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       સરુત વન વર્ુળુ ધ્વારા 
તા.૧૭,૧૮/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ ૨ દિવસનો 
ક્ષમતા વર્ુન તાલીમ કાર્ુક્રમ ઈકો ટુરીઝમ સેન્ટર 
પિમડુુંગરી ખાતે રાખવામાું આવેલ જેમાું બીટગારુ્ 
સુંવગુના સરુત વવભાગના- ૨૨, વ્ર્ારા વવભાગના- 
૨૫ અને પેટા વવભાગ ભરૂચના-૪ કમુચારીઓ 
મળી નીચે મજુબના કુલ ૫૧ કમુચારીઓનુું 
રજીસ્ટ્રેશન કરવામાું આવેલ. 
  

સ્ટ્વાગત પ્રવચન  
 

    

વ્ર્ારા વવભાગના પિમડુુંગરી ઈકોટુરીઝમ 

ખાતે આવેલ અંબબકા હોલમાું સવારે ૧૦:૦૦ 
કલાકે તાબલમ માટે આવેલ કમુચારીઓને તાલીમ 
માટે બસેાર્વામાું આવેલ.શ્રી પરેશકુમાર ચૌર્રી, 
મિિનીશ  વન સુંરક્ષક, સરુત વન વવભાગએ ૨ 
દિવસના તાલીમ કાર્ુક્રમ િરવમર્ાન કઇ-કઇ 
પ્રવવૃતઓ તથા લકેચસુનુું આર્ોજન કરવામાું 

આવેલ છે તેની રૂપરેખા આપેલ તથા શ્રી આર.પી.ભાલીર્ા, પદરક્ષતે્ર વન અવર્કારી,ઉનાઈ 
રેંજ એ કારુ્ક્રમ માું હાજર અવર્કારીઓનુું પષુ્પગચુ્છ આપી સ્ટ્વાગત કરેલ શ્રી સી.કે.સોનવાને 
મખુ્ર્ વન સુંરક્ષક,સરુત વર્ુળુ,શ્રી આનુંિકુમાર, નાર્બ વન સુંરક્ષક, વ્ર્ારા વન વવભાગ,શ્રી 
વવવેક તોર્કર, મિિનીશ વન સુંરક્ષક, વ્ર્ારા વન વવભાગ, શ્રી ગોવવિવસિંહ સરવૈર્ા, 
મિિનીશ વન સુંરક્ષક, વ્ર્ારા વન વવભાગ,શ્રી આર.પી.ભાલીર્ા, પદરક્ષેત્ર વન અવર્કારી, 
ઉનાઈ રેંજ, દિપપ્રાગટર્ કરી કાર્ુક્રમનો શભુ આરુંભ કરેલ. 

  આવેલ તમામ તાલીમાથીઓએ પોતાનો પરીચર્ આપેલ. તથા અવર્કારીગણ 
ધ્વારા તેમણે આપવામાું આવતી તાબલમનો હરે્ ુતથા ઉદે્દશ જણાવેલ. 

 

 તમામ તાબલમાથીઓને તેમની ફરજમાું ઉપર્ોગી બને એવી એક બેગ આપવામાું 
આવેલ. જેમાું મેઝરટેપ, સ્ટ્ટેપલર, પાણીની બોટલ, પેન્ન્સલ, રબર , બોલપેન , 
ર્ાર્રી,વગેરેનો સમાવેશ કરવામાું આવેલ. 
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કોમ્પ્યટુર તાલીમ 

             કોમ્પ્યટુરની તાલીમ સરુત વર્ુળુના 
આઇ.ટી.એન્જીનીર્ર શ્રી જીગર ઝાલા દ્રારા આપવામા 
આવેલ જેમા તેમણ ે કોમ્પ્યટુર તથા તેના ભાગની 
બઝેીક માદહતી, ઈન્ટરનેટ,ઈ-મેઈલ ના ઉપર્ોગો, 
ગગુલ, સોશીર્લ વમર્ીર્ા તથા ઈ-ગજુફોરેસ્ટ્ટ 
એપ્્લકેશન વવગેરે ની માદહતી આપેલ તથા 
વોટ્સએપ અંગેની વવસ્ટ્ર્તૃ માદહતી આપેલ.  

