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          સયુત લન લર્ુુ દ્વાયા તા.૧૮-૦૨-૨૦૧૯ થી 
તા.૨૦-૦૨-૧૯ ના યોજ ૩ દદલવનો લન ખાતાભાાં પયજ 
ફજાલતા ફીટગાડુ/પોયેસ્ટય વાંલગુના ભદશરા કભુચાયીઓનો 
ક્ષભતા લધુન તારીભ કામુક્રભ યાખલાભાાં આલેર જેભાાં 
ફીટગાડુ વાંલગુના સયુત વલબાગના-૧૧ , વ્માયા વલબાગના-૫ 
અને ેટા વલબાગ બરૂચના-૧ કભુચાયીઓ તથા પોયેસ્ટય 
વાંલગુના સયુત વલબાગના-૭ , વ્માયા વલબાગના-૫ અને ેટા 
વલબાગ બરૂચના-૩ કભુચાયીઓ ભી નીચે મજુફના કુર-૩૨ 
કભુચાયીઓનુાં યજીસ્રેળન કયલાભાાં આલેર.  

લન યક્ષક 
અ.નાં વલબાગ યેંજ કભુચાયીશ્રીન ુનાભ 

૧ સયુત ભ ાંડલી (ઉ) કુભ યી સજુીત ફેન સયેુળબ ઇ ચૌધયી 
૨ સયુત ભ ાંડલી (ઉ) શ્રીભતી ભીન ફેન દેલરબ ઇ ચૌધયી 
૩ સયુત ભ ાંડલી (દ) કુ.ઉ ફેન નગીનબ ઇ ચૌધયી 
૪ સયુત ભ ાંડલી (દ) કુ.નનરભફેન અમતૃબ ઇ ચૌધયી 
૫ સયુત ભ ાંડલી (દ) શ્રીભતી શીન ફેન ગોનલિંદબ ઇ વ ાંફડ 
૬ સયુત ભ ાંડલી (દ) શ્રીભતી જીગ્નીળ ફેન ભાંગબુ ઇ ચૌધયી 
૭ સયુત ઉભય ડ  કુ.કલ્ન ફેન નયોત્તભબ ઇ ચૌધયી 
૮ સયુત લ ાંકર બ ભીની ચાંદ્રક ાંતબ ઇ ટેર 
૯ સયુત લ ાંકર કુ.લ ાફેન લેચ ણબ ઇ ડ ભોય 

૧૦ સયુત ભહલુ  કુ. લાતીફેન ઇશ્વયબ ઇ ચૌધયી 
૧૧ સયુત ભહલુ  કુ. જીગ્ન ળ  નટુબ ઇ ટેર 
૧૨ વ્મ ય  ખેયલ ડ  શ્રીભનત યક્ષ ફેન ઇશ્વયબ ઇ ચૌધયી 
૧૩ વ્મ ય  વ દડલેર કુ.ભ થ ા દ નનવિંગબ ઇ ચૌધયી 
૧૪ વ્મ ય  ઉન ઈ કુ.અનનર ફેન ળ ાંનતર ર ગ ભીત 
૧૫ વ્મ ય  ઉન ઈ કુ.આળ ફેન દદનેળબ ઇ ચૌધયી 
૧૬ વ્મ ય  વ્મ ય  કુ.અમતૃ ફેન કેવયબ ઇ ગી 
૧૭ બરૂચ બરૂચ કુ.આય,એભ.ળભ ા 

 

 

 

 



 

લનાર 
અ. નાં  વલબાગ  યેંજ  કભુચાયીશ્રી નુાં નાભ  

૧ સયુત  ભ ાંડલી (ઉ)  કુ. ભધફુેન બયતબ ઇ લવ લ   
૨ સયુત  ભ ાંડલી (ઉ)  શ્રીભતી યભ ફેન ગણીમ બ ઇ લવ લ   
૩ સયુત  ભ ાંડલી (દ)  કુ. નેશ ફેન ઇન્દુબ ઇ ચૌધયી  
૪ સયુત  ભ ાંડલી (દ)  કુ. વન ફેન લીનેળબ ઇ ચૌધયી  
૫ સયુત  ઉંભય ડ   કુ. દક્ષ ફેન ખાંડુબ ઇ ગ ભીત   

૬ સયુત  ભહલુ   કુ. કલ્ન ફેન પ્રલીણબ ઇ ચૌધયી  
૭ સયુત  ભહલુ   કુ. નળલ્ ફેન ય જુબ ઇ દેળમખુ  

