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સરુત વન વર્ુળુ ધ્વારા 
તા.૧૨/૧૧/૨૦૧૮ ના રોજ ૨ દિવસનો ક્ષમતા 
વર્ુન તાલીમ કાર્ુક્રમ રાખવામાાં આવેલ જેમાાં 
બીટગારુ્ સાંવગુના સરુત વવભાગના-૪, વ્ર્ારા 
વવભાગના-૧૦ અને પટેા વવભાગ ભરૂચના-૨ 
કમુચારીઓ મળી નીચે મજુબના કુલ ૧૬ 
કમુચારીઓનુાં રજીસ્ટ્રેશન કરવામાાં આવેલ. 

 

 

અ.ન ં વિભાગ રેંજ કર્મચારીશ્રીનનુાર્ 

૧ સરુત માાંર્વી (િ) શ્રી જર્ેશભાઇ ઇશ્વરભાઇરબારી 
૨ સરુત ઉમરપાર્ા શ્રી લક્ષમણભાઇપજુાભાઇ રામ 

૩ સરુત વર્પાર્ા શ્રી મનીશકુમારભીખભુાઇ રાઠોર્ 
૪ સરુત મહુવા શ્રી પ્રવીણભાઇમાર્ાભાઇ પટેલ 

૫ વ્ર્ારા ખેરવાર્ા શ્રી સાંદિપભાઇ ગણપતભાઇગામીત 

૬ વ્ર્ારા ટાપ્ટી શ્રી કાનજીભાઇરૂપસાંગભાઇ ગાબ ુ

૭ વ્ર્ારા વાજપરુ શ્રી અજીત વજેવસિંગભાઇવસાવા 
૮ વ્ર્ારા નેશપુવુુ શ્રી મનોજકુમારજાર્વભાઇ વણઝારા 
૯ વ્ર્ારા નેશપુવિમ શ્રી રતનભાઇ દિકબહાદુરગરુખા 
૧૦ વ્ર્ારા ફોટુસોનગઢ શ્રી અર્લુભાઇ મહશેભાઇગઢવી 
૧૧ વ્ર્ારા મલાંગિેવ શ્રી વસાંતભાઇ સોમાભાઇપટેલ 

૧૨ વ્ર્ારા સાિર્વેલ શ્રી ર્ોગેશ વેલજીભાઇબલિાણીર્ા 
૧૩ વ્ર્ારા ઉનાઈ શ્રી લાલજીભાઇઇશ્વરભાઇ રાઠોર્ 
૧૪ વ્ર્ારા વ્ર્ારા શ્રી ગાંજીભાઇ જનાભાઇગામીત 

૧૫ ભરૂચ ઝર્ર્ીર્ા શ્રી દિપકકુમારનરપતવસિંહ વાસાવા. 
૧૬ ભરૂચ નેત્રાંગ શ્રી વસકાંિરભાઈલતીફભાઇ માાંકર્ 

 

  



 

 

 

બપોરે ૧૨ કલાકે ડુમ્મસ રેસ્ટ્ટહાઉસના હોલમાાં આવેલ 
કમુચારીઓને તાલીમ માટે બેસાર્વામાાં આવલે.શ્રી વવવેક 
તોર્કર IFS પ્રોબેશનર એ તમામ કમુચારીઓનુાં સ્ટ્વાગત કરેલ. 
 પ.વ.અ.મહુવા શ્રી એન.એમ.વમસ્ત્રીએ ૨ દિવસના 
તાલીમ કાર્ુક્રમ િરવમર્ાન કઇ-કઇ પ્રવવૃતઓ તથા લેકચસુનુાં 
આર્ોજન કરવામાાં આવલે છે તેની રૂપરેખા આપલે 

 શ્રી સી.કે.સોનવાને મ.ુવ.સાંશ્રી સરુત વર્ુળુ,સરુત, શ્રી 
આનાંિકુમાર નાર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી વ્ર્ારા, શ્રી પવુનત નૈર્ર 
ના.વ.સાં સરુત વવભાગ, સરુત, શ્રી આર.બી.પટેલ મ.વ.સાંશ્રી પેટા વવભાગ ભરૂચ, શ્રી મહને્દ્રવસિંહ રાઠવા મ.વ.સાં 
માાંર્વી, સરુત વવભાગ, શ્રી એલ.બી.ચૌર્રી મ.વ.સાં સરુત વવભાગ, શ્રી વવવેક તોર્કર ભાવસ ેપ્રોબશેનર, શ્રી 

