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સરુત વન વર્ ુળુ ધ્વારા 
તા.૩૦,૩૧/૦૧/૨૦૧૯ ના રોજ ૨ 
દિવસનો ક્ષમતા વર્ુન તાલીમ કાર્ુક્રમ 
રાખવામાાં આવેલ જેમાાં બીટગારુ્ સાંવગુના 
સરુત વવભાગના-૧૪, વ્ર્ારા વવભાગના-૧૯ 
અને પેટા વવભાગ ભરૂચના-૪ કમુચારીઓ 
મળી કુલ ૩૭ નીચે મજુબના કમુચારીઓનુાં 
રજીસ્ટ્રેશન કરવામાાં આવેલ. 

 

અ.નાં વવભાગ રેંજ  કમુચારીશ્રીન ુનામ 
૧ સરુત માાંર્વી (ઉ) જીગ્નેશકુમાર જેઠીર્ાભાઇ વસાવા 
૨ સરુત માાંર્વી (ઉ) શ્રી વવજર્કુમાર મગનભાઇ વસાવા  
૩ સરુત માાંર્વી (િ) શ્રી રફીકભાઇ મસુ્ટ્તફા દિવાન 
૪ સરુત માાંર્વી (િ) શ્રી ગૌરાાંગભાઇ રમણભાઇ પરમાર 
૫ સરુત ઉમરપાર્ા શ્રી મહશે શાંકરભાઇ પટેલ 
૬ સરુત ઉમરપાર્ા શ્રી ભદ્રશેકુમાર મોહનભાઇ પટેલ 
૭ સરુત વર્પાર્ા શ્રી મનીષ સતીષભાઇ વસાવા  
૮ સરુત વર્પાર્ા શ્રી વવકેશભાઇ બાબભુાઇ કોંકણી 
૯ સરુત વાાંકલ શ્રી નારણભાઇ અમ્રતુભાઇ ચૌર્રી 
૧૦ સરુત મહુવા શ્રી િલેવસિંગભાઇ જશવાંતભાઇ ચૌર્રી 
૧૧ સરુત ડુમ્મસ શ્રી જીતેશકુમાર ઠાકોરભાઇ પટેલ 
૧૨ સરુત  મહુવા  શ્રી અંદકતકુમાર નારણભાઇ બારોટ 
૧૩ સરુત  મહુવા  શ્રી શૈલેષકુમાર વસરામભાઇ કામ્બર્ 
૧૪ સરુત  ડુમ્મસ શ્રી ર્મેશ શાંકરભાઇ પટેલ 
૧૫ વ્ર્ારા ખેરવાર્ા  શ્રી પ્રકાશભાઇ બરસાંગભાઇ વસાવા  
૧૬ વ્ર્ારા ટાપ્ટી  શ્રી સતીષભાઇ લાલજીભાઇ ગોર્લ  
૧૭ વ્ર્ારા વાજપરુ  શ્રી ભરતભાઇ ગણપતભાઇ ગામીત  
૧૮ વ્ર્ારા નેશ ુપવુુ  શ્રી આવસફ સફીઉદ્દીન પઠાણ  
૧૯ વ્ર્ારા નેશ ુપવિમ  શ્રી કુાંવરવસિંહ ગોમા ચૌર્રી  
૨૦ વ્ર્ારા ફોટુ સોનગઢ શ્રી દિપકભાઇ મકનભાઇ નાર્કા  