૮ વ્મ ય   ટ પ્ટી   કુ. કલ્મ ણી ય જુબ ઇ ચૌધયી  
૯ વ્મ ય   લ જયુ  કુ. દક્ષ ફેન શળમખુબ ઇ વોયઠીમ  

૧૦ વ્મ ય   ઉન ઇ  કુ. ભ ટીન  નલનીતબ ઇ ગ ભીત  

૧૧ વ્મ ય   ઉન ઇ  કુ. ભાંજુર ફેન ઇલ જીબ ઇ ઠ કયે  

૧૨ વ્મ ય   વ્મ ય   શ્રીભતી યીન ફેન વેલ ફેન ચૌધયી  
૧૩ બરૂચ નેત્રાંગ  કુ. શયીર ફેન ળાંકયબ ઇ લવ લ   
૧૪ બરૂચ નેત્રાંગ  કુ. ભની ફેન ક નજીબ ઇ યભ ય  

૧૫ બરૂચ નેત્રાંગ  કુ. યીટ ફેન યભેળબ ઇ લવ લ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

વ્મ ય  નલબ ગન  દભડુાંગયી ઈકોટુયીઝભન  અંબફક   શોરભ ાં વલ યે ૧૦:૩૦ કર કે ત રીભ ભ ટે 
આલેર કભાચ યીઓની ત રીભ ળરૂ કયલ ભ ાં આલેર. શ્રી નલલેક તોડકય  IFS  ભ.લ.વાં.શ્રી ( પ્રોફેળનય) એ 
તભ ભ કભાચ યીઓનુાં સ્લ ગત કયેર.  

          .લ.અ. ઉન ઈ શ્રી આય.આઈ.કોવ ડ એ 3 દદલવન  ત રીભ ક માક્રભ દયનભમ ન કઇ-કઇ પ્રવનૃતઓ 
તથ  રેકચવાનુાં આમોજન કયલ ભ ાં આલેર છે તેની રૂયેખ  આેર. 

 

 શ્રી વી.કે.વોનલાણે  મ.ુલ.વાંશ્રી  સયુત લર્ુુ,સયુત, 

શ્રીઆનાંદકુભાય  ના.લ.વાં.શ્રી  વ્માયા વલબાગ,શ્રી 
આય.આઈ.કોવાડા , .લ.અ  ,ઉનાઈ ભાંચ ઉય  તથા શ્રી 
બાલનાફેન દેવાઈ ભ.લ.વાં, વાભાજીક લનીકયણ  લર્ુુ 

બરુચ બફયાજભાન  થમેર અને દદપ્રાગટમ  કયી 
કામુક્રભનો  શબુ આયાંબ કયેર. તેભજ વામદુશક પ્રાથુના 
કયલાભાાં આલેર.  

 

આલેર તભાભ તાબરભાથીઓએ  ોતાનો દયચમ આેર. તથા મ.ુલ.વાં.શ્રી  દ્વાયા તેભણે આલાભાાં આલતી 
તાબરભનો શરે્ ુતથા ઉદેળ જણાલલાભાાં આલેર.  

તભાભ તાબરભાથીઓને  તેભની પયજભાાં ઉમોગી ફને એલી એક ફેગ આલાભાાં આલેર. જેભાાં ભેઝયટે , 

સ્ટેરય , ાણીની ફોટર, ેન્સવર, યફય, ફોરેન ,ડામયી, 
લગેયે આલાભાાં આલેર.  

 શ્રી નલલેક તોડકય IFS  ભ.લ.વાં.શ્રી (પ્રોફેળનય) એ 

તેભના લકતવ્મભાાં લર્ુુ કક્ષાએથી  કભુચાયીઓની  
તારીભનુાં આમોજન કયલાભાાં આલેર શોલાન  ુ જણાલી તે 

ફાફતે ખળુી વ્મકત કયી શતી. તથા તાબરભ ભેલીને 

તેઓ લધ ુવાયી કાભગીયી કયળે એલી આળા વ્મકત કયેર.  