 

GPS તાબલમ 
 

                GPS વવશેની તાલીમ શ્રી વવવેક તોર્કર, 
મિિનીશ વન સુંરક્ષક, વ્ર્ારા વવભાગ તથા શ્રી 
પરેશકુમાર ચૌર્રી, મિિનીશ વન સુંરક્ષક, સરુત 
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 પે્રઝટેેશન દ્વારા સમજણ આપવામા આવેલ તથા GPS રીર્ીંગને કઈ રીતે કેલ્ક્યલુટે કરવ ુ
તેની સમજ આપવામા આવી. ત્ર્ારબાિ GPS ફીલ્ક્ર્માું કઈ રીતે ઉપર્ોગી છે તે વવશે પ્રેક્ટીકલ 
સમજુતી આપી જેમા GPS કઈ રીતે ઓપરેટ કરવ ુ ? તેમા કઈ રીતે રીર્ીંગ લવે ુ અને 
રીર્ીંગનKેML  ફાઈલમાું કઈ રીતે ફેરવવુું તથા અક્ષાુંશવતૃ- રેખાુંશવતૃ વચ્ચનેી સમજુતી 
આપવામા આવેલ. GPS રીર્ીંગમાું ર્ીગ્રી, મીનીટ, સેકન્ર્ તથા તેમની ગણતરીની પધ્ર્વતની 
સમજુતી આપી ચોક્ક્સ વવસ્ટ્તારન ુમાપ કેવી રીતે લવે ુતેની પણ સમજુતી આપેલ.   
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     શ્રી વવવેક તોર્કર, મિિનીશ વન સુંરક્ષક, 
વ્ર્ારા વવભાગ એ બીજા દિવસે ફરીથી GPSનો 
ઉપર્ોગ કરવા બાબતે તમામ વથર્રીકલ માદહતી 
આપી તથા GPS Instrument માું તબ્બકાવાર કઇ 
રીતે જઇને ઉપર્ોગ કરવો તેની સમજ આપેલ 

 
 

શ્રી વવવેક તોર્કર મિિનીશ વન સુંરક્ષક વ્ર્ારા  
 
 

શ્રી વવવેક તોર્કર, મિિનીશ વન સુંરક્ષક, 
વ્ર્ારા એ જણાવેલકે કોઈ મવુતિકાર બનાવવા માુંગતો 
હોર્ તો તેણ ેએવો પથ્થર શોર્વો પર્ ેજે મજબતુ હોર્ 
પત્થર નાજુક પત્થર ઉપર્ોગ માું લતેો મવુતિકામ થશે 
નદહ.કોઈ સારા પત્થર શોર્ીને તેના ઉપર મવુતિકામ,તો 
તે સારા રૂપમાું વનખરી આવશે તેમ બીટગારુ્નુું સ્ટ્વરૂપ 
પણ પત્થર ની જેમ છે વશલ્ક્પકારની જેમ ર્ા સહન 
કરીને સ્ટ્વને મવુતિનુ ું સ્ટ્વરૂપ આપવાનુું છે. 

 
 

શ્રી આનુંિકુમાર, નાર્બ વન સુંરક્ષક,વ્ર્ારા  
  
         શ્રી આનુંિકુમાર, નાર્બ વન સુંરક્ષક,  
વ્ર્ારાએ જ્ણાવેલકે તમારામાું રહલે જુિી જુિી 
ક્ષમતાઓ શોર્ો જેમકે તમે ઓદફસ કામગીરી માું 
કુશળ છો,તમે ગનુાખોરી અટકાવવામાું કુશળ 
હોર્,કોઈ ્ લાનટેશન ની કામગીરીમાું કુશળ હોર્ 
તમે જુિા જુિા કારુ્ક્ર્મ માું તમારા સાથી વમત્રો 
સાથે વાતચીત કરો અને  તમારા વવભાગની 
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કામગીરીની માદહતી આપો તમામ બીટગાર્ોને જણાવ્યુુંકે તમે તમારા પાર્ો મજબતુ કરો 
તમારામાું જે પણ કૌશલ્ક્ર્ હોર્ તેના તરફી દિલથીજ કામ કરો.વધમુાું તેમને Advance 

Workની કામગીરી કેવીરીતે કરવી તે અંગે પણ માદહતી આપેલ. 