૨૧ વ્ર્ારા મલાંગિેવ  શ્રી બ્રિજેશ પ્રાણછોકભાઇ કોકણી  
૨૨ વ્ર્ારા સાિર્વેલ શ્રી તોફીક ઉમર અલી નાગોરી   
૨૩ વ્ર્ારા ઉનાઈ  શ્રી જગાભાઇ ભપુતભાઇ ર્ાભી  
૨૪ વ્ર્ારા ઉનાઈ  શ્રી ગજેન્દ્દ્ર ઠાકોર પટેલ  
૨૫ વ્ર્ારા વ્ર્ારા  શ્રી અશોક માધભુાઇ પટેલ  
૨૬ વ્ર્ારા વ્ર્ારા  શ્રી દિવાનજી નવરાજીભાઇ ગામીત  
૨૭ વ્ર્ારા વ્ર્ારા  શ્રી પાંકજભાઇ િાનાભાઇ બાબદરર્ા  
૨૮ વ્ર્ારા ઉનાઈ  શ્રી અમરવસિંગભાઇ સોનજીભાઇ વસાવા  
૨૯ વ્ર્ારા ઉનાઈ  શ્રી દહરેનભાઇ ઇશ્વરભાઇ ચૌર્રી  
૩૦ વ્ર્ારા ફોટુ સોનગઢ શ્રી રમેશભાઇ મનભુાઇ ચૌર્રી  
૩૧ વ્ર્ારા મલાંગિેવ  શ્રી રાજન ભગવાન ચૌર્રી  
૩૨ વ્ર્ારા સાિર્વેલ શ્રી વવરલભાઇ પ્રભભુાઇ ગામીત  
૩૩ વ્ર્ારા નેશ ુપવિમ  શ્રી ઇશ્વરભાઇ બાબરભાઇ ચૌર્રી  
૩૪ ભરૂચ ભરૂચ શ્રી મહને્દ્રવસહ જશવાંતવસહ કપેલેટીર્ા  
૩૫ ભરૂચ ઝઘર્ીર્ા શ્રી કનૈર્ાલાલ વવરવસિંગભાઈ વસાવા 
૩૬ ભરૂચ નેત્રાંગ શ્રી રમેશભાઇ પોલાભાઇ ગોદહલ  
૩૭ ભરૂચ ભરૂચ શ્રી વવપલુભાઇ ઠાકોરભાઇ પટેલ  

 

 



 

 

 

વ્ર્ારા વવભાગના પિમડુાંગરી 
ઈકોટુરીઝમના અંબ્રબકા  હોલમાાં સવારે ૧૦:૩૦ 
કલાકે આવેલ કમુચારીઓને તાલીમ માટે 
બેસાર્વામાાં આવેલ. શ્રી વવવેક તોર્કર IFS  

મ.વ.સાં.શ્રી (પ્રોબેશનર) એ તમામ કમુચારીઓનુાં 
સ્ટ્વાગત કરેલ. પ.વ.અ. ઉનાઈ શ્રી 
આર.આઈ.કોસાર્ાએ ૨ દિવસના તાલીમ 
કાર્ુક્રમ િરવમર્ાન કઇ-કઇ પ્રવવૃતઓ તથા 
લેકચસુનુ ાં આર્ોજન કરવામાાં આવેલ છે તેની 
રૂપરેખા આપેલ. 

 શ્રી સી.કે.સોનવાન ે મ.ુવ.સાં.શ્રી સરુત વર્ુળુ,સરુત, શ્રી આનાંિકુમાર ના.વ.સાં.શ્રી વ્ર્ારા, શ્રી વવવેક 
તોર્કર ભા.વ.સે. પ્રોબેશનર, શ્રી આર.આઈ.કોસાર્ા પ.વ.અ.ઉનાઈ  માંચ ઉપર બ્રબરાજમાન થર્ેલ અને 
દિપપ્રાગટર્ કરી કાર્ુક્રમનો શભુ આરાંભ કરેલ. તેમજ ઉનાઈ રેન્દ્જ ના બીટગારુ્ િશુનાબેન દ્વારા સામદુહક 
પ્રાથુના કરવવામાાં આવેલ. આવેલ મહમેાનોન ુપષુ્પગચુ્છ ધ્વારા સ્ટ્વાગત કરવામાાં આવેલ.  

આવેલ તમામ તાલીમાથીઓએ પોતાનો પરીચર્ આપેલ. તથા અવર્કારીગણ ધ્વારા તેમણે 
આપવામાાં આવતી તાબ્રલમનો હરે્ ુતથા ઉદે્દશ જણાવવામાાં આવેલ.   

