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સરુત વન વર્ુળુ ધ્વારા 
તા.૨૯/૧૦/૨૦૧૮ ના રોજ ૨ દિવસનો ક્ષમતા 
વર્ુન તાલીમ કાર્ુક્રમ રાખવામાાં આવેલ જેમાાં 
બીટગારુ્ સાંવગુના સરુત વવભાગના -૩, વ્ર્ારા 
વવભાગના-૫ અને પેટા વવભાગ ભરૂચના-૨ 
કમુચારીઓ મળી નીચે મજુબના કુલ ૧૦ 
કમુચારીઓનુાં રજીસ્ટ્રેશન કરવામાાં આવેલ. 

 
 

 
 

તાલીમમાાં ભાગ લેનાર ઉપરોકત કમુચારીઓનુાં એક બેગ આપવામાાં આવેલ. જેમાાં 
તેઓને ફરજ િરવમર્ાન ઉપર્ોગી બને એવી કીટ જેવી કે મેઝરટેપ, સ્ટ્ટેપલર, પાણીની બોટલ , 

પેન્સસલ, રબર , બોલપેન , ર્ાર્રી, વગેરે આપવામાાં આવેલ. તમામ કમુચારીઓનુાં ક્ષમતા વર્ુન 
તાલીમ (CBT) ટીમ ધ્વારા સ્ટ્વાગત કરવામા આવલે. 

 

 

 

 

અ.ન ં વવભાગ રેંજ  રાઉન્ડ બીટન ુનામ કમધચારીશ્રીન ુનામ 
૧ સરુત માાંર્વી (ઉ) બણુર્ા ખાત્રાિેવી શ્રી જીગ્નેશ ર્નસખુ ચૌર્રી  
૨ સરુત માાંર્વી (ઉ) બણુર્ા બણુર્ા શ્રી સતીષકુમાર સમુનભાઇ ચૌર્રી 
૩ સરુત વર્પાર્ા ઘાણાવર્ ઘાણાવર્ શ્રી અશોકભાઇ જી સેનવા 
૪ વ્ર્ારા  ટાપ્ટી - ચે.ના.ગા.શેરૂલા-૧ શ્રી જજતેસવભાઇ લાલવસિંગભાઉ વળવી  
૫ વ્ર્ારા  નેશ ુપવિમ  ઝરાલી  સેવટી-૨ શ્રી રામવસિંગભાઇ રૂપજીભાઇ વસાવા  
૬ વ્ર્ારા ટાપ્ટી  સરજામલી  સરજામલી-૩ શ્રી કાશીરામ રોગ્ર્ાભાઇ ગામીત  
૭ વ્ર્ારા વ્ર્ારા  મીરપરુ  મીરપરુ  શ્રી મકેુશભાઇ બાલાભાઇ આદિર  
૮ વ્ર્ારા વ્ર્ારા  અંતાપરુ  અંતાપરુ  શ્રી પરેશભાઇ બાબભુાઇ વશિોરા  

૯ ભરૂચ ભરૂચ િિજે લખીગામ શ્રી જશવાંતવસિંિ છત્રવસિંિ રાજ 

૧૦ ભરૂચ ઝઘર્ીર્ા રાજપારર્ી રતનપરુ(િ) શ્રી ગલુાબભાઈ બી વસાવા 



 

બપોરે ૨ કલાકે ડુમ્મસ રેસ્ટ્ટિાઉસના િોલમાાં આવલે 
કમુચારીઓને તાલીમ માટે બેસાર્વામાાં આવલે. મ.વ.સાં શ્રી 
મિસેરવસિંિ રાઠવાએ તમામ કમુચારીઓનુાં સ્ટ્વાગત કરેલ. 
 પ.વ.અ. ડુમ્મસ રેંજના શ્રી વવક્રમવસિંિ સરુમા એ 
પ્રાસાંગીક  પ્રવચન આપતા જણાવલે કે, મ.ુવ.સાંશ્રી તથા તેઓએ 

ર્ણા 
દિવસોના 
વવચારવવમશ ુ
તથા અથાક પ્રર્ત્નોથી આ કારુ્ક્રમનુાં આપના લાભાથે 
આર્ોજન કરેલ છે. તથા સિર ૨ દિવસના તાલીમ 
કારુ્ક્રમ િરવમર્ાન કઇ-કઇ પ્રવવૃતઓ તથા લેકચસુનુાં 
આર્ોજન કરવામાાં આવલે છે તેની રૂપરેખા આપલે.                        

