્ષકો અને બાળોકોનો 

આભારવ્યક્ત કય� હતો. સાથે સાથે સૌ બાળોકોને �કુ્ષારોપણ કરવાની સલાહ આપી 

હતી.  
 
 
 

         “ �રુત વન વ� ુર્ળ,�રુત “    

 
 