પેઝન્ટેશન 
 

 ત્ર્ારબાિ હાજર રહલે તમામ વનરક્ષક 
કમુચારીઓએ પોતે લાવેલ પે્રઝને્ટેશન રજુ કરેલ. 
જેમા, તેઓએ કરેલ વન સુંરક્ષણની કામગીરી, િવ 
રક્ષણ ની કામગીરી, જ ુંગલ ગનુામાું અટક કરેલ 
વાહનોની માદહતી, ્લાન્ટેશનની કામગીરી તથા 
ભમુી અને ભજે સુંરક્ષણ અંતગુત કરવામાું આવેલ 
કામગીરી, વવવવર્ ર્ોજનાઓ હઠેળ કરેલ કામગીરીનુું Power point presentation રજુ કરેલ 
તથા મૌબખક રીતે તેઓએ તેમની સેવાકાળ િરમ્પર્ાન કરેલ ઉત્કૃષ્ટ કામગીરીન ુવણનુ કરીને 
હાજર રહલે તમામ સાથી કમુચારીઓને પ્રોત્સાદહત કરેલ અને પોતાનો  અનભુવ જ્ણાવેલ. 
            તમામ કમુચારીઓએ રજુ કરેલ પે્રઝને્ટેશન તથા તેઓએ જીવનમાું વન સુંરક્ષણ 
અને વવકટ પરીન્સ્ટ્થવતઓમાુંથી બહાર આવીને વન સુંરક્ષણની કામગીરી કેવી રીતે ઉત્કૃષ્ટ 
રીતે બજાવેલ છે. તે જાણીને , માદહતી ની આપ-લ ેકરીને ખબુ પે્રરણા મેળવેલ તથા હાજર 
રહલે તમામે તેઓની સેવા પ્રવવૃત/ નોકરીમાું  વધ ુસરુ્ારો લાવવાની પ્રેરણા મેળવેલ. 
 

સુંગીત-સુંધ્ર્ા 

          ક્ષમતા વર્ુન તાલીમ કાર્ુક્ર્મ 
અંતગુત રાત્રે સુંગીત સુંધ્ર્ાુંન ુ ું આર્ોજન 
કરવામાું આવેલ તેમાું આણુંિ વન વવભાગના 
વનવ્રતુ ફોરેસ્ટ્ટર શ્રી.નવીન બારોટએ હાજર રહી 
પ્રકૃવત રક્ષણના ગીતો ગાઈને સુંગીત સુંધ્ર્ાને 
રોનક  આપી હતી. જેમાું તેઓએ વ્ર્સન મનુ્ક્ત 

અંગેના વવચાર વવમસુ રજુ કરર્ ુું ભજન ગાઈ વન કમુચારીઓને મુંત્રમગુ્ઘ કર્ાુ હતા.તથા 
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ર્ાુંગી સુંસ્ટ્કૃવત ને ઉજાગર કરર્ ુું એક ભવાઈનો કાર્ુક્ર્મ પણ રાખેલ જેમાું પ્રાકૃવતક સુંપિાના 
રક્ષણ તથા જ ુંગલનો સુંિેશ આપવામાું આવેલ. 