   

          શ્રી વી.કે.વોનલાણે  મ.ુલ.વાંશ્રી  સયુત 

લર્ુુ,સયુતએ આલેરા તભાભ કભુચાયીઓને  આલકાય આપ્મો તથા જણાલેર કે તેઓ જ ાંગર ખાતાના ખફુ જ ભશત્લના 
અને ામાના કભુચાયીઓ છો. તભે કભુચાયીઓ જ ાંગર વાંયક્ષણની  ભશત્લની કાભગીયી કયી યશરે છો. તથા તભે 

સ્લ ગત પ્રલચન 

 



ભદશરાઓ ણ ખાતાભાાં બયતી થઇને લન વાંયક્ષણભાાં તભારુ મોગદાન આી યશરે છો. તેઓએ પે્રઝસટેળન દ્વાયા  
વલબાગલાય  જ ાંગરની ભાદશતી આી,  વલબાગલાય  જ ાંગર વલસ્તાય શકેટય ભાાં જણાલેર તથા પ્રત્મેક કભુચાયી જે જ ાંગર 

વલસ્તાય ન ુ યક્ષણ કયે છે તેની આંકડાકીમ ભાદશતી આી. તથા તેઓને કોમ્પપ્યટુય ,વોશ્મર ભીડીમા તથા GPS  ની 
તારીભ આલાભાાં આલનાય શોલાન  ુજણાલેર તથા ઉરી કચેયીએથી આલતા વાંદેળા , ભાદશતી તેઓને વત્લયે ભે તે 

ભાટેન  ુવત્લયે આમોજન કયલાભાાં આલનાય શોલાન  ુજણાલેર. લધભુાાં તેઓએ જણાલેર કે કે્ષવિમ કાભગીયી કયલા ભાટે 

જે તાબરભની આલશ્મકતા  છે તે યુી ાડલાનો અભાયો પ્રમાવ છે. તારીભ ભાટે દયેક કભુચાયીએ  ભાનવળકતા  કેલલી 
ખફૂજ જરૂયી છે અને તે ભાટે LEARN/ ળીખવુાં જરૂયી છે અને તે ભાટે આ ક્ષભતા લધુન તારીભ યાખલાભાાં આલેર છે. 
અિેથી તેઓને જે તારીભ આલાભાાં આલે છે તેના ઉય ધ્માન કેસરીત કયો એ ખફૂજ જરૂયી છે અને જે તારીભ 

આલાભાાં આલે છે તેનો ઉમોગ કયીને કાભગીયીભાાં  તભાયો વશકાય આો તો જ વારૂ યીણાભ ભી ળકે છે અને લન 

ખાતાને આણે ઉમોગી ફની ળકીમે છે. 

 

        

 

 GPS વલળેની તારીભ સયુત લન લર્ુુના લડા શ્રી 
નલલેક તોડકય  IFS ભ.લ.વાં.શ્રી (પ્રોફેળનય) ધ્લાયા આલાભાાં 
આલી.જેભાાં તેભના ધ્લાયા GPS શુાં છે? કઈ યીતે કાભ કયે છે? 

GPS ધ્લાયા સ્થ વનધાુયણ કઈ યીતે ધ્લાયા વભજણ 

આલાભાાં આલી તથા GPS યીડીંગને કઈ યીતે કેલ્ક્યરેુટ 

કયવુ તેની વથમયીકર વભજૂતી આલાભા આલી. 

ત્માય ફાદ GPS પીલ્ક્ડભાાં કઈ યીતે ઉમોગી છે તે વલળે 
પે્રક્ટીકર વભજુતી શ્રી નલલેક તોડકય  IFS  ભ.લ.વાં.શ્રી (પ્રોફેળનય) 
એ આી જેભા GPS કઈ યીતે ઓયેટ કયવુાં  ? તેભા કઈ યીતે 
યીડીંગ રેવ ૂઅને યીડીંગને KML પાઈરભાાં કઈ યીતે પેયલવુાં તથા 
અક્ષાાંળવતૃ- યેખાાંળવતૃ લચ્ચેની વભજુતી આલાભાાં આલી. GPS 
યીડીંગભાાં ડીગ્રી ,ભીનીટ, વેકસડ તથા તેભની ગણતયીની ધ્ધવતની 
ણ વભજુતી આી. તથા ચોક્કવ વલસ્તાયન ુભા કેલી યીતે રેવ ુ
તેની ણ વભજુતી આી. 