એન.એમ.વમસ્ત્રી પ.વ.અ.મહુવા માંચ ઉપર બબરાજમાન 
થર્ેલ અને દિપપ્રાગટર્ કરી કારુ્ક્રમનો શભુ આરાંભ 
કરેલ. તેમજ સામદુહક પ્રાથુના કરવામાાં આવેલ. આવલે 
મહમેાનોન ુપષુ્પગચુ્છ ધ્વારા સ્ટ્વાગત કરવામાાં આવેલ.  

આવેલ તમામ તાલીમાથીઓએ પોતાનો 
પરીચર્ આપેલ. તથા અવર્કારીગણ ધ્વારા તેમણ ે
આપવામાાં આવતી તાબલમનો હરે્ ુ તથા ઉદે્દશ 
જણાવવામા આવેલ.   

તમામ તાબલમાથીઓને તેમની ફરજમાાં ઉપર્ોગી બને એવી એક બગે આપવામાાં આવેલ. જેમાાં 
મેઝરટેપ, સ્ટ્ટેપલર, પાણીની બોટલ, પેન્ન્દ્સલ, રબર , બોલપેન , ર્ાર્રી,વગેરે આપવામાાં આવેલ. 

 શ્રી વવવેક તોર્કર ભાવસ ે  પ્રોબેશનરએ 
જણાવલેકે કમુચારીઓની તાલીમ સાથે સાથે મન ે
પણ તાલીમ મળી રહલે છે જેઓ હાલ વ્ર્ારા ખાતે 
ભાવસ ેપ્રોબેશનલ તરીકે ફરજ બજાવી રહ્યા છે. શ્રી 
આનાંિકુમાર નાર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી વ્ર્ારાએ 
નોકરીમાાં વશસ્ટ્ત જાળવવા તથા વનર્વમતતા 
અથાુત સમર્ પાલન ઉપર ભાર મકેુલ. શ્રી પવુનત 
નૈર્ર ના.વ.સાં સરુત વવભાગ સરુતએ મખુ્ર્ વન 
સાંરક્ષકશ્રીનો વ્ર્સ્ટ્ત સમર્ હોવા છતા તઓે ધ્વારા 
ર્ાર્રેકટ બીટ ગારુ્ તાલીમન ુ આર્ોજન કરવા બિલ આભાર વ્ર્કત કરેલ. તથા તાબલમ ધ્વારા સારી 
કામગીરી બજાવી શકશે તેમજ તેનો પોતાના વવસ્ટ્તારમાાં અમલ કરશે તેવી શભુ આશા વ્ર્કત કરેલ.  

પ.વ.અ.મહુવા શ્રી એન.એમ.વમસ્ત્રીએ તાબલમનો હરે્ ુ તથા ઔષવર્ રોપાની માદહતી તથા તેની 
ઉપર્ોબગતા બાબતે વવસ્ટ્ર્તૃ માદહતી આપી સ્ટ્વસ્ટ્થ રહવેા તથા આનાંદિ, વનરોગી રહવેા માટેની ટીપ આપલે.  

સ્ટ્વાગત પ્રવચન 



શ્રી સી.કે.સોનવાને મ.ુવ.સાંશ્રી સરુત વર્ુળુ, 
સરુતએ આવલેા તમામ કમુચારીઓને આવકાર 
આપ્ર્ો તથા જણાવેલ કે તેઓ જ ાંગલ ખાતાના ખબુ 
જ મહત્વના અને પાર્ાના કમુચારીઓ છો. તમ ે
લોકો પાર્ાના પથ્થર છો. તથા તમારા તમામ 
જ ાંગલના રક્ષણની જવાબિારી છે.િરેક કમચુારીઓ 
પાસે જેટલા હકેટરનો જ ાંગલ વવસ્ટ્તાર છે તે જ ાંગલની 