તમામ તાબ્રલમાથીઓને તેમની ફરજમાાં ઉપર્ોગી બને એવી એક બેગ આપવામાાં આવેલ. જેમાાં 
મેઝરટેપ, સ્ટ્ટેપલર, પાણીની બોટલ, પેન્ન્દ્સલ, રબર , બોલપેન , ર્ાર્રી,વગેરે આપવામાાં આવેલ. 

 શ્રી વવવેક તોર્કર ભા.વ.સે. પ્રોબેશનરએ જણાવેલ કે કમુચારીઓની તાલીમ સાથે સાથે મને પણ 
તાલીમ મળી રહલે છે જેઓ હાલ વ્ર્ારા ખાતે ભા.વ.સે.પ્રોબેશનર તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. શ્રી 
આનાંિકુમાર નાર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી વ્ર્ારાએ નોકરીમાાં વશસ્ટ્ત જાળવવા તથા વનર્વમતતા અથાુત સમર્ 
પાલન ઉપર ભાર મકેુલ. 

શ્રી સી.કે.સોનવાને મ.ુવ.સાંશ્રી સરુત વર્ુળુ, સરુતએ આવેલા તમામ કમુચારીઓને આવકાર આપ્ર્ો 
તથા જણાવેલ કે તેઓ જ ાંગલ ખાતાના ખબુ જ મહત્વના અને પાર્ાના કમુચારીઓ છો. સિર ક્ષમતા વર્ુન 
તાલીમ દ્વારા તેઓની આંતરીક ક્ષમતા ૫% વરે્ તો પણ તાલીમનો હરે્ ુ વસધ્ર્ થઈ શકે છે. આપણી પાસે 
જમીન સાંપિા છે જેનુાં મેનેજમેન્દ્ટ કરવુાં જરૂરી છે. તમે લોકો પાર્ાના પથ્થર છો તથા તમારા ઉપર તમામ 
જ ાંગલના રક્ષણની જવાબિારી છે. િરેક કમુચારીઓ પાસ ેજેટલા હકેટરનો જ ાંગલ વવસ્ટ્તાર છે તે જ ાંગલની 
દકિંમત કરોર્ો રૂવપર્ાની થાર્ છે. તથા જ ાંગલની દકિંમતી જમીન જે પણ કરોર્ો રૂવપર્ાની અમલુ્ર્ છે. કોઈ પણ 
ઈમારત મજબતૂ બનાવવા માટે તેનુ ાં ફાઉન્દ્ર્ેશન મજબતૂ હોવુાં જરૂરી છે કે જેના ઉપર ઈમારત વનભુર હોર્ છે. 
ગ્રાઉન્દ્ર્ લેવલને Strengthen ( મજબતુ) કરવ ુજરૂરી છે. અમારો પોતાનો પ્રર્ત્ન પણ જ ાંગલ વવસ્ટ્તારમાાં જઈ 
વનચલા વગુના કમુચારીઓના પ્રશ્રો અને માનવસક તાણ નો અભ્ર્ાસ કરવાનો રહલે છે. નીચલા સ્ટ્તરે તણાવ 
છે. માનવસક તણાવ , મશુ્કેલીઓ તથા કુાંટુાંબથી દૂર રહવેાના પ્રશ્નો છે.  

સ્ટ્વાગત પ્રવચન 

 



તેઓએ જણાવેલ કે પાાંચ ખોટુાં કરતા વમત્રોને અને એક સારૂ કરતા વમત્રને પાાંચ વષ ુબાિ ચેક કરશો 
તો સારૂ કરનાર વ્ર્ન્તત સફળ થરે્લ જોવા મળશે જ્ર્ારે ખોટુાં કરનાર વમત્ર વ્ર્સન બીમારીનો વશકાર બની 
ગર્ેલ જોવા મળશે. જે સાંતોષ બીજા માટે કામ કરવામાાં છે તે સાંતોષ ખશુી આપનાર છે. પસુનલ, દફઝીકલ, 
મેન્દ્ટલ લાઈફ સારી બને એજ આ તાલીમ નો હરે્ ુછે. વન:સ્ટ્વાથુ અને કોઈપણ પ્રકારની અપેક્ષા વગર કામ 
કરતા શીખવાનુ ાં છે.  આપણી વફાિારી વકૃ્ષ, વનો અને વન્દ્ર્જીવો પ્રત્ર્ે છે.  