                                                                             

GPS ત રીભ 



       

  ક્લીઝ કોમ્પીટીળનભાાં આલેર તભાભ ભદશરા 
કભુચાયીઓની  ૫ ટીભ ફનાલલાભાાં આલેર. તેભાાં સ્રાઇડળો 
ધ્લાયા ૫ અરગ-અરગ  યાઉસડભાાં ક્લીઝ કોમ્પીટીળનનુાં 
આમોજન કયલાભાાં આલેર જેભા 

૧. ઓબ્જજેકટીલ  યાઉસડ  

૨. જનયર નોરેજ   

૩. લીઝયઅુર ક્લીઝ  

૪. લનસ્વતની  જાણકાયી ફાફતે ક્લીઝ 

૫. પોયેસ્ટ એક્ટની જાણકાયી ભાટે ક્લીઝ 

 
 

આ ક્લીઝ કોમ્પીટીળનભાાં  તભાભ કભુચાયીઓએ  ખફુજ 

ઉત્વાશથી બાગ રીધેર તથા વૌથી લધ ુોઈસટ ભેલનાય ટીભને 

યુસ્કાય તથા તાીઓના ગડગડાટથી  લધાલી રેલાભાાં આલેર.  
 

 

 

 

 

 

 આંફેડકય  લનલાવી કેસર સયુતના પ્રખય મોગ વળબક્ષકા 
વઈ વ્માલશાયેએ  મોગની વથમયી ભાદશતી તથા પે્રકટીકર  રેવનગ 

આેર.  જેભાાં વલવલધ પ્રકાયના આવનોની ભાદશતી આી તથા 
આવનોના ઉમોગથી  ળયીય ને થતા પામદાઓ જણાવ્મા. 
વનમભીત યીતે ક્યા આવનો કયલા જોઈએ જેથી આનુાં ળયીય 

સ્લસ્થ યશે તે ભાટે ની ભાદશતી આી તથા તેલા આવનો કયાવ્મા. 
શ્વાવો શ્વાવની દક્રમાઓ દ્વાયા પેપવાભાાં શલા બયલાની, ાાંવીઓની 
તથા સ્નાયઓુને થતા પામદા વભજાવ્મા.  તથા વદય તારીભભા ભદશરાઓ આલેર શોઈ તેઓ કયી ળકે તેલા આવનો 
તથા પ્રસવૂત ફાદ ળયીયને સ્લસ્થ યાખલા ભાટે કયી ળકામ તેલા આવનોની જાણકાયી આેર. લધભુાાં તેભણે  જણાલેર કે 

ળયીયભાાં એક બાગ વત્લ , ફે બાગ યજવ, િણ બાગ તભવ શોઈ છે આણે કોઈ કાભભાાં આવ કયતા શોઈએ તો તેભાાં 
લાય  ુકાભ કયતાાં શોમ છે. અને પ્રવતકૂને  અનકુૂ કયલા ભાટે આણા ભનભાાં વાંકેતો ભતા શોઈ છે અને તે મજુફ 

લાયાંલાય કયલાથી પ્રવતકુતા ફદરાઈને અનકુૂ દયન્સ્થતી નુાં વનભાુણ થામ છે.    

ક્લીઝ કોમ્ીટીળન 
 

મોગ 

 



 

 

 

ડો.જમેળ ટેર આયુાલેદદક ડોકટયએ જણ વ્ય ુ
કે, આયુાલેદનો ઉદે્દળ જ એ છે કે સ્લસ્થ વ્મદકતન  
સ્લ સ્થમનુાં યક્ષણ કયવ ુઅને જે બફભ ય છે , અસ્લસ્થ છે 
તેને વ રુાં સ્લ સ્થમ આવ.ુ આયુાલેદ આેર દદનચમ ા 
મજુફ દયેક વ્મદકતએ વલ યે બ્ર હ્નમશુાતભ ાં ઉઠવુાં 
જોઇએ એન થી લીટ ભીન-ડી ભે છે. અન્ન એજ 
ઓધ છે. “યેજી  ીશ ુતો  દલ ની જરૂય નથી, 
અને યેજી  ીશ ુનદશ તો ણ દલ ની જરૂય નથી” 
અથ ાત યેજી  ીશ ુનદશ તો દલ  રેલી નનસ્થાક છે, 
યોગ મકુ્ત ફની ળકીશ ુનદશ. પ સ્ટ ફુડ/ જ ાંકફુડ, કોલ્રીંકવન ુવેલન કયવ ુજોઇએ નદશ. વ્મવનથી મકુ્ત યશવે ુજોઇએ એને 
ભ ટે યીલ યન  વ ય  બનલષ્મ યુત  તો સ્લ થી ફનીએ! એભ જણ વ્ય.ુ તે ઉય ાંત આયુાલેદદક લનસ્નત જેલી કે ગો, 
બોમ આભરી, શ ડવ ાંક, ડોડી, ળત લયી, બફર , શયડે, ફેશડ  તથ  નગો લગેયે લનસ્નતઓ નલે નલસ્તતુ ભ દશતી 
આી. તેનો ઉમોગ કયલ  તથ  તેનો ઉગ લો  લધ યીને/વાંયક્ષણ કયીને આયુાલેદને લનસ્નત વયત થી ઉલ્ફધ 
કય લીને જન આયોગ્મભ ાં તેઓનો પ ો આલ  જણ લેર. લધભુ ાં તેઓએ ફશનેોને વગાબ  અલસ્થ  દયમ્મ ન ન ગરીનો 
ઉમોગ કયલ  જણ લેર અને તે ભ ટે ઉમોગી દલ ઓની ભ દશતી આેર. તથ  પ્રસનૃત ફ દ રેલ ની થતી 
આયોગ્મરક્ષી ક જી ફ ફતની ભ દશતી આેર. 

