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સરુત વન વર્ ુળુ ધ્વારા 
તા.૦૭,૦૮/૧૧/૨૦૧૯ ના રોજ ૨ દિવસનો ક્ષમતા 
વર્ુન તાલીમ કાર્ુક્રમ રાખવામાાં આવેલ જેમાાં 
બીટગારુ્ સાંવગુના સરુત વવભાગના-૨૪, વ્ર્ારા 
વવભાગના-૨૨ અને પેટા વવભાગ ભરૂચના-૪ 
કમુચારીઓ મળી નીચે મજુબના કુલ ૫૦ 
કમુચારીઓનુાં રજીસ્ટ્રેશન કરવામાાં આવેલ. 
  

સ્ટ્વાગત પ્રવચન  
 

    

સરુત વવભાગના કેવર્ી ઈકોટુરીઝમ ખાતે 
આવેલ હોલમાાં સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે તાલલમ માટે 
આવેલ કમુચારીઓને તાલીમ માટે બેસાર્વામાાં 
આવેલ. શ્રી પ્રદિપ વસિંહ મખુ્ર્ વન સાંરક્ષક ગાાંર્ીનગર 
વન્ર્જીવ ક્રાઈમનુાં સ્ટ્વાગત કરવામાાં આવેલ તથા માગુ 
અક્સસ્ટ્માતમાાં મતૃ્ય ુ પામેલા શ્રી જીગ્નેશભાઈ વસાવા 
બીટગારુ્ માાંર્વી ઉતર ને શ્રધ્ર્ાાંજલી આપવામાાં 
આવેલ.પછી પ.વ.અ. માાંર્વી ઉતર શ્રી એ.ર્ી.પરુોદહતએ ૨ દિવસના તાલીમ કાર્ુક્રમ િરવમર્ાન 
કઇ-કઇ પ્રવવૃતઓ તથા લેકચસુનુાં આર્ોજન કરવામાાં આવેલ છે તેની રૂપરેખા આપેલ. 
 શ્રી સી.કે.સોનવાને મખુ્ર્ વન સાંરક્ષક,સરુત વર્ ુળુ, શ્રી પ્રદિપ વસિંહ મખુ્ર્ વન 
સાંરક્ષક,વન્ર્જીવ ક્રાઈમ વર્ ુળુ, શ્રી પવુનત નૈય્ર્ર નાર્બ વન સાંરક્ષક, સરુત વન વવભાગ,શ્રી 
આનાંિકુમાર નાર્બ વન સાંરક્ષક, વ્ર્ારા વન વવભાગ,શ્રી વવવેક તોર્કર મિિનીશ વન 
સાંરક્ષક,વ્ર્ારા વન વવભાગ,શ્રી રાજ પટેલ મિિનીશ વન સાંરક્ષક,ભરુચ પેટા વવભાગ, શ્રી 
એસ.સી.કોસાર્ા મિિનીશ વન સાંરક્ષક,સરુત વન વવભાગ,શ્રી ગોવવિવસિંહ સરવૈર્ા મિિનીશ વન 
સાંરક્ષક વ્ર્ારા વન વવભાગ,શ્રી એ.ર્ી.પરુોદહત પદરકે્ષત્ર વન અવર્કારી ,માાંર્વી ઉત્તર 
,શ્રી.એચ.આર.જાિવ પદરક્ષેત્ર વન અવર્કારી, ખેરવાર્ા ,શ્રી ય.ુર્ી.રાઉલજી પદરક્ષેત્ર વન 
અવર્કારી, માાંર્વી િલક્ષણ, માંચ ઉપર લબરાજમાન થર્ેલ અને દિપપ્રાગટર્ કરી કાર્ુક્રમનો શભુ 
આરાંભ કરેલ.. 
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  આવેલ તમામ તાલીમાથીઓએ પોતાનો પરીચર્ આપેલ. તથા અવર્કારીગણ ધ્વારા 
તેમણે આપવામાાં આવતી તાલલમનો હરે્ ુતથા ઉદે્દશ જણાવેલ. 

 તમામ તાલલમાથીઓને તેમની ફરજમાાં ઉપર્ોગી બને એવી એક બેગ આપવામાાં 
આવેલ. જેમાાં મેઝરટેપ, સ્ટ્ટેપલર, પાણીની બોટલ, પેન્ન્સલ, રબર , બોલપેન , ર્ાર્રી,વગેરેનો 
સમાવેશ કરવામાાં આવેલ. 