 
 શ્રી આનાંિકુમાર નાર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી 
વ્ર્ારાએ હાજર રહલે કમચુારીઓને વ્ર્કતવ્ર્ 
આપી જ ાંગલખાતામાાં કરવામાાં આવતી વવવવર્ 
કામગીરીઓ અંગેની ઉપન્સ્ટ્થત તાલીમાથીઓને 
માદહતી આપેલ. જેમાાં જ ાંગલ ખાતામાાં કરવામાાં 
આવતા વાવેતરના પાાંચ  મોર્ેલ વવશે ની સમજ 
આપેલ. તથા કમુચારીઓને વશસ્ટ્તમાાં રહવેા 
જણાવેલ તથા જ ાંગલ સાંરક્ષણની કામગીરી શ્રષે્ઠ 
રીતે કરવા જણાવેલ તેમજ તેઓએ જણાવેલ કે 
વશસ્ટ્ત એટલે ફકત યવુનફોમુ માાં હાજર રહવે ુ ાં એવોજ અથુ રહતેો નથી પરાંર્ ુસોપેલ કામગીરી સારા માાં સારી 
રીતે કરવી અને પોતાના શરીરને પણ વ્ર્સનો જેવી કુટેવોથી દુર રાખવ ુએવો અથુ થાર્ છે. એવી સમજ 

આપેલ.  

 

            ત્ર્ારબાિ હાજર રહલે તમામ વન 
રક્ષક કમુચારીઓએ નોકરી િરમ્ર્ાન છેલ્લા ૨ 
વષુમાાં જે કામગીરી કરેલ તે કામગીરીનુ ાં પે્રઝન્દ્ટેશન 
તમામ કમુચારીઓ સમક્ષ કરેલ. જેમા તેઓએ 
કરેલ વન સાંરક્ષણની કામગીરી, િવ રક્ષણ ની 
કામગીરી, જ ાંગલ ગનુામાાં અટક કરેલ વાહનોની 
માદહતી, પ્લાન્દ્ટેશનની કામગીરી તથા ભમુી અને 

વનખાતાની કામગીરીઓની સમજ 

       

          

     પે્રઝેન્દ્ટેશન 



ભેજ સાંરક્ષણ અંતગુત કરવામાાં આવેલ કામગીરી, 
વવવવર્ ર્ોજનાઓ હઠેળ કરેલ કામગીરીનુ ાં Power 

point presentation રજુ કરેલ તથા મૌબ્રખક રીતે 
તેઓએ તેમની સેવાકાળ િરમ્ર્ાન કરેલ ઉત્કૃષ્ટ 
કામગીરીન ુ વણુન કરીને હાજર રહલે તમામ ને 
પ્રોત્સાદહત કરેલ.  

 
         તમામ કમુચારીઓએ રજુ કરેલ પે્રઝેન્દ્ટેશન 
તથા તેઓએ જીવનમાાં વન સાંરક્ષણ અને વવકટ 
પરીન્સ્ટ્થવતઓ માાંથી બહાર આવીને વન સાંરક્ષણની 

કામગીરી કેવી રીતે ઉત્કૃષ્ટ રીતે બજાવેલ છે. તે જાણીને માદહતી ની આપ-લે કરીને ખબુ પે્રરણા મેળવેલ 
તથા તેઓ પોતે તેઓની સેવા પ્રવવૃત/ નોકરીથી  વધ ુસરુ્ારો કરવાની પ્રેરણા મેળવેલ. 