 
 

 
 

એડલોકેટ  શ્રીભતી ગીતા શ્રોપ એ કામદાકીમ વભજ 

આેર. ભદશરાઓને  કાભના સ્થે (WORKING PLACE)  

થતી જાવતમ વતાભણીનો  પ્રવતકાય કયલા જણાલેર તથા 
કોઈણ રુુ વ્મન્ક્ત દ્વાયા ગાંદી કોભેસટ કયલાના વભમે 

ળાદયયીક છેડછાડ થામ ત્માયે તેનો ળયભ યાખ્મા વલના 
તયત જ પ્રવતકાય કયલા જણાલેર.  જાવતમ વતાભણીની 
લાત ોતાના નજીકના વગાને જણાલલાભાાં ળયભ ન 

યાખલા જણાલેર તથા ોતાની ફદનાભી થળે એલો ડય ના યાખલા જણાલેર.   ભારુ ળયીય ભાયી ભાબરકીનુ છે તેને 

કોઈણ વ્મન્ક્ત અડકી ળકે નશી,તેના વલળે ગાંદી કોભેસટ કયી ળકે નશી તથા જાતીમ વતાભણી ભાટે બફબસ્ત 

વાંદેળા,ભેવેજીવ , વલડીમો ભોકરી ળકે નશી તથા ભાયી ભાનશાવન થામ તેલી કોઈણ  પ્રવ્રવુત કોઈ કયી ળકે નદશ તે 

આયુાલેદ 

 

લદકરશ્રી દ્વ ય  ક મદ કીમ જાણક યી 
 



અંગેની કામદાકીમ  જોગલાઈ તથા વભજ આેર. તથા ભદશરા શલે્ક્રાઈન  વલળે ણ ભાદશતી આી જરૂય ડમે 

તેનો ઉમોગ કયી સયુબક્ષત યશલેા જણાલેર.  અને ભદશરા કભુચાયીઓ  દ્વાયા કયલાભાાં આલેર પ્રશ્નો અંગે કામદાકીમ  

વભજ આી નીડય ફની,ખાંતથી નોકયી કયલા જણાલેર.  
લધભુાાં જણાલેર કે રગ્ન ફાદ વતન  ુઘય કામદા મજુફ  તભારુ MATRIMONIAL HOME ફને છે. વતના 

ઘયભાાં યશલેાનો યુો અવધકાય ભે છે. વતના ઘયભાાંથી તભને ગેયકામદેવય  યીતે કોઈણ  ફશાય કાઢી ળકે નશી 
અને તેથી વનડય ફનવ ,ૂ વતન  ુઘય ત્મજવ  ુનશી. 

 

લધભુાાં નાભદાય વલોચ્ચ અદારતે ભદશરાઓના યક્ષણ ભાટે વલળાખા ગાઈડરાઈસવ  નો અભર કયલા સચૂના 
આેર છે જે અંગેની ભાદશતી આેર તથા ૨૦૧૩ થી ભદશરાઓને  રગત અભરભાાં આલેર નલા કામદાઓ અંગે 

જાણકાયી આેર.  
તથા જે કચેયીભાાં ૧૦ કયતા લધ ુભદશરા કભુચાયીઓ શોમ ત્મા પયજીમાત  ભદશરા વેર નુાં ગઠન કયલાની અને 

તેભાાં NGO ને ણ વાભેર કયલાની જરૂયીઆત  અંગે વભજ આેર.  
 