 

 

 

કોમ્પ્યટુર તાલીમ 

કોમ્પ્યટુરની તાલીમ સરુત વર્ ુળુના 
આઇ.ટી.એન્જીનીર્ર શ્રી જીગર ઝાલા દ્રારા આપવામા 
આવેલ જેમા તેમણે કોમ્પ્યટુર તથા તેના ભાગની બેઝીક 
માદહતી, ઈન્ટરનેટ તથા ઈ-મેઈલ ના ઉપર્ોગો, ગગુલ, 

સોશીર્લ વમર્ીર્ા વવગેરેની માદહતી આપેલ તથા 
વોટ્સએપ અંગેની વવસ્ટ્ર્તૃ માદહતી આપેલ.  

 

GPS તાલલમ 

 

                GPS વવશેની તાલીમ શ્રી વવવેક તોર્કર 
મ.વ.સાં. પ્રોબેશનર વ્ર્ારા વવભાગ દ્વ્રારા આપવામા 
આવેલ જેમા તેમના દ્વારા GPS શ ુછે? કઈ રીતે કામ કરે 
છે?GPS દ્વારા સ્ટ્થળ વનર્ાુરણ કઈ રીતે થાર્ છે તથા GPS 

ના ઉપર્ોગો વવશે પ્રેઝેટેશન દ્વારા સમજણ આપવામા 
આવેલ તથા GPS રીર્ીંગને કઈ રીતે કેલ્ક્યલેુટ કરવ ુતેની 
સમજ આપવામા આવી. ત્ર્ારબાિ GPS ફીલ્ક્ર્માાં કઈ રીતે ઉપર્ોગી છે તે વવશે પે્રક્સટીકલ સમજુતી 
આપી જેમા GPS કઈ રીતે ઓપરેટ કરવ ુ? તેમા કઈ રીતે રીર્ીંગ લેવ ુઅને રીર્ીંગનેKML  ફાઈલમાાં કઈ 
રીતે ફેરવવુાં તથા અક્ષાાંશવતૃ- રેખાાંશવતૃ વચ્ચેની સમજુતી આપવામા આવેલ. GPS રીર્ીંગમાાં 
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ર્ીગ્રી,મીનીટ,સેકન્ર્ તથા તેમની ગણતરીની પધ્ર્વતની સમજુતી આપી ચોક્સક્સસ વવસ્ટ્તારન ુમાપ કેવી રીતે 
લેવ ુતેની પણ સમજુતી આપેલ.   
 

     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. 

 
 
 

સરુત વવભાગમાાં કારુ્રત દિપર્ા Rescue ટીમ  
        

        આ તાલલમ અંતગુત દિપર્ા ને Rescue કરતી 
ટીમને પ્રોત્સાહન હરે્ ુ તેઓના ટીમના સભ્ર્ોનુાં સન્માન 
કરવામાાં આવેલ. જેમાાં ટીમના એક સભ્ર્ે જણાવેલ કે 
તેઓએ દિપર્ાને પકર્વા માટે પાાંજરાનો ઉપર્ોગ  ન કરવા 
લોકોને જણાવેલ છે કેમકે જ ાંગલ એ દિપર્ા નુાં ર્ર છે અને 
જો આપણને ઘરમાાં પરુી રાખવામાાં આવેતો  કેવ ુઅનભુવાર્? તેવીજ રીતે દિપર્ા ને ખલુ્ક્લો 
રાખવા લોકોને જ્ણાવીએ છીએ.દિપર્ા તમારા ર્રમાાં નથી ધસુતા તમે દિપર્ાના ર્રમાાં ધસુી 
ગર્ા છો. વધમુાાં તેઓએ જણાવેલ કે અમે જ્ર્ારે કોઈ ગામમાાં દિપર્ો પકર્વા જઈએ છીએ ત્ર્ારે 
ગામના લોકોને સમજાવીએ વછએ કે દિપર્ો આપણા વમત્ર સમાન સમજો અને તેના ભર્થી મકુ્સત 
બનો. 
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શ્રી.પવુનત નૈય્ર્ર નાર્બ.વન.સાંરક્ષક,સરુત દ્રારા વકત્વ્ર્ 

 

              શ્રી.પવુનત નૈય્ર્ર નાર્બ.વન.સાંરક્ષક,સરુત 
એ દિપર્ાના સાંરક્ષણ હરે્ ુાં માાંર્વી ખાતે સફારી પાકુ 
બનાવવાની ર્ોજના હોવાની ર્ોષણા કરેલ હતી. જેથી 
મનષુ્ર્ અને દિપર્ાના ર્ષુણ ને નદહવત પ્રમાણમાાં 
કરવામાાં આવે. દિપર્ાઓને ર્ોગ્ર્ વાતાવરણ મળી રેહ 
તેવી જ્ગ્ર્ાએ સફારી પાકુ બનાવવામાાં આવનાાંર હોવાનુાં 
જણાવેલ. 