 
ર્ાુ.સ્ટ્નેહા પટેલ એ જણાવેલ કે જ્ર્ારે 

કોઈક આકન્સ્ટ્મક બનાવ બને ત્ર્ારે કઈ પ્રકારની 
પ્રાથવમક સારવાર આપવી તે બાબત ે
કમુચારીઓને જાણકારી આપલે. તેમણે જણાવેલ 
કે  જ્ર્ારે કોઈ આકન્સ્ટ્મક ગાંભીર બનાવ બને 
ત્ર્ારે ત્રણ તબકે્ક સારવાર કરવી દહતાવહ છે.  

 (૧) ખબુ જ ઈજાપામેલ ઈસમો (૨) ઓછા ઈજાપામેલ ઈસમો (૩) મ્રતુ્ય ુપામેલ ઈસમો  

             સૌથી વધ ુ ઈજા પામેલ 
વ્ર્ન્તતને સૌ પ્રથમ સારવાર મળે  તે માટે 
તાત્કાબ્રલક કાર્ુવાહી કરવી ત્ર્ારબાિ ઓછી 
ઈજા પામેલ ઈસમને સારવાર આપવી અને 
છેલ્લે મ્રતુ્ય ુ પામેલ ઈસમોન ે સલામત સ્ટ્થળે 
પહોંચાર્ી સારવાર આપવાનો ક્રમ નક્કી 
કરવો. 

      જ ાંગલમાાં િવ લાગે ત્ર્ારે ઈજા 
પામેલ િિીને સારવાર િરમ્ર્ાન ચનૂો કે 
બરફ ન લગાર્તા ગરમ ર્ાબળો ઓઢાળવો. 

   સાપ કરર્વાના બનાવ વખતે ચનૂો ન લગાર્વો તથા મોં થી ઝેર ચસૂવ ુનહી , િિી ને હલવા 
િેવો નહી, બરફ લગાવવો નહી તથા ઝેર ઉપર ન ચઢે તે માટે મજબતૂ કાપર્ બાાંર્વા જણાવેલ. 

    અચાનક હિર્ રોગના હમુલા િરમ્ર્ાન િિીને સલામત જગ્ર્ાએ સવુર્ાવી હિર્ ને ૧૫ 
વખત િબાવવુાં અને ૨ વખત કૃવત્રમ શ્વાસો-શ્વાસ આપવા. વાગેલી જગ્ર્ાએ ધળૂ સાફ કરી અર્કવુાં નહી તથા 

First Aid kit 

તાલીમ 



હાથ ગ્લોઝ પહરેીનેજ સારવાર કરવા જણાવલે. વધમુાાં હાર્કાનાાં દુખાવા માટે, ઉલટી માટે, ઉનાળા માાં 
લાગતી લ ૂવગેરે માટે ની ઉપર્ોગી િવાની જાણકારી આપેલ. 

                        

 

 

 

GPS વવશેની તાલીમ શ્રી વવવેક તોર્કર 
મ.વ.સાં. પ્રોબેશનર વ્ર્ારા વવભાગ દ્વ્રારા 
આપવામાાં આવી જેમા તેમના દ્વારા GPS શ ુછે? 
કઈ રીતે કામ કરે છે? GPS દ્વારા સ્ટ્થળ વનર્ાુરણ 
કઈ રીત ેથાર્ છે તથા GPS ના ઉપર્ોગો વવશ ે
પ્રેઝન્દ્ટેશન દ્વારા સમજણ આપવામાાં આવી તથા 
GPS રીર્ીંગને કઈ રીતે કેલક્યલેુટ કરવ ુ તેની 
સમજ આપવામા આવી. ત્ર્ારબાિ GPS ફીલ્ર્માાં 
કઈ રીત ે ઉપર્ોગી છે ત ે વવશે પ્રેતટીકલ 
સમજુતી આપી જેમા GPS કઈ રીતે ઓપરેટ 
કરવ ુ? તેમા કઈ રીતે રીર્ીંગ લેવ ુઅને રીર્ીંગને KML  ફાઈલમાાં કઈ રીતે ફેરવવુાં તથા અક્ષાાંશવતૃ-રેખાાંશવતૃ 
વચ્ચેની સમજુતી આપવામાાં આવી. GPS રીર્ીંગમાાં ર્ીગ્રી, મીનીટ,સેકન્દ્ર્ તથા તેમની ગણતરીની પધ્ર્વતની 
પણ સમજુતી આપી. તથા ચોક્કસ વવસ્ટ્તારન ુમાપ કેવી રીતે લેવ ુતેની પણ સમજુતી આપી.   