 

ર્ોગ 
 

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

 

 

આયુવુિે 
 

ર્ો.જરે્શ પટેલ આયવેુદિક ર્ોકટરએ 
જણાવ્યકેુ, આયુવેુિનો ઉદે્દશ જ એ છે કે સ્ટ્વસ્ટ્થ 
વ્ર્દકતના સ્ટ્વાસ્ટ્થર્નુું રક્ષણ કરવ ુઅને જે બબમાર છે. 
અસ્ટ્વસ્ટ્થ છે તેને સારુું સ્ટ્વાસ્ટ્થર્ આપવ.ુ આયુવેુિે 
આપેલ દિનચર્ાુ મજુબ િરેક વ્ર્દકતએ સવારે 
બ્રાહ્નમહુુતમાું ઉઠવુું 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 લવેી વનરથકુ છે, રોગ 
મકુ્ત બની શકીશ ુનદહ. ફાસ્ટ્ટ ફુર્/ જ ુંકફુર્, કોલ્ક્રીંકસન ુસેવન કરવ ુજોઇએ નદહ. વ્ર્સનથી 
મકુ્ત રહવે ુજોઇએ એને માટે પરીવારના સારા ભવવષ્ર્ પરુતા તો સ્ટ્વાથી બનીએ! એમ 
જણાવેલ. તે ઉપરાુંત આયુવેુદિક વનસ્ટ્પવત જેવી કે ગળો, ભોર્ આમલી, હાર્સાુંકળ, ર્ોર્ી, 
શતાવરી, બબલા, હરર્,ે બેહર્ા તથા નગોળ વગેરે વનસ્ટ્પવતઓ વવષે વવસ્ટ્ર્તુ માદહતી 
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આપી.તેનો ઉપર્ોગ કરવા તથા તેનો ઉગાવો વર્ારીને/સુંરક્ષણ કરીને આયુવેુિને 
વનસ્ટ્પવત સરળતાથી ઉપલ્ક્બર્ કરાવીને જન આરોગ્ર્માું તેઓનો ફાળો આપવા જણાવેલ. 
તેઓએ જણાવેલ કે ‘ દુલભુમ ભારતમ જન્મ ‘ – અથાુત ભારતમાું જન્મ દુલુભ છે કેમકે 
વવિેશોમાું સરુૂ્પ્રકાશ પણ મળતો નથી. જેથી સવારમાું કમૂળા સરુૂ્પ્રકાશનો લાભ લવેા 
જણાવેલ. વધમુાું તેમણે કુમાળીર્ા, આંકર્ો ,હાર્સાકળ,બાવચી અને ભોર્રીંગણી જેવી  
આયુવેુદિક વનસ્ટ્પવતઓની ઓળખ તથા તેના ઉપર્ોગો અંગેનુું પ્રત્ર્ક્ષ માગુિશુન આપેલ.  

 
 

શ્રી સી.કે.સોનવાને, મખુ્ર્ વન સુંરક્ષક, સરુત વર્ ુળુ 
 
 
 

શ્રી સી.કે.સોનવાને, મખુ્ર્ વન સુંરક્ષક, સરુત 
વર્ુળુ દ્રારા મેદર્ટેશન વવશે વવસ્ટ્ર્તૃ ખ્ર્ાલ આ્ર્ો 
હતો.તેઓ એ નેગેટીવવટી વવશે સમજ આપેલ કે તે 
બહ ુખરાબ છે તે આપની જજિુંગી બરબાિ કરી નાખ ે
છે.બર્ા લોકો એક બીજા નુું ખોટુું અનલુોકન કરતા 
હોર્ છે તે ખોટી વસ્ટ્ર્ ુછે તે જ્ણાવેલ આ કાર્ુક્રમ 
િરવમર્ાન  તેઓએ બીટગારુ્ વમત્રોને જ ુંગલોના 
મહત્વ અંગેનો સિેશો આપેલ હતો. 
 