 
 
 
 
 શ્રી વુનત નૈય્મય ના.લ.વાં.શ્રી  સયુત વલબાગ 

,સયુતે પ્રધાનભાંિી સયુક્ષા વલભા મોજના, પ્રધાનભાંિી  
જીલન જ્મોવત વલભા મોજના તથા અટર ેસળન મોજના 
લીભાના વભ્મ ફનીને ખફુ ઓછા વપ્રભીમભ દ્વાયા અકસ્ભાત 

લીભો , જીલન લીભા તથા ેસળન મોજનાના રાબ ભેલી 
ોતાને તથા યીલાયના  બવલષ્મ ને સયુબક્ષત કયલા 
જણાલેર.  દય ભાશે વનવશ્રત યકભની  ફચત કયલા ણ 

વળખાભણ આેર. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

વાનર ભેનેજભેન્ટ 
 



 
 

    તન લ મકુત ક માક્રભ અંગે વ્મ ય થી ધ યેર 
બ્રહ્મ કુભ યી અરુણ ફેને એ જણ લેર કે ઈ ા , નપયત અને 
કોઈ ને  ડી દેલ ની વનૃત થી દુય યશવે ુ ાં. 

   આદદક  ભ ાં ન યીનુાં ગ મન ભ ાં-દુગ ા , અંફ , 
વયસ્લતી તયીકે યશરે અને લતાભ નભ ાં ણ તેભ ાં 
વશનળીરત ,દમ ,કરુણ  જેલ  ગણુો છે એટરે જ ‘ લાંદે 
ભ તયભ ‘ ગ મન છે. 

   વલા ળ સ્ત્ર નળયોભણી ણ ગીત ભ ત  છે. ન યી 
ભ ાં જ નય ળબ્દ વભ મેરો છે. ન યી રુુ થી ફે ભ ત્ર  
લધ યે છે. She ળબ્દ ભ ાં ણ He ળબ્દ વભ મેરો છે. 
ભશ ન ક મા કયન ય ભ ત ઓ જ છે.  

  જેટરી ણ નદીઓ છે તે ણ સ્ત્રીન  ન ભન  આધ યે છે અને જ્મ યે દેલત ઓનો સ્ભયણ કયલ ભ ાં આલે છે 
ત્મ યે ણ શરે  સ્ત્રીનુાં ન ભ શોમ છે. દ .ત. વીત ય ભ 

  આણે આણી આદદક ની ઓખને ભરુીમે ત્મ યે અળક્ક્ત આલે છે. ગણુોન  આધ યે જ વળક્ત ફની 
ળકીમે છીએ. 

  આ વદગણુો સ્લ તથ  દયલ ય ભ ટે ઉમોગી છે. વ્મક્ક્તન  આચયણથી ફ કો વદસ્મો ળીખે છે એટરે 
આંતયીક ગણુો જરૂયી છે. 

  રુુ સ્ત્રીનો દુશ્ભન નથી યાંત ુયૂક છે. આ ણે સ્ધાક ફની ભદ ાન્ગી દ ખલલ ની જરૂય નથી રુુ કયત   
આગ યશીને તેઓને  છ  ડલ ની જરૂય નથી.  
               ભદશર ઓભ ાં ળક્ક્ત છે તેને ઉજાગય કયલ ની જરૂય છે. દયક્સ્થનતનુાં પે્રળય લધ ુઅને ઈનય  લય ઓછો  થઈ 
જામ એવ ુથવ ુન જોઈએ. 
                ળયીયને ચર લન ય આત્ભ  છે સ્ત્રી કે રુુ નથી. આત્ભ  સ્લરૂભ ાં ટકલ થી કોઈ બેદબ લ યશતેો નથી.    
                ભદશર ઓભ ાં જન્ભજાત અફ  શોલ ન ુભ ની રેલ ની જરૂય નથી. આત્ભ ન  વ ત ગણુો- સખુ , ળ ાંતી, પ્રેભ, 

નલત્રત , આનાંદ, ળક્ક્ત અને જ્ઞ ન નો અનબુલ કયલ ની જરૂય છે. લતાભ નભ ાં આ ગણુોની અનભુતૂી નથી જેથી તન લ 
છે. તન લ દુય કયલ  ભ ટે દ્રષ્ષ્ટકોણ ફદરલ ની જરૂય છે. 