દકિંમત કરોર્ો રૂવપર્ાની થાર્ છે. તથા જ ાંગલની દકિંમતી જમીન જે પણ કરોર્ો રૂવપર્ાની અમલુ્ર્ છે. આમ 
તેઓ સરકાર ધ્વારા સાચવવા માટે સોંપવામા આવલે એક જમીનિાર સમાન છો. તેમણે ખાસ જણાવલે કે 
કોઇ અવર્કારી કે સાથી કમુચારીઓ સાથે ક્યારેક મતભેિ થાર્ પરાંર્ ુતેના કારણે જ ાંગલને નકુશાન ન થાર્ તે 
બાબતન ુધ્ર્ાન રાખવ.ુ આપ પાર્ાના કમુચારીઓ વધ ુસારી રીતે જ ાંગલ સાંરક્ષણ કરી શકો, વ્ર્સનથી મકુ્ત 
થઇ તથા કુટુાંબ જીવનમાાં સખુ-શાાંવત તથા પ્રગવત પ્રાપ્ત કરો ત ેમાટે સારા પ્રેરણાિાર્ક લેકચસ ુઆપના માટે 
રાખવામાાં આવલે છે. જેનો લાભ લેવા વવનાંતી કરેલ 

 શ્રી આનાંિકુમાર નાર્બ વન સાંરક્ષકશ્રી 
વ્ર્ારાએ હાજર રહલે કમચુારીઓને વ્ર્કતવ્ર્ આપી 
જ ાંગલખાતામાાં કરવામાાં આવતી વવવવર્ કામગીરીઓ 
અંગનેી ઉપન્સ્ટ્થત તાલીમાથીઓને માદહતી આપલે. જેમાાં 
તેઓએ રીટમેન્દ્ટ મેપ ક્યારે તૈર્ાર કરવા, નસુરીઓ 
ક્યારે તૈર્ાર કરવી, સ્ટ્થાવનક રોપાઓનુાં નસુરીમાાં તૈર્ાર 
કરવા, નસુરીમાાં રોપાઓ કેટલા સમર્ના હોવા જોઇએ 
તથા આ રોપાઓ કર્ા સમરે્ વાવેતર કરવુાં જોઇએ 

જેથી જીવાંત રોપાઓની ટકાવારી મહત્તમ રહ.ે આ 
ઉપરાાંત તેમણે વનખાતામાાં ચાલતા વનતલાવર્ી, 
ચેકરે્મ, ચેકવોલ, નાર્ાબર્ીંગ, કન્દ્ટુરરેન્દ્ચ, બ્રશવરુ્ 
વગેરે કામગીરી કેવી રીતે કરવી તેની વવગતવાર 
સમજ આપેલ અલગ અલગ ર્ોજનાઓ હઠેળ 
વાવેતર કરવાના રોપાઓન ુ પ્રમાણ પણ જણાવેલ. 
તેઓએ આપેલ વવસ્ટ્ર્તુ માદહતીથી નવા 
કમુચારીઓને ર્ણી બાબતો જાણવા મળેલ.  
  

વનખાતાની      
કામગીરીઓની        

સમજ 

      

         



 

સાાંજ ૫ વાગ્ર્ ે રમતનુાં આર્ોજન કરવામાાં 
આવ્્ુાં હર્.ુ જેમાાં આવેલ તાબલમાથીઓએ અલગ 
અલગ ટીમ બનાવીને વોલીબોલ રમાર્વામાાં આવેલ. 