વ્ર્સન મનુ્ક્ત 
 

 શ્રી વશરીષભાઈ ચાુંિીવાલા કે જેઓ સરુત 
ખાતેની ઘણી બર્ી સામાજીક સેવાઓ આપતી સુંસ્ટ્થા 
તથા વ્ર્સનમનુ્ક્ત કારુ્ક્રમો આપતી સુંસ્ટ્થા સાથે 
સુંકળારે્લ છે તેઓએ વ્ર્સન મનુ્ક્ત અંગે પ્રાથવમક 
સમજણ આપેલ તથા વ્ર્સન દ્વારા ઉિભવતી 
વ્ર્ન્ક્તગત, કૌટુુંબબક તથા સામાજીક સમસ્ટ્ર્ાઓ પ્રત્ર્ે 
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ધ્ર્ાન િોરી ઉપન્સ્ટ્થત કમુચારીઓને વ્ર્સનમકુ્ત થવા માટે સુંકલ્ક્પ લવેર્ાવેલ તથા તમામે 
સ્ટ્વૈપ્ચ્છક સુંમતી આપેલ. 

 ક્ષમતા  વર્ુન તાબલમ કાર્ુક્રમમાું અગાઉ તાબલમ લીર્ેલ વ્ર્ારા વવભાગના કમુચારી 
શ્રી મકેુશભાઈ આદહર બીટગારુ્ પોતે વ્ર્સનમકુ્ત થઈ 
સાથી કમુચારીઓને વ્ર્સન મકુત કરેલ છે.તેમણે વમત્ર 
સુંબુંર્ીઓનો સુંપકુ કરીને વ્ર્સનમકુ્તની સાુંકળ 
બનાવેલ.તેમની વન:સ્ટ્વાથુ સેવા અંગે મખુ્ર્ વન 
સુંરક્ષક્શ્રી,નાર્બ વન સુંરક્ષક્શ્રી દ્વ્રારા શાલ તથા રોફી 
એનાર્ત કરી બહમુાન કરવામાું આવેલ. 
 

તનાવ મકુ્ત 
 

 

            તનાવ મકુ્ત કારુ્ક્ર્મ અંગે વ્ર્ારાથી 
પર્ારેલ બ્રહમાકુમારીઝ સુંસ્ટ્થાના અરુણાબેને 
તનાવમકુ્ત તથા વ્ર્સન મકુ્તજીવન જીવવા માટે 
પ્રેરણાિાર્ક વક્તવ્ર્ આપેલ. 
             

 

આભારવવવર્ 
         મખુ્ર્ વન સુંરક્ષક્શ્રી,નાર્બ વન સુંરક્ષકશ્રી,મિિનીશ વન સુંરક્ષકશ્રીઓ,તથા 
પરીક્ષતે્ર વન અવર્કારી ના હસ્ટ્તે તાલીમ માું સેવા આપનાર વકતાઓનુું બહમુાન કરવામાું 
આવ્ય ુજેમા તેઓને શાલ ઓઢાળી તથા રોફી વવતરણ કરેલ તથા ક્ષમતા વરુ્ન તાબલમની 
ટીમને પણ બેગ આપી સન્માન કરવામાું આવ્યુું 
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Feedback 
 

અ.ન ં કાર્યક્રમ કુલ ગણુ (૪૨૦ માથંી ) સરેરાશ નબંર 

૧ GPS તાલીમ 395 9.4 

૨ કોમ્પ્યટુર તાલીમ 371 8.8 

૩ આયવેુિ 387 9.2 

૪ ર્ોગા 394 9.4 

૫ તનાવ મનુ્ક્ત  380 9.0 

૬ રહઠેાણ વ્ર્વસ્ટ્થા 354 8.4 

૭ ભોજન વ્ર્વસ્ટ્થા 371 8.8 

 
               તાબલમમાું હાજર રહલે કમુચારીઓને દફર્બકે ફોમુ ભરવા માટે આપેલ અને 

તેમાું સ્ટ્વૈપ્ચ્છક રીતે કોઈના પણ િાબ-િબાણને વશ થર્ા વવના તાબલમ અંગે પોતાનો 
પ્રવતભાવ આપવા  જણાવતા કારુ્ક્ર્મ  વાઈઝ આપેલ માકુસના એવરેજ ગણતરી કરતા 
સારો  નુંબર મળેલ છે તે જોતા તાબલમાથીઓ આવી તાબલમ પુંસિ કરે છે એવુું માની શકાર્ 

 
 

 