દયેક આત્ભ  આ નલશ્ર્લ યાંગભાંચ ઉય ોત નો  ટા ફન લી યશી છે અને નલળે છે એવુાં ભ નવુાં જોઈએ. 
વક ય ત્ભક અને શધુ્ધ નલચ યો કયલ થી ભનની ળક્ક્ત લધે છે. 

 
 
 
 
 
 
 

તન લ મકુત જીલન 



 
 
 
 
 

 
            મખુ્મ લન વાંયક્ષકશ્રી એ New  

Initiatives in Environment Awareness – The 

Outline for Field Forester નલમ ય 
વભજાલત  જણ લેર કે નલી ેઢી તથ  ફ કોને 
મ ાલયણ નલળે વભજાલવુાં , જાગતૃ કયલ  એ 
બનલષ્મનુાં મડૂીયોક ણ છે.  
          ણી ફચ લો , લન્મ પ્ર ણી નુાં ભશત્લ 
તથ  લનોનુાં ભશત્લ ફત લલ  જણ લેર. 
         પ્રકૃનતભ ાં જભીન અને આક ળ તત્લનો 
ણ વભ લેળ થ મ છે તેભ જણ લેર. 

પ્રકૃનત નળક્ષણથી વકૃ્ષો કટીંગ ઓછ  થ મ  
દલન  ફન લો ઓછ  ફનલ  જોઈએ જેન  દ્વ ય  ગ્રોફર લોભીંગ કાંટ્રોર કયલ ભ ાં ભદદરૂ થ મ છે. 

        ચયીમ ણ દ્વ ય  લ લેતયને નકુળ ન થ મ છે. નલ  ઉગત  યો  ન ળ  ભે છે અને જ ાંગરની જભીન 
ઉય ઢોયન  ચ રલ થી જે દફ ણ આલે છે તેને અટક લવુાં જોઈએ. 
                  લન્મ પ્ર ણી ને યેવક્ય ુકયલ ની ક ભગીયી કભાચ યીઓએ ોતે જ ળીખલી જોઈએ જેથી કયીને ફશ યની 
વ્મક્ક્તઓ યની નનબાયત  ઓછી થ મ અને લન વાંયક્ષણભ ાં  ોત નો અશાંભ છોડીને અન્મ નલબ ગની ણ ભદદ રઈને “ 
Nation Green Corps “ ની ક ભગીયી કયલી . 

ફ કોને ઉત્વ દશત કયીને નવાયી ફન લત  ળીખલવુાં તથ  ક્ષીઓનુાં ભશત્લ વભજલ ની જરૂય છે તેભ 
જણ લેર. તથ  તભ યી  વે જ્ઞ ન શળે તો ફીજાને આી ળકળો અને તેથી જ્ઞ નભ ાં લધ યો કયલ  જણ લેર.  
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ફોય ફાદ ફેળનીમા આશ્રભળાાભાાં  કામુક્રભ 

યાખલાભાાં આલેર. ળાાના વલદ્યાથીઓએ  પ્રાથુના ગામન 

કયેર તથા “ ભનષુ્મ ન ુ ફડા ભશાન શૈ.......”  સુાંદય વમશુ 

ગીત ગામેર. ળાાની વલદ્યાથીનીએ ‘ ભાયા સ્લપ્નનુાં બાયત 

‘ વલમ ય માુલયણને  વાાંકીને સુાંદય લકતત્લ આેર. 
ળાાના વલદ્યાથીઓ દ્વાયા ‘ ડાાંગી નતૃ્મ ‘ પ્રસ્ર્તુ કયીને 

ગ્રામ્પમ વાંસ્કૃવત નો યીચમ આેર. 

તાબરભભાાં આલેર કભુચાયીઓ  દ્વાયા વકૃ્ષ ઉછેયથી થતી ખળુી તથા તેનો નાળ કયલાથી માુલયણને  

થર્ ુનકુળાન તથા નાળ થતા જસ્ત્રોતોને  વાાંકીને સુાંદય 

નાટક પ્રસ્ર્તુ કયલાભાાં આલેર. જેને વનશાીને ળાાના 
ફાકોભાાં અાયખળુી  રશયેામેર.  

             અસમ એક નાટક ણ પ્રસ્ર્તુ કયલાભાાં આલેર 

જેભાાં લસમપ્રાણી ની  રોકો દ્વાયા પયીમાદને  વાાંકીને  

લસમપ્રાણીને  કડલા નાટે ાાંજરુ ગોઠલી, લસમપ્રાણીને  

કડીને , તેને રોકોના આક્રોળથી ફચાલીને , વરાભત સ્થે 

જ ાંગર વલસ્તાયભાાં છોડલાભાાં આલતો ડ્રાભા હફુહુ 
બજલલાભાાં આલેર અને તે દ્વાયા લસમપ્રાણીઓનુાં યક્ષણ કયલાનો વાંદેળ આેર.  

