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આજરોજ આંતરરા ીય મિહલા િદવસની ઉજવણી સમ  સુરત વતળુમાં એકસાથે 

ઉજવવાના ભાગ પે, સુરત વનિવભાગની માંડવી ઉ ર રજના ફોરે ટ રે ટ હાઊસનાં મુ ય ગૃહમાં 

ઉજવણી કરવામાં આવેલ. 

આંતરરા ીય મિહલા િદવસની ઉજવણી સમ  િવ માં ૮મી માચ ના રોજ કરવામાં 

આવ ેછે. મિહલા િદવસ ઉજવવાનો મુ ય હેતુ મિહલા અંગેના અિધકારો યે ગૃિત લાવવાનો તથા 

મિહલાઓમાં આ િવ ાસ ઉ પ  કરવાનો છે. 

આ ઉજવણીમાં સુરત વન િવભાગ, યારા વન િવભાગ તથા ભ ચ પેટા િવભાગની 

મિહલા ફોરે ટર તથા ગાડ ને આમંિ ત કરવામાં આવલે હતા. કાય મનંુ આયોજન મે.નાયબ વન 

સંર ક ી, સુરતની સુચના મુજબ માંડવી ઉ ર રજ ારા કરવામાં આવેલ હતું. સમ  કાય મની 

સુચાર પરખેા મે.પુિનત નૈ યર,  નાયબ વન સંર ક ી,સુરત ારા ન ી કરવામાં આવેલ. 

મુ ય અિતથી તરીકે મે. સી.કે.સોનવણ,ે મુ ય વન સંર ક ી, સુરત વન વતળુ, િવશેષ 

અિતથી તરીકે મે. આનંદ કુમાર,નાયબ વન સંર ક ી, યારા વન િવભાગ, મે. મદદનીશ વન 

સંર ક ી, ભ ચ પેટા- િવભાગ ને આમંિ ત કરવામાં આવેલ હતા. તથા િવશેષ વ ા તરીકે ડૉ. 

અમીબેન તેમજ ાકુમારી પરીવાર તરફથી ગાય ી દીદી તેમજ મે. ચૌધરી સાહેબ, વન સંર ક ી 

(િનવૃત)ને આમંિ ત કરવામાં આવેલ હતા.સમ  કાય મના સુચા  સંચાલન માટે મે. નાયબ 

વનસંર ક ી, સુરત વન િવભાગ ારા ખાસ તકેદારી રાખી કાય મ સમયબ ધ આયોજન કરવામાં 

આવેલ. 



જમેાં કાય મની શ આતમાં ફોરે ટ, ગાડ મિહલા તથા પરી ે  વન અિધકારી ી 

તમામ ારા મુ ય વન સંર ક ી, સુરત વન વતળુ તથા આમંિ તોનંુ સલામી આપી શ આત 

કરવામાં આવેલ. 

દરકે કાય મની શુભ શ આત દીપ ાગ  તથા ાથનાથી થાય છે. ત ેપરંપરાનંુ પાલન 

કરતાં કાય મની શ આત કરવામાં આવલે. મુ ય અિતથી તથા િવશેષ અિતથીનંુ િવશેષ વ ા ારા 

િદપ ાગ થી શ આત કરવામાં આવેલ, યારબાદ સંુદર ાથનાની રજુઆત – પાંચ મિહલા- ગાડ 

ારા કરવામાં આવેલ હતી, દરકે મહેમાનોનંુ પુ પગુ છથી તથા શ દોથી ભાવભીનંુ વાગત મિહલા 

ગાડ – ફોરે ટર ારા કરવામાં આવેલ. 

સમ  કાય મ મુ ય- ૨ ભાગમાં િવભા ત કરવામાં આવલે. ભાગ- ૧ માં અિતથીઓના 

માગદશક વચન, અનુભવોની આપ-લ ેતથા સંુદર પાવર પોઈ ટ ેઝ ટેશન કરવામાં આવેલ જમેાં 

વ ા ીઓ મે. મ.વ.સ ી , ભ ચ પેટા િવભાગ, મે. એચ.એસ.પટેલ સાહેબ કે જઓેએ મિહલાઓની 

શારીરીક તેમજ માનિસક શિ ઓને િબરદાવી ો સાહન આપેલ. યારબાદ મે. આનંદકુમાર 

નાયબ વન સંર ી, યારા કે તેઓએ તેમના વ યમાં મિહલાઓના જુ સાને િબરદાવી, તઓેની 

કાયકુશળતા તઓેની મતાઓની સંશા કરલે તેમજ તેઓ ારા તમામ જ યાએ કરવામાં આવતી 

કામગીરીની નોધં પણ લેવામાં આવેલ, યારબાદ મે. નાયબ વન સંર ક ી, પિુનત નૈ યર સાહેબ કે 

જઓેએ મિહલા િદવસની પૂવ ભૂિમકા, તેનો હેતુ તથા તેની પાછળના આયોજનનો યાલ આ યો 

તેમજ મિહલાઓની (સફળ) વાતાઓનો િચતાર આપી તેઓનંુ માગદશન કરલે. 