શ્રી વવવેક તોર્કર ભાવસે પ્રોબેશનરએ 
બીજા દિવસે ફરીથી GPSનો ઉપર્ોગ કરવા 
બાબતે તમામ વથર્રીકલ માદહતી આપી તથા 
GPS Instrument માાં તબ્બકાવાર કઇ રીતે 
જઇને ઉપર્ોગ કરવો તેની સમજ આપેલ. 

વધમુાાં શ્રી સી.કે. સોનવાને મ.ુવ.સાં. 
સરુત વર્ુળુ ,સરુત એ હાલમાાં ઉપલબ્ર્ 
અધ્ર્તન ટેકનોલોજીનો ઉપર્ોગ વન સાંરક્ષણ, 

જમીન માપણી તથા વનખાતાની વવવવર્ 
કામગીરીઓમાાં કરવા માટે સલાહ આપેલ. 
તેઓએ પણ KML  ફાઈલ કઈ રીતે બનાવવી તે 
અંગે પણ વવસ્ટ્ર્તૃ માદહતી આપેલ. 

 
 

સાાંજે ૫ વાગ્ર્ે રમતનુાં આર્ોજન કરવામાાં આવ્યુાં 
હર્.ુ જેમાાં આવેલ તાબ્રલમાથીઓએ બે ટીમ બનાવીને 
દક્રકેટ રમાર્વામાાં આવેલ. જેમાાં બેસ્ટ્ટ બોલર, બેસ્ટ્ટ 

GPS તાલીમ 

 

રમત 

 



બેટસ્ટ્મેન તથા બેસ્ટ્ટ ફીલ્ર્રોને પરુસ્ટ્કાર આપવામાાં આવેલ. 
 

 

 

 

ક્વીઝ કોમ્પીટીશનમાાં આવેલ તમામ  કમમચારીઓની ૫ 
ટીમ બનાવવામાાં આવેલ. તેમાાં સ્લાઇડ શો ધ્વારા ૫ અલગ-
અલગ રાઉન્ડમાાં ક્વીઝ કોમ્પીટીશનન ાં આયોજન કરવામાાં આવેલ 

જેમા,  
૧. ઓબ્જજેકટીવ રાઉન્ડ  
૨. જનરલ નોલેજ   
૩. વીઝય અલ ક્વીઝ  

૪. વનસ્પતતની જાણકારી 
બાબતે ક્વીઝ 

૫. ફોરેસ્ટ એક્ટ ની 
જાણકારી માટે ક્વીઝ. 

આ ક્વીઝ કોમ્પીટીશનમાાં તમામ 

કમમચારીઓએ ખ બજ ઉત્સાહથી ભાગ લીધેલ 

તથા સૌથી વધ  પોઈન્ટ મેળવનાર ટીમને પ રસ્કાર તથા તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લેવામાાં 
આવેલ. તથા વન કાયદાઓની તવસ્તતૃ જાણકારી આપતી ક્વીઝ નો હવે પછીના તાલીમ કાયમક્રમમાાં 
કોમ્પીટીશનમાાં સમાવેશ કરવા સચૂના આપેલ. 
 
 
 

 

સમપમણ ધ્યાન તશબબરના કાયમકતામ દ્રારા 
કમમચારીઓને મેડીટેશન શીખવવામાાં આવેલ તથા 
તવતવધ પ્રકારના આસનોની માહહતી  આપી. આસનોના 
ઉપયોગથી શરીર ને થતા ફાયદાઓ જણાવી આસનો 
કરાવેલ.  