 

શ્રી.પ્રદિપ વસહ મખુ્ર્.વન.સાંરક્ષક વન્ર્જીવ ક્રાઈમ વર્ુળુ 

 

    શ્રી.પ્રદિપ વસહ મખુ્ર્.વન.સરક્ષક્સશ્રી વન્ર્જીવ 
ક્રાઈમ વર્ ુળુ એ તેઓ વક્સત્વ્ર્માાં જણાવેલ કે દિપર્ાને 
વમત્ર ગણી તેઓની સાથે સલામત અંતર રાખીને રહવે ુાં 
જોઈએ. તેઓએ તેમના ર્ાાંગ ના કાર્ુકાળના અનભુવનુાં 
વણુન કરતા જ્ણાવેલ કે તેઓ દિપર્ા સાથેના ર્ષુણમાાં 
મોતના મખુ માાંથી બહાર આવ્ર્ા હતા.તેઓએ દિપર્ાના 
સાંરક્ષણ હરે્ ુ માાંર્વી ખાતે સફારી પાકુ બનાવવા માંજુરી 
આપવા માટે સરકારશ્રીમાાં ભલામણ કરવામાાં આવનાર હોવાનુાં જણાવેલ હર્ ુાં.      
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પે્રઝેન્ટેશન 

 
 ત્ર્ારબાિ હાજર રહલે તમામ વનરક્ષક કમુચારીઓએ પોતે લાવેલ પ્રેઝેન્ટેશન રજુ 
કરેલ. જેમા, તેઓએ કરેલ વન સાંરક્ષણની કામગીરી, િવ રક્ષણ ની કામગીરી, જ ાંગલ ગનુામાાં 
અટક કરેલ વાહનોની માદહતી, ્લાન્ટેશનની કામગીરી 
તથા ભમુી અને ભેજ સાંરક્ષણ અંતગુત કરવામાાં આવેલ 
કામગીરી, વવવવર્ ર્ોજનાઓ હઠેળ કરેલ કામગીરીનુાં 
Power point presentation રજુ કરેલ તથા મૌલખક 
રીતે તેઓએ તેમની સેવાકાળ િરમ્પર્ાન કરેલ ઉત્કૃષ્ટ 
કામગીરીન ુ વણુન કરીને હાજર રહલે તમામ સાથી 
કમુચારીઓને પ્રોત્સાદહત કરેલ અને પોતાનો  અનભુવ 
જ્ણાવેલ. 
      
 તમામ કમુચારીઓએ રજુ કરેલ પે્રઝેન્ટેશન તથા તેઓએ જીવનમાાં વન સાંરક્ષણ અને 
વવકટ પરીન્સ્ટ્થવતઓમાાંથી બહાર આવીને વન સાંરક્ષણની કામગીરી કેવી રીતે ઉત્કૃષ્ટ રીતે 
બજાવેલ છે. તે જાણીને , માદહતી ની આપ-લે કરીને ખબુ પે્રરણા મેળવેલ તથા હાજર રહલે 
તમામે તેઓની સેવા પ્રવવૃત/ નોકરીમાાં  વધ ુસરુ્ારો લાવવાની પ્રેરણા મેળવેલ. 

રમત ગમત 

   આ તાલલમ અંતગુત રમત ગમત સ્ટ્પર્ાુનુાં 
આર્ોજન કરવામાાં આવેલ હર્ ુાં જેમાાં કોથળા િોર્ જેવી 
િેશી રમતનો સમાવેશ કરવામાાં આવેલ હતો.જેમાાં 
બીટગારુ્એ ઉત્સાહ પવૂુક ભાગ લીર્ો હતો. તેમાાં 
પ્રથમ,દદ્રિવતર્ અને ર્તૃ્ર્ વવજેતાઓને પરુસ્ટ્કાર આપી 
સન્માવનત કરવામાાં આવેલ. 
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 સાંગીત-સાંધ્ર્ા 