   તાલીમ કારુ્ક્રમના પ્રેરણા સ્ત્રોત તથા જેમની 
કમુચારી પ્રત્ર્ેની દિઘુરષ્ટી અને શભુભાવનાથી આ 

કારુ્ક્રમનુાં આર્ોજન કરવામાાં આવેલ. એવા શ્રી સી.કે.સોનવાને મ.ુવ.સાંશ્રી સરુત વર્ુળુ, સરુત એ આવેલા 
તમામ કમચુારીઓને આવકાર આપ્ર્ો તથા જણાવેલ કે તેઓ જ ાંગલ ખાતાના ખબુ જ મિત્વના અને પાર્ાના 
કમુચારીઓ છો. તમે લોકો પાર્ાના પથ્થર છો. તથા તમારા તમામ જ ાંગલના રક્ષણની જવાબિારી છે. િરેક 
કમુચારીઓ પાસે જેટલા િકેટરનો જ ાંગલ વવસ્ટ્તાર છે ત ે જ ાંગલની દકિંમત કરોર્ો રૂવપર્ાની થાર્ છે. તથા 
જ ાંગલની દકિંમતી જમીન જે પણ કરોર્ો રૂવપર્ાની અમલુ્ર્ છે. જે તેઓને સાચવવા માટે સરકાર ધ્વારા 
સોંપવામા આવલે છે. બેંકોમાાં પૈસા સાચવવા માટે લોકર તથા અંત્ર્ત સરુક્ષા વ્ર્વસ્ટ્થા રાખવામાાં આવે છે. 
જ્ર્ારે આપને સોપવામાાં આવેલ જ ાંગલની વતજોરી ખલુ્લી છે અને જે ર્ણી દકિંમતી છે. જેથી તેન ુર્ોગ્ર્ રીત ે
રક્ષણ કરવાની જરૂરીર્ાત છે. 

આપ પાર્ાના કમુચારીઓ વધ ુસારી રીતે જ ાંગલ સાંરક્ષણ કરી શકો, વ્ર્સનથી મકુ્ત થઇ તથા કુટુાંબ 
જીવનમાાં સખુ-શાાંવત તથા પ્રગવત પ્રાપ્ત કરો તે માટે સારા પ્રેરણાિાર્ક લેકચસુ આપના માટે રાખવામાાં 
આવેલ છે. જેનો લાભ લેવા વવનાંતી કરેલ. 

  

 
   
 
 

કોમ્પ્યટુરની તાલીમ સરુત વર્ુળુના આઇ.ટી.એસજીનીર્ર 
જીગર ઝાલા વારા આપવામા આવેલ જેમા તેમણે કોમ્પ્યટુર તથા 
તેના ભાગની બેઝઝક માદિતી, ઈસટરનેટ તથા ઈ-મેઈલ ના ઉપર્ોગો, 
ગગુલ, સોવશર્લ મીદર્ર્ા વગેરે વવષે માદિતી આપી તથા વોટ્સએપ 
વવષર્ની વવસ્ટ્ર્તૃ માદિતી આપેલ. તથા આવેલ િરેક કમુચારીને 
તેમનુાં ઇ-મેઇલ એકાઉસટ ખોલવામાાં મિિ કરેલ.  

સ્ટ્વાગત પ્રવચન 

 

કોમ્પ્યટુર તાલીમ 

 



બપોરે ૪:૧૫ વાગ્ર્ાથી શ્રમિાનની શરૂઆત કરવામાાં 
આવી. તેમાાં અલગ અલગ ટુકર્ીઓ પાર્ીને કામગીરી વિેંચી 
િેવામાાં આવી. તેમાાંથી એક ટુકર્ી ધ્વારા રિઠેાણની સાફસફાઇ 
કરવામાાં આવી. બીજી ટુકર્ી ધ્વારા ઝાર્ોને ગેરુ તથા ચનુાથી 
રાંગવામાાં આવલે. તથા એક ટુકર્ી ધ્વારા રિઠેાણના આસપાસની 