 

  

 

 

 

 

 

GPS વવશેની તાલીમ સરુત વન વર્ુળુના 
વર્ા શ્રી સી.કે.સોનવાણ,ે મખુ્ર્ વન સાંરક્ષકશ્રી, સરુત 
દ્વ્રારા આપવામા આવી 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 આવી તથા GPS રીર્ીંગન ે
કઈ રીતે કેલ્યલુેટ કરવ ુ તેની સમજ આપવામા 
આવી. ત્ર્ારબાિ GPS ફીલ્ર્માાં કઈ રીતે ઉપર્ોગી છે 

તે વવશે પે્રક્ટીકલ સમજુતી આપી જેમા GPS કઈ રીતે 
ઓપરેટ કરવ ુ ? તેમા કઈ રીતે રીર્ીંગ લવે ુ અને 
રીર્ીંગનKેML  ફાઈલમાાં કઈ રીતે ફેરવવુાં તથા 
અક્ષાાંશવતૃ- રેખાાંશવતૃ વચ્ચનેી સમજુતી આપવામા 
આવી. GPS રીર્ીંગમાાં ર્ીગ્રી,મીનીટ,સેકન્દ્ર્ તથા 
તેમની ગણતરીની પધ્ર્વતની પણ સમજુતી આપી. 
તથા ચોક્ક્સ વવસ્ટ્તારન ુ માપ કેવી રીતે લેવ ુ તેની 
પણ સમજુતી આપી.   

 

 

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,  

 

 

GPS તાલીમ 

રર્ત 



મખુ્ર્ વન સાંરક્ષકશ્રી સાથે બીટગારુ્નો વાતાુલાપ 
રાખવામાાં આવલે . 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 વ્ર્વહારમાાં પર્તી મશુ્કેલીઓ વગેરે જેવા પ્રશ્ન અંગે ચચાુ કરવામાાં આવેલ તથા એક 
કલાકની ચચાુ િરવમર્ાન મખુ્ર્ વન સાંરક્ષકશ્રી ધ્વારા બીટગારુ્ને વ્ર્હારીક સલાહ સચુન આપી તેઓનો 

ઉત્સાહ વર્ે તેવા પ્રર્ાસો કરવામાાં આવલે     

આંબેર્કર વનવાસી 
કેંર સરુતના પ્રખર ર્ોગા 
વશબક્ષકા સઈ વ્ર્ાવરેએ 
ર્ોગની વથર્રી માદહતી તથા  

પ્રેકટીકલ રેવનગ આપેલ. જેમાાં વવવવર્ પ્રકારના આસનોની માદહતી 
આપી તથાઆસનોના ઉપર્ોગથી શરીર ને થતા ફાર્િાઓ 

જણાવ્ર્ા. વનર્મીત રીતે કર્ા આસનો કરવા જોઈએ જેથી આપનુાં 
શરીર સ્ટ્વસ્ટ્થ રહ ેતે માટે ની માદહતી આપી તથા તેવા આસનો 
કરાવ્ર્ા તથા શ્વાસો શ્વાસની  દક્રર્ાઓ દ્વારા ફેફસામાાં હવા 
ભરવાથી, પાસળીઓની તથા સ્ટ્ના્ઓુને થતા ફાર્િા સમજાવ્ર્ા. 

વધમુાાં તેણીએ જણાવ્્ુાં કે ર્ોગ કરવાથી ઓછા સમર્માાં, 
ઓછા શ્રમથી વધ ુ ફાર્િા મળે છે. થોર્ા સમર્ માટે ર્ોગ કરવાથી શરીરના તમામ અંગો સ્ટ્રેચ થવાથી, 

લાાંબા સમર્ સરુ્ી કસરત કરવાથી કે જીમમાાં જવાથી જે 
ફાર્િા થાર્ છે તે ફાર્િા મળે છે.      
 

ર્ો.જર્ેશ પટેલ આ્વેુદિક ર્ોકટરએ જણાવ્્કેુ, 
આ્ુવેુિનો ઉદે્દશ જ એ છે કે સ્ટ્વસ્ટ્થ વ્ર્દકતના સ્ટ્વાસ્ટ્થર્નુાં 