           ક્ષમતા વર્ુન તાલીમ કાર્ુક્ર્મ અંતગુત રાત્રે 
સાંગીત સાંધ્ર્ાાંનુ ાં આર્ોજન કરવામાાં આવેલ તેમાાં આણાંિ 
વન વવભાગના વનવ્રતુ ફોરેસ્ટ્ટર શ્રી.નવીન બારોટએ હાજર 
રહી પ્રકૃવત રક્ષણના ગીતો ગાઈને સાંગીત સાંધ્ર્ાને રોનક  
આપી હતી. જેમાાં તેઓએ વ્ર્સન મનુ્ક્સત અંગેના વવચાર 
વવમસુ રજુ કરર્ ુાં ભજન ગાઈ વન કમુચારીઓને માંત્રમગુ્ઘ 
કર્ાુ હતા.    

ર્ોગ 

ર્ો.આબેર્કર વનવાસી કલ્ક્ર્ાણ રસ્ટ્ટના સઈબહને 
વ્ર્ાવરે દ્દ્રારા કમુચારીઓને મેર્ીટેશન શીખવવામાાં આવેલ 
તથા વવવવર્ પ્રકારના આસનોની માદહતી આપી. આસનોના 
ઉપર્ોગથી શરીર ને થતા ફાર્િાઓ જણાવી આસનો નો 
િરરોજ અભ્ર્ાસ કરી સ્ટ્વસ્ટ્થ રહવેા જણાવેલ.  

                

આયુવુેિ 

ર્ો.જરે્શ પટેલ આયવેુદિક ર્ોકટરએ જણાવ્યકેુ, 
આયુવેુિનો ઉદે્દશ જ એ છે કે સ્ટ્વસ્ટ્થ વ્ર્દકતના સ્ટ્વાસ્ટ્થર્નુાં રક્ષણ 
કરવ ુઅને જે લબમાર છે. અસ્ટ્વસ્ટ્થ છે તેને સારુાં સ્ટ્વાસ્ટ્થર્ આપવ.ુ 
આયુવેુિ આપેલ દિનચર્ાુ મજુબ િરેક વ્ર્દકતએ સવારે 
બ્રાહ્નમહુુતમાાં ઉઠવુાં જોઇએ એનાથી વીટામીન- ર્ી મળે છે. અન્ન 
એજ ઓષર્ છે. “પરેજી પાળીશ ુ તો  િવાની જરૂર નથી, અને 
પરેજી પાળીશ ુ નદહ તો પણ િવાની જરૂર નથી” અથાુત પરેજી 
પાળીશ ુનદહ તો િવા લેવી વનસ્ટ્થુક છે, રોગ મકુ્સત બની શકીશ ુનદહ. ફાસ્ટ્ટ ફુર્/ જ ાંકફુર્, કોલ્ક્રીંકસન ુસેવન 
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કરવ ુજોઇએ નદહ. વ્ર્સનથી મકુ્સત રહવે ુજોઇએ એને માટે પરીવારના સારા ભવવષ્ર્ પરુતા તો સ્ટ્વાથી 
બનીએ! એમ જણાવેલ. તે ઉપરાાંત આયુવેુદિક વનસ્ટ્પવત જેવી કે ગળો, ભોર્ આમલી, હાર્સાાંકળ, ર્ોર્ી, 
શતાવરી, લબલા, હરર્ે, બેહર્ા તથા નગોળ વગેરે વનસ્ટ્પવતઓ વવષે વવસ્ટ્ર્તુ માદહતી આપી.તેનો ઉપર્ોગ 
કરવા તથા તેનો ઉગાવો વર્ારીને/સાંરક્ષણ કરીને આયુવેુિને વનસ્ટ્પવત સરળતાથી ઉપલ્ક્બર્ કરાવીને 
જન આરોગ્ર્માાં તેઓનો ફાળો આપવા જણાવેલ. તેઓએ જણાવેલ કે ‘ દુલુભમ ભારતમ જન્મ ‘ – અથાુત 
ભારતમાાં જન્મ દુલુભ છે કેમકે વવિેશોમાાં સરુૂ્પ્રકાશ પણ મળતો નથી. જેથી સવારમાાં કમૂળા સરુૂ્પ્રકાશનો 
લાભ લેવા જણાવેલ. વધમુાાં તેમણે કુમાળીર્ા, આંકર્ો અને ભોર્રીંગણી જેવી  આયુવેુદિક વનસ્ટ્પવતઓની 
ઓળખ તથા તેના ઉપર્ોગો અંગેનુાં પ્રત્ર્ક્ષ માગુિશુન આપેલ. 