             યાિે ‘ ચાંદાભાભા ‘ કામુક્રભ યાખલાભાાં 
આલેર જેભાાં ળાાની વલદ્યાથીઓને વલવલધ ગ્રશો 
અને નક્ષિોની ભાદશતી આી ટેરીસ્કો દ્વાયા 
ફતાલલાભાાં આલેર.  

 

 

 

 

 

      પ્રકૃનત નળક્ષણ ક માક્રભ 



 

 

તભાભ તારીભાથીઓને  ફે ગ્રુભાાં લશેંચલાભાાં 
આલેર અને ફાંને ગ્રુને અંદાજે ૭ કી.ભી. ના સ્થે જલા ભાટે 

GPS દ્વાયા ોઈસટ આલાભાાં આલેર અને તેઓને તેભના 
વનધાુયીત સ્થે GPSની ભદદથી જ ાંગર પેયણુાં કયલા જણાલેર. 
ફાંને ગ્રુોએ આ રેઝય શસટ કામુક્રભભાાં ખફૂ જ ઉત્વાશથી બાગ 

રીધેર અને વભમવય  વનધાુયીત સ્થે શોંચેર.  

 

 

 

           વભાન વભાયાંબભાાં શ્રી વી.કે.  

વોનલાણે મ.ુલ.વાં. સયુત લર્ુુ, શ્રી વુનત નૈય્મય, 
ના.લ.વાંશ્રી સયુત , શ્રી આનાંદકુભાય , ના.લ.વાં.શ્રી 
વ્માયા, શ્રી વલલેક તોડકય ભ.લ.વાં (પ્રોફેળનય) 
વ્માયા તથા  શ્રી ગોવલિંદ વયલૈમા ભાં.લ.વાં.શ્રી , 
વ્માયાએ શાજય યશરે તારીભાથીઓને વટીપીકેટ 
વલતયણ કયલાભાાં આલેર અને ‘ વશમોગ વે શોગા 
વલોદમ......’પ્રાથુના દ્વાયા તેઓને આલાભાાં 
આલેર તાબરભનો લન અને માુલયણના યક્ષણભાાં 
કે્ષવિમ સ્તયે ઉમોગ કયીને વલુના વશમોગથી 
લન અને લન સષૃ્ષ્ટ નુાં યક્ષણ કયલા જણાલેર. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ટે્રઝય શન્ટ 

વભ ન વભ યોશ 



FEEDBACK RESULT 

 

CAPACITY BUILDING TRAINING-5 (ક્ષભતા લધુક તારીભ) , સયુત લર્ુુ, સયુત 
 

સ્થ: દભડુગયી         તા:૧૮-૨૦/૦૨/૨૦૧૯  

 

 

અ.નાં કામુક્રભ  કુર ગણુ ( ૩૨૦ 

ભાાંથી) 
વયેયાળ  નાંફય  

1 GPS તારીભ 310 9.7 

2 કમ્પપ્યટુય તારીભ  251 7.8 

3 આયલેુદ  300 9.4 

4 મોગા 304 9.5 

5 સ્નેક ફાઈટ 281 8.8 

6 કામદા અને કાનનુ 295 9.2 

7 તનાલ મનુ્ક્ત 259 8.1 

8 ક્લીઝ 299 9.3 

9 ચાંદાભાભા  293 9.2 

10 રેઝય શસટ 314 9.8 

11 યશઠેાણ  239 7.5 

12 બોજન વ્મલસ્થા 260 8.1 

 

 

તાબરભભાાં શાજય યશરે કભુચાયીઓને  પીડફેક પોભુ બયલા ભાટે આેર અને તેભાાં સ્લૈચ્ચ્છક યીતે કોઈના 
ણ દાફ-દફાણને  લળ થમા વલના તાબરભ અંગે ોતાનો પ્રવતબાલ આલા જણાલતા કામુક્રભ લાઈઝ આેર 

ભાકુવના એલયેજ  ગણતયી કયતા વાયો નાંફય ભેર છે તે જોતા તાબરભાથીઓ  આલી તાબરભ વાંદ કયે છે એવુાં 
ભાની ળકામ.  

 

 

 

 