જગ્ર્ાની 
સાફસફાઇ કરવામાાં આવી. તથા એક ટુકર્ી ધ્વારા 
વોલીબોલ મિેાન બનાવવા માટેની જગ્ર્ાની થોર્ી 
સાફસફાઇ તથા થાાંભલા લગાવવા માટે ખાર્ા ખોિવા 
વગેરેની કામગીરી કરવામાાં આવી. શ્રમિાન કારુ્ક્રમમાાં 
બર્ી જ વ્ર્દકતઓ ભાગ લીર્ો તથા લગભગ ૨ કલાક 
જેટલા સમર્ સરુ્ી શ્રમિાન કરાવવામાાં આવ્ય ુ

 
 

 
 

ત્ર્ાર બાિ સાાંજે ૬:૦૦ કલાકે મખુ્ર્ વન સાંરક્ષકશ્રી સાથે 
બીટગારુ્નો વાતાુલાપ રાખવામાાં આવ્ર્ા. જેમાાં બીટગારુ્ને દફલ્ર્માાં 
પર્તી મશુ્કેલીઓ અંગે ચચાુ કરવામાાં આવી. આ ઉપરાાંત દફલ્ર્માાં 
લોકો સાથે થતા ર્ષુણ અને નોકરીના સ્ટ્થળે પર્તી મશુ્કેલીઓ 
અને તેમના ઉપરી અવર્કારીઓ સાથે વ્ર્વિારમાાં પર્તી 
મશુ્કેલીઓ વગેરે જેવા પ્રશ્ન અંગે ચચાુ કરવામાાં આવેલ તથા એક 
કલાકની ચચાુ િરવમર્ાન મખુ્ર્ વન સાંરક્ષકશ્રી ધ્વારા બીટગારુ્ને વ્ર્િારીક સલાિ સચુન આપી તેઓનો 
ઉત્સાિ વર્ે તેવા પ્રર્ાસો કરવામાાં આવલે.   

 
 
 

આંબેર્કર વનવાસી કેંર સરુતના પ્રખર ર્ોગા વશઝક્ષકા સઈ 
વ્ર્ાવરેએ ર્ોગની વથર્રી માદિતી તથા  પ્રેકટીકલ રેવનગ આપેલ. 
જેમાાં વવવવર્ પ્રકારના આસનોની માદિતી આપી તથા આસનોના 

ઉપર્ોગથી શરીર ન ે
થતા ફાર્િાઓ 
જણાવ્ર્ા. વનર્મીત 
રીતે કર્ા આસનો 
કરવા જોઈએ જેથી આપનુાં શરીર સ્ટ્વસ્ટ્થ રિ ે તે માટે ની 
માદિતી આપી તથા તવેા આસનો કરાવ્ર્ા તથા શ્વાસો શ્વાસની  
દક્રર્ાઓ વારા ફેફસામાાં િવા ભરવાથી, પાસળીઓની તથા 

સ્ટ્નાયઓુને થતા ફાર્િા સમજાવ્ર્ા          

શ્રમદાન 

 

મખુ્ય વન સરંક્ષકશ્રી સાથ ેચચાધ 

 

ર્ોગ 

 



જાણવાજેવી એક ખાસ વાત એમણે એ જણાવી કે આપણા ફેફસા ૬ લીટર િવા ભરવાની ક્ષમતા 
ર્રાવે છે.પરાંર્ ુઆપણે તેમાાં ૧.૫ લીટર િવાજ ભરીરે્ છે. ફેફસામાાં વધ ુ િવા ભરીને ર્ોગાસન કરવાથી 
ફેફસાની કારુ્ક્ષમતામાાં વર્ારો કરી શકાર્ છે.  

 

 
        
 

GPS વવશેની તાલીમ સરુત વન વર્ુળુના વર્ા 
શ્રી સી.કે.સોનવાન ે, મખુ્ર્ વન સાંરક્ષકશ્રી , સરુત દ્વ્રારા 
આપવામા આવી જેમા તેમના વારા GPS શ ુ છે ? કઈ 
રીતે કામ કરે છે?GPS વારા સ્ટ્થળ વનર્ાુરણ કઈ રીતે 
થાર્ છે તથા GPS ના ઉપર્ોગો વવશ ે પ્રઝેેટેશન વારા 
સમજણ આપવામા આવી તથા GPS રીર્ીંગને કઈ રીતે 
કેલ્યલુેટ કરવ ુતેની સમજ આપવામા આવી. ત્ર્ારબાિ 
GPS ફીલ્ર્માાં કઈ રીતે ઉપર્ોગી છે તે વવશે પ્રેક્ટીકલ 

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 આપવામા આવી. GPS 
રીર્ીંગમાાં ર્ીગ્રી, મીનીટ,સેકસર્ તથા તેમની 
ગણતરીની પધ્ર્વતની પણ સમજુતી આપી.  