 

 

શ્રી.સી.કે.સોનવાને મખુ્ર્ વન સાંરક્ષક સરુત વર્ ુળુ 

 
 

શ્રી.સી.કે.સોનવાને મખુ્ર્ વન સાંરક્ષક સરુત વર્ુળુ દ્રારા 
મેદર્ટેશન વવશે વવસ્ટ્ર્તૃ ખ્ર્ાલ આ્ર્ો હતો.આ કારુ્ક્રમ િરવમર્ાન  
તેઓએ બીટગારુ્ વમત્રોને જ ાંગલોના મહત્વ અંગેનો સિેશો આપેલ 
હતો. 

 

 
 

વ્ર્સન મનુ્ક્સત 

 શ્રી વશરીષભાઈ ચાાંિીવાલા કે જેઓ સરુત ખાતેની ઘણી 
બર્ી સામાજીક સેવાઓ આપતી સાંસ્ટ્થા તથા વ્ર્સનમનુ્ક્સત કારુ્ક્રમો 
આપતી સાંસ્ટ્થા સાથે સાંકળારે્લ છે તેઓએ વ્ર્સન મનુ્ક્સત અંગે 
પ્રાથવમક સમજણ આપેલ તથા વ્ર્સન દ્વારા ઉિભવતી વ્ર્ન્ક્સતગત, 
કૌટુાંલબક તથા સામાજીક સમસ્ટ્ર્ાઓ પ્રત્ર્ે ધ્ર્ાન િોરી ઉપન્સ્ટ્થત 
કમુચારીઓને વ્ર્સનમકુ્સત થવા માટે સાંકલ્ક્પ લેવર્ાવેલ તથા 
તમામે સ્ટ્વૈચ્ચ્છક સાંમતી આપેલ. 
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તનાવ મકુ્સત 

 

            તનાવ મકુ્સત કારુ્ક્ર્મ અંગે માાંર્વીથી પર્ારેલ 
બ્રહમાકુમારીઝ સાંસ્ટ્થાના ગાર્ત્રીબેને તનાવમકુ્સત તથા વ્ર્સન 
મકુ્સતજીવન જીવવા માટે પે્રરણાિાર્ક વક્સતવ્ર્ આપેલ. 

 
           અંતમાાં મખુ્ર્ વન સાંરક્ષકશ્રીઓ,નાર્બ વન 

સાંરક્ષકશ્રીઓ,મિિનીશ વન સાંરક્ષકશ્રીઓ,રેન્જ ફોરેસ્ટ્ટ 
અવર્કારીશ્રીઓ,CBT ટીમનો,તથા ઈકો ટુરીઝમ પર ફરજ બજાવતા 
રોજમિારો ની આભારવીર્ી કરી ભોજન લઈ કારુ્ક્ર્મની પણુાુહુતી કરાવામાાં આવેલ. 

Feedback  

અ.નાં કાર્ુક્રમ કુલ ગણુ સરેરાશ નાંબર 
૧ GPS તાલીમ ૪૩૮ ૮.૯ 
૨ કોમ્પ્યટુર તાલીમ ૪૩૫ ૮.૮ 
૩ આયરેુ્વદ ૪૨૪ ૮.૭ 
૪ યોગા ૪૩૮ ૮.૯ 
૫ તનાર્વ મકુ્તત ૪૨૬ ૮.૭ 
૬ વ્યસન મકુ્તત ૪૩૮ ૮.૯ 
૭ રમત-ગમત ૪૩૨ ૮.૮ 
૮ સગંીત ૪૪૬ ૯.૧ 
૯ રહઠેાણ વ્યર્વસ્થા ૪૩૭ ૮.૯ 
૧૦ ભોજન વ્યર્વસ્થા ૪૬૭ ૯.૫ 

 
               તાલલમમાાં હાજર રહલે કમુચારીઓને દફર્બેક ફોમુ ભરવા માટે આપેલ અને તેમાાં 

સ્ટ્વૈચ્ચ્છક રીતે કોઈના પણ િાબ-િબાણને વશ થર્ા વવના તાલલમ અંગે પોતાનો પ્રવતભાવ આપવા  
જણાવતા કારુ્ક્ર્મ  વાઈઝ આપેલ માકુસના એવરેજ ગણતરી કરતા સારો  નાંબર મળેલ છે તે જોતા 
તાલલમાથીઓ આવી તાલલમ પાંસિ કરે છે એવુાં માની શકાર્ 

 