 

 

યોગ 

 

ક્વીઝ કોમ્પીટીશન 



 

ડો.જયેશ પટેલ આર્ મવેહદક ડોકટરએ જણાવ્ર્  કે, આર્ મવેદનો ઉદે્દશ 
જ એ છે કે સ્વસ્થ વ્યહકતના સ્વાસ્થયન ાં રક્ષણ કરવ  અને જે બબમાર 
છે, અસ્વસ્થ છે તેને સાર ાં  સ્વાસ્થય આપવ . આર્ મવેદ આપેલ 
હદનચયામ મ જબ દરેક વ્યહકતએ સવારે બ્રાહ્નમ હમતમાાં ઉઠવ ાં જોઇએ 

એનાથી વીટામીન-ડી મળે છે. અન્ન એજ ઓષધ છે. “પરેજી પાળીશ  તો  દવાની જરૂર નથી, અને પરેજી 
પાળીશ  નહહ તો પણ દવાની જરૂર નથી” અથામત પરેજી પાળીશ  નહહ તો દવા લેવી તનરથમક છે, રોગ મ ક્ત 
બની શકીશ  નહહ. ફાસ્ટ ફુડ/ જ ાંકફુડ, કોલ્ડ્રીંકસન  સેવન 
કરવ  જોઇએ નહહ. વ્યસનથી મ ક્ત રહવે   જોઇએ એને 
માટે પરીવારના સારા ભતવષ્ય પ રતા તો સ્વાથી 
બનીએ! એમ જણાવ્ર્ . તે ઉપરાાંત આર્ મવેહદક 
વનસ્પતત જેવી કે ગળો, ભોય આમલી, હાડસાાંકળ, 
ડોડી, શતાવરી, બબલા, હરડે, બેહડા તથા નગોળ 
વગેરે વનસ્પતતઓ તવષે તવસ્ત  ત માહહતી આપી. તેનો 
ઉપયોગ કરવા તથા તેનો ઉગાવો વધારીને/સાંરક્ષણ 
કરીને આર્ મવેદને વનસ્પતત સરળતાથી ઉપલ્ડ્બધ 
કરાવીને જન આરોગ્યમાાં તેઓનો ફાળો આપવા 
જણાવેલ. તેઓએ જણાવેલ કે ‘ દ લમભમ ભારતમ જન્મ ‘ – અથામત ભારતમાાં જન્મ દ લમભ છે કેમકે તવદેશોમાાં 
સયૂમપ્રકાશ પણ મળતો નથી. જેથી સવારમાાં કમૂળા સયૂમપ્રકાશનો લાભ લેવા જણાવેલ.   

 
 

 
 

તનાવ મ ક્ત કાયમક્રમ અંગે વ્યારાથી 
પધારેલ બ્રહ્માક મારી અર ણાબેને જણાવેલ કે 
ઈષામ, નફરત અને કોઈ ને પાડી દેવાની વતૃત થી 
દ ર રહવે  ાં. 

 ત લના કરવી નહી, ક્ષમા આપવી –એવો સ્વભાવ બનાવવાથી ચીત્ત શાાંત બની જશે.  
 એક સમયે એકજ સમસ્યાન ાં 

સમાધાન કરવ  જોઈએ, એક 
બીજાને સહયોગ આપીશ  તો 
સહયોગ મળશે.  

 તનાવન  મ ખ્ય કારણ વ્યક્ક્તનો 
દ્રષ્ષ્ટકોણ છે. 

 ભ તકાળની તવતી ગયેલી વાતોન ાં 
બચિંતન  ન કરવા તથા ભતવષ્યની 
ખોટી બચિંતા ન કરવા જણાવેલ. 
હદવસ દરમ્યાન ૩૦૦૦૦ થી વધ  

  આર્ મવેદ 

 

તનાવ મ ક્ત જીવન  
 



તવચારો આવે છે જેમાાં નેગેટીવ ,અશ ઘ્ઘ, બીન જરૂરી ,કમજોર તવચારો ને લઈને વ્યક્ક્ત ન ાં 
મનોબળ ઓછાં થાય છે જેથી સકારાત્મક બચિંતન 
કરવા જણાવેલ. 