 

 

 

શ્રી વશરીષભાઈ ચાાંિીવાલા કે જેઓ સરુત 
ખાતેની ઘણી બર્ી સામાજીક સેવાઓ આપતી 
સાંસ્ટ્થા તથા વ્ર્સનમનુ્ક્ત કારુ્ક્રમો આપતી સાંસ્ટ્થા 
સાથે સાંકળારે્લ છે તેઓએ વ્ર્સન મનુ્ક્ત અંગ ે
પ્રાથવમક સમજણ તથા વ્ર્સન વારા ઉિભવતી 
વ્ર્ન્ક્તગત, કૌટુઝબક તથા સામાજીક સમસ્ટ્ર્ાઓ 
પ્રત્ર્ે ધ્ર્ાન િોરી ઉપન્સ્ટ્થત કમચુારીઓન ે
વ્ર્સનમકુ્ત થવા માટે સાંકલ્પ લેવર્ાવેલ તથા 
તમામે સ્ટ્વૈચ્ચ્છક સમાંતી આપલે. 
 

 
 
 

GPS તાલીમ 

 

વ્યસન મકુ્તત 

 



 

 

 

 

તાઝલમમાાં િાજર રિલે કમુચારીઓને તાઝલમ કારુ્ક્રમમાાં ઉત્સકુતાથી લાભ લેવા બિલ મખુ્ર્ 
વન સાંરક્ષકશ્રી , મિિનીશ વન સાંરક્ષકશ્રી , પદરક્ષેત્ર વન અવર્કારીશ્રી , તથા CBT  ગ્રપેુ આભાર માનલે 
તથા િાજર રિલે તમામ કમુચારીઓએ પણ તાઝલમથી સાંતોષ તથા તેઓના જ્ઞાન , કૌશલ્ર્ માાં વર્ારો 
થર્ેલ િોવાનો અઝભપ્રાર્ આપેલ. 

ક્ષમતા વર્ધન તાલીમ (CBT) ટીમ 
અ.ન ં કાયધ  કમધચારીનુ ંનામ  
૧ નોંર્ણી ૧. કુ.સ્ટ્નેિાાંગી વશિંિે  ૨. કુ.વપ્રર્ા વમસ્ત્રી 
૨ કોમ્પ્યટુર 

તાલીમ 
૧.જીર્ભુાઇ બારોટ(ફોરેસ્ટ્ટર) ૨. િરદિપભાઇ ગઢવી ( બીટગારુ્)  ૩.જીગર ઝાલા  
૪.દિપક ગાવમત 

૩ શ્રમિાન ૧. વનકુાંજભાઇ પટેલ( ફોરેસ્ટ્ટર) ૨. દિનેશભાઇ જોગરાણા (બીટગારુ્) ૩.લાજરસ 
ગાવમત 

૪ ભોજન 
આર્ોજન 

૧.જીર્ભુાઇ બારોટ (ફોરેસ્ટ્ટર) ૨. ર્મેશભાઇ પટેલ (બીટગારુ્)  ૩.પ્રવતક પટેલ ૪. 
નવવન ગાવમત 

૫ વાિન 
વ્ર્વિાર 

૧.સવતષ ગાવમત ૨.જીતેશ પટેલ ૩. આવશષ ગાવમત  ૪. વવરાાંગભાઇ પટેલ 

૬ આવસ-
વનવાસ 

૧. ચાંદુભાઇ પટેલ (ફોરેસ્ટ્ટર) ૨. અવનલભાઇ લકુમ (બીટગારુ્) ૩. િરદિપભાઇ 
ગઢવી      ( બીટગારુ્) ૪.દિપક ગાવમત. 

 

 

આભારવવવર્ 