રક્ષણ કરવ ુઅને જે બબમાર છે. અસ્ટ્વસ્ટ્થ છે તેને સારુાં સ્ટ્વાસ્ટ્થર્ આપવ.ુ આ્ુવેુિ 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 મકુ્ત બની શકીશ ુનદહ. 
ફાસ્ટ્ટ ફુર્/ જ ાંકફુર્, કોલ્રીંકસન ુસેવન કરવ ુજોઇએ નદહ. 
વ્ર્સનથી મકુ્ત રહવે ુજોઇએ એન ેમાટે પરીવારના સારા 
ભવવષ્ર્ પરુતા તો સ્ટ્વાથી બનીએ! એમ જણાવ્્.ુ તે ઉપરાાંત આ્ુવેુદિક વનસ્ટ્પવત જેવી કે ગળો, ભોર્ 
આમલી, હાર્સાાંકળ, ર્ોર્ી, શતાવરી, બબલા, હરર્ે, બેહર્ા તથા નગોળ વગેરે વનસ્ટ્પવતઓ વવષે વવસ્ટ્ર્તુ 
માદહતી આપી.તનેો ઉપર્ોગ કરવા તથા તનેો ઉગાવો વર્ારીને/સાંરક્ષણ કરીને આ્ુવુિેને વનસ્ટ્પવત 
સરળતાથી ઉપલ્બર્ કરાવીન ેજન આરોગ્ર્માાં તેઓનો ફાળો આપવા જણાવેલ.   

મખુ્ય િનસરંક્ષકશ્રી     
સાથ ેચચામ 

યોગ 

  આર્ુમિેદ 



કોમ્પ્્ટુરની તાલીમ સરુત વર્ુળુના આઇ.ટી.એન્દ્જીનીર્ર જીગર 
ઝાલા દ્વારા આપવામા આવેલ જેમા તેમણે કોમ્પ્્ટુર તથા તેના ભાગની 
બેબઝક માદહતી, ઈન્દ્ટરનેટ તથા ઈ-મેઈલ ના ઉપર્ોગો, ગગુલ,સોવશર્લ 
મીદર્ર્ા વગેરે વવષે માદહતી આપી તથા વોટ્સએપ વવષર્ની વવસ્ટ્ર્તૃ 
માદહતી આપેલ. તથા આવલે િરેક કમુચારીને તેમનુાં ઇ-મેઇલ એકાઉન્દ્ટ 
ખોલવામાાં મિિ કરેલ. 

 

શ્રી વશરીષભાઈ ચાાંિીવાલા કે જેઓ સરુત 
ખાતેની ઘણી બર્ી સામાજીક સેવાઓ આપતી સાંસ્ટ્થા 

તથા વ્ર્સનમનુ્ક્ત કારુ્ક્રમો આપતી સાંસ્ટ્થા સાથે સાંકળારે્લ છે તેઓએ વ્ર્સન મનુ્ક્ત અંગે પ્રાથવમક સમજણ 
તથા વ્ર્સન દ્વારા ઉિભવતી વ્ર્ન્ક્તગત, કૌટુબબક તથા સામાજીક સમસ્ટ્ર્ાઓ પ્રત્રે્ ધ્ર્ાન િોરી ઉપન્સ્ટ્થત 
કમુચારીઓને વ્ર્સનમકુ્ત થવા માટે સાંકલ્પ લવેર્ાવેલ તથા તમામે સ્ટ્વૈચ્ચ્છક સમાંતી આપેલ. 

અંતમાાં સમાપન સત્રમાાં હાજર રહલે તમામ 
વન સાંરક્ષક કમચુારીઓએ પોતે લાવલે પ્રેઝેન્દ્ટેશન 
ક્ુ.ુ જેમા, તઓેએ કરેલ વન સાંરક્ષણની કામગીરી, 
િવ રક્ષણ ની કામગીરી, પ્લાન્દ્ટેશનની કામગીરી 
તથા ભમુી અને ભેજ સાંરક્ષણ અંતગુત કરવામાાં 