 તેમને બાળપણના હદવસો યાદ 
કરવા તે સમય ન ાં જીવન , સ્વતાંત્રતા , ખેલક દ 
તવગેરે તનાવ રહીત જીવનને યાદ કરી વતમમાન 
માાં પણ ખ શ રહવેા જણાવેલ . 

 તેમણે જણાવેલ કે જેવી તવચારો 
તેવી ખ શી થશે. તથા દરેક વ્યક્ક્ત તવશેષ છે 
,એમની પાસે કોઈ ને કોઈ તવશેષતા રહલે છે. 

 મન ભગવાનની સ ાંદર ભેટ છે 
જે દ્વારા આપણે ખ શી, આનાંદ, પે્રમનો અન ભવ 
કરી શકીએ છે. 

 વાતો આવતી રહશે ને જતી  પણ રહશેે પરાંત   આપણે તેને પકડી રાખી તનાવ અન ભવીએ 
છીએ જેથી મેડીટેશન દ્વારા આત્મસ્મતૃત, આપણા આંતરીક ગ ણોની સ્મતૃત કરીએ અને 
પરમાત્માની યાદથી પોતાનામાાં શક્ક્ત ભરીએ અને કમી, કમજોરીઓ દૂર કરી પરમાત્મા સાથે 
જોડાણ કરીએ તો તનાવ મ ક્ત બની જઈશ ાં. 

 
 
 
 

 

 

 

શ્રી તશરીષભાઈ ચાાંદીવાલા કે જેઓ 
સ રત ખાતેની ઘણી બધી સામાજીક સેવાઓ 
આપતી સાંસ્થા તથા વ્યસનમ ક્ક્ત કાયમક્રમો 
આપતી સાંસ્થા સાથે સાંકળાયેલ છે તેઓએ 
વ્યસન મ ક્ક્ત અંગે પ્રાથતમક સમજણ તથા 
વ્યસન દ્વારા ઉદભવતી વ્યક્ક્તગત, કૌટ બબક 
તથા સામાજીક સમસ્યાઓ પ્રત્યે ધ્યાન દોરી 
ઉપક્સ્થત કમમચારીઓને વ્યસનમ ક્ત થવા માટે 
સાંકલ્ડ્પ લેવડાવેલ તથા તમામે સ્વૈચ્છછક સમાંતી 
આપેલ. 

 વ્યસન મ ક્ક્ત 

 



   
                   
                            
                             

 

 

 

 

           તાબલમમાાં હાજર રહલે કમમચારીઓને તાબલમ કાયમક્રમમાાં ઉત્સ કતાથી લાભ લેવા બદલ, 

મદદનીશ વન સાંરક્ષકશ્રી (પ્રોબેશનર) , પહરકે્ષત્ર વન અતધકારીશ્રી , તથા CBT  ગ્ર પે આભાર માનેલ 
તથા હાજર રહલે તમામ કમમચારીઓએ પણ તાબલમથી સાંતોષ તથા તેઓના જ્ઞાન , કૌશલ્ડ્ય માાં વધારો 
થયેલ હોવાનો તથા તેઓ માટે આવા તાલીમના કાયમક્રમો ન ાં આયોજન કરવા અબભપ્રાય આપેલ. 

 
           

          બીટગાડમ સાંવગમના તાલીમ 
કાયમક્રમમાાં શ્રી આનાંદક માર ના.વ.સાં.શ્રી વ્યારા, 
શ્રી તવવેક તોડકર મ.વ.સાં (પ્રોબેશનર) વ્યારા, 
શ્રી આર.આઈ. કોસાડા પ.વ.અ.શ્રી ઊનાઈ 
રેન્જ ,શ્રી તવજય ચાવડા પ.વ.અ.શ્રી સાદડવેલ 
રેન્જએ હાજર રહી તાલીમ કાયમક્રમને સફળ 
બનાવવા માટે તમામ પ્રકારન ાં આયોજન 
કરેલ. 

 

આભારતવતધ 