મા. વન સંર ક ી (િનવૃત) ચૌધરી સાહેબ કે જઓેએ તેઓના આ યાિ ક તેમજ વન ખાતાના 

અનુભવ અંગેના ાનનો ટંુકો પરંત ુસચોટ ઉપાય બતાવેલ. અંતમાં મુ ય અિતથી ારા મિહલાઓની િ થતી 

અંગે આંકડાકીય માિહતી ારા િ થિત રજુ કરવામાં આવેલ જમેાં તેઓના મિહલા-પુ ષ માણ, તેમની 

કાય મતા, તેમનામાં રહેલી શારીિરક તકલીફ બાદ પણ સહનશીલતાને બીરદાવવામાં આવેલ. મે. 

સાહેબ ીએ તમામ મિહલા કમચારીના યિ ગત અનુભવો પણ કહી તેમને િબરદાવી તેમને ો સાિહત 

કરલે હતા. સાહેબ ી ારા વન િવભાગની કાય મતામાં મિહલાની જવાબદારી તથા ચો સાઈના પણ 

તમામ પાસા રજુ કરી સભાનંુ માગદશન કરલે. 

યારબાદના ભાગ- ૨ માં ડૉ. અમીબેન, ગાયનેલો ટ સાથે મિહલા –ગાડ –ફોરે ટરના અંગત 

શારીરીક સમ યાઓ અંગે વચન તથા ચચા (પુ ષ કમચારીની ગેરહાજરીમાં ) કરવામાં આવલે , જમેાં તમામ 

મિહલા કમચારીઓએ તેમના વા ય અંગેના ોનંુ િનરાકરણ મેળવેલ હત,ુ યારબાદ ાકુમારી દીદીનંુ – 

આ યાિ ક , ભાવનાસભર ેરણા ક વચન કરવામાં આવેલ જમેાં તેઓએ વનની સમ યા, અને તેના 

ઉકેલ અંગ ેસરળતાથી સમ વેલ , યારબાદ તમામ મિહલા કમચારીઓને ૪- ુપમાં વહેચી એક ુપ ચચાનંુ 

આયોજન કરવામાં આવેલ હતું. જમેાં િવષય હતો: “મિહલાઓની આવડતમાં વધારો કરી મિહલાઓની 

વનમાં તથા વન િવભાગની કાય મતામાં કેવી રીત ે વધારો કરી શકાય?” જમેાં દરકે ુપ ે ચચા કરી, તેના 

મુ ાઓ નોધંી તેની રજુઆત મુ ય મંચ પર આવીને કરવાની હતી. જમેાં ઘણા ુપ પાસેથી ખુબ જ સરસ,

આવકાર દાયક સુચનાઓ મળેલ જનેે તમામ અિધકારી ીઓ ારા સરાહનીય – શંસા પણ કરવામાં આવેલ. 



અંતમાં ભોજન િવરામ – બાદ ભ ચ પેટા િવભાગ તથા સુરત વન િવભાગની બે 

વોલીબોલ મેચનંુ આયોજન પણ કરવામાં આવેલ. જમેાં યારા વન િવભાગ તથા અ ય િવભાગની 

મિહલા ગાડ – ફોરે ટર વ ચે મુકાબલો કરવામાં આવલે. જમેાં તેઓની રમતગમતની કુશળતા પણ 

જોવા મળેલ. અંતે યારા વન િવભાગની મિહલા ટીમ ૨-૦ થી િવજતેા થયેલ ઓિફસર િવ ધ ર.ફો.ઓ 

મેચનંુ પણ આયોજન કરવામાં આવેલ જમેાં બં ે ટીમો ૧-૧ થી બરોબર પર રહેલ. અને અંતે લગભગ ૪

– ૪:૧૫ ના સમય ેકાય મ પૂણ થયેલો હેર કરવામાં આવેલ.

આમ, સમ  કાય મ એક િનવેદન ફલ ુિત સાથે સમાપન થયેલ, અને સમ  કાય મનંુ 

સંચાલન મિહલા, ફોરે ટર ારા જ કરવામાં આવેલ હતુ.ં

વધુમાં ુપ ચચા દર યાન આવતી યો ય રજુઆતોને પણ યાને લઈ અિધકારીઓ ી 

ારા તાકીદે સુચન પણ આપવામાં આવેલ . અંત ેસભામાં ઉપિ થત તમામ કમચારીઓ ી, મિહલા-

ફોરે ટર- ગાડ, પુ ષ – ફોરે ટર – ગાડ, પરી ે  વન અિધકારી ીઓ આમંિ ત વ ા ડો.અમીબેન,

ગાય ી દીદી, મુ ય અિતિથ ી, મે.નાયબ વન સંર ક ી યારા, મે. મદદનીશ વન સંર ક ી ભ ચ 

પેટા િવભાગ તેમજ મે.નાયબ વન સંર ક ી સુરતનંુ અિભવાદન, ધ યવાદ મે. મદદનીશ વન 

સંર ક ી , માંડવી મોબાઈલ કવોડ, ી એમ.આર.રાઠવા ારા કરી કાય મ પૂણ કરવામાં આવેલ.