આવેલ કામગીરી, વવવવર્ ર્ોજનાઓ હઠેળ કરેલ 
કામગીરીનુાં Power point presentation રજુ કરેલ 
તથા મૌબખક રીતે તેઓએ તમેની સેવાકાળ િરમ્ર્ાન 
કરેલ ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી ન ુવણુન કરીને હાજર રહલે 
તમામ ને પ્રોત્સાદહત કરેલ.  
         તમામ કમુચારીઓએ રજુ કરેલ પે્રઝેન્દ્ટેશન 
તથા તેઓએ જીવનમાાં વન સાંરક્ષણ અને વવકટ 
પરીન્સ્ટ્થવતઓ માાંથી બહાર આવીને વન સાંરક્ષણની 
કામગીરી કેવી રીતે ઉત્કૃષ્ટ રીતે બજાવેલ છે. તે જાણીને , માદહતી ની આપ-લે કરીને ખબુ પે્રરણા મેળવેલ 
તથા તેઓ પોતે તેઓની સેવા પ્રવવૃત/ નોકરીથી અંવત સાંર્ષુ્ટ હોવાનુાં જણાવેલ. અંતમાાં તાલીમાથી પૈકી એકે  
ગારે્લ  નીચે મજુબ ના શેરથી તાબલમન ુસમાપન કરવામાાં આવેલ. 

કોમ્પ્ર્ટુર 
તાલીર્ 

 વ્યસન મકુ્તત 

     પ્રઝેેન્દ્ટેશન 



    

 

જગંલ હર્ારી જાન હૈ, 
યેહી ભારત કી શાન હૈ. 
હરીયાલી ક્ાવંત લાયેગે, 
યે હર્ારે અરર્ાન હૈ. 

પેડ પૌધે બેચારે બે જુબાન હૈ, 
કહતેે હૈ હર્કો ઇનસાનહી ભગિાન હૈ. 

ના સર્જો ગે જગંલ કા મલુ, 
કલ ઉઠકર પાિોગે કાગજ કે ફુલ. 

યદી બદલ દદયા જગંલને અપના રૂખ, 
તો ર્ાર ડાલેગી ્યાસ ઓર ભખુ. 

 

 

હરીયાળુ છે ગજુરાત અર્ારૂ. 
એનીથી પણ િધ ુહરીયાળુ બનાિીશુ ં

જગંલ જર્ીન પડતર ભવુર્ર્ા ંવકૃ્ષો અરે્ ઉગાડીશુ ં
લુ્ ત થતા િન્યજીિોએ પરત િનોર્ા ંલાિીશુ.ં 

હરીયાળા ગજુરાતના િતની છીએ અરે્ 

એિી ઓળખ વિશ્વર્ા ંઅરે્ આપીશુ ં 
 

          (આર. ડી. ગરુખા) 
              િન રક્ષક 

          વ્યારા િન વિભાગ  



                   

                            
                             

 

 

 

 

તાબલમમાાં હાજર રહલે કમુચારીઓને 
તાબલમ કારુ્ક્રમમાાં ઉત્સકુતાથી લાભ લવેા બિલ, 

મિિનીશ વન સાંરક્ષકશ્રી પ્રોબેશનલ , પદરક્ષેત્ર 
વન અવર્કારીશ્રી , તથા CBT  ગ્રપેુ આભાર માનેલ 
તથા હાજર રહલે તમામ કમુચારીઓએ પણ 
તાબલમથી સાંતોષ તથા તઓેના જ્ઞાન , કૌશલ્ર્ માાં 
વર્ારો થર્ેલ હોવાનો અબભપ્રાર્ આપલે. 

 

ક્ષર્તા િધમન તાલીર્ (CBT) ટીર્ 

અ.ન ં કાયમ  કર્મચારીનુ ંનાર્  
૧ નોંર્ણી ૧. કુ.સ્ટ્નેહાાંગી વશિંિે  ૨. કુ.વપ્રર્ા વમસ્ત્રી ૩.ભાવના ગોરસાવાલા  
૨ કોમ્પ્્ટુર તાલીમ ૧.જીગર ઝાલા 

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

૪ ભોજન આર્ોજન ૧. ર્મેશભાઇ પટેલ (બીટગારુ્)  ૨.પ્રવતક પટેલ   ૩. નવવન ગામીત 

૫ વાહન વ્ર્વહાર ૧.સવતષ ગામીત ૨.જીતેશ પટેલ ૩. આવશષ ગામીત  ૪. વવરાાંગભાઇ પટેલ 

૬ આવસ-વનવાસ ૧. ચાંદુભાઇ પટેલ (ફોરેસ્ટ્ટર) ૨. અવનલભાઇ લકુમ (બીટગારુ્)  

 

  

આભારવિવધ 


