
 

 

Shri Govind Guru University, Godhra

  
 

એસ /ુએકડિમક/૨૦૨૧/૬૩૯૦

પ રપ  – ૨૪૫૭ 

સે લ એકડમી ફોર ટટ ફોર ટ સિવસ

કલાયમેટ ચે જ તગત કાયરત 

ખાતાઓના અિધકાર ઓ ની ન ગ અને તેમને માગદશન આપવા ુ ંકાય કર છે

ટક હો ડસ અને અ ય ખાતાના ય તઓન ે પણ બાયોડાયવસ ટ  અન ે ફોર ટ િવષયક તાલીમ 

આપવા ુ ંપણ કાય કર છે.  

સં થાના પ  માકં, ન.ં 4-98/Trgii/conservation/CASFOS/2021

પ  અ સુાર, િવિવધ કોલેજોના અ યાપ ીઓ આ તાલીમ મેળવે અને યારબાદ િવ ાથ ઓન ે

ો સા હત કર એવા હ થુી, તા. 

સે લ એકડમી ફોર ટટ ફોર ટ સિવસ

ઓનલાઈન તાલીમ ુ ં આયોજન કરલ છે

તગત આવતી દરક કોલેજોના અ યાપ ીઓ ભાગ લે તે ઇ છનીય છે

ર શન ફોમમા ંદરક િ સીપાલ ીઓ પોતાની કોલેજમાથંી વ મુા ંવ  ુપાચં અ યાપકની િવગતો 

ર શન થી મોડામા ં મોડ  ૧૬

માટ દરક આચાય ીઓએ પોતાની કોલેજના પાચં અ યાપ ીઓની િવગત 

પાચં વા યા ધુીમા ંનીચ ેઆપેલા ર શન 

 

ર શન ફોમ ની લ ક :   https://forms.gle/

નકલ રવાના :  

- ી ગોિવદ ુ  નુી. સલં ન તમામ 

Shri Govind Guru University, Godhra
(Established Vide Gujarat Act No. 24/2015)

ી ગો વદ ગુ  યિુનવ સટી, 
(ગજુરાત એકટ ન.ં ૨૪/૨૦૧૫ ારા  થાિપત

૬૩૯૦                                                             

સે લ એકડમી ફોર ટટ ફોર ટ સિવસ, દહરા ુન મીની  ઓફ એ વાયરનમે ટ

કાયરત  ભારત સરકારની યાવત સં થા છે. ભારત સરકારના િવિવધ ફોર ટ 

ના અિધકાર ઓ ની ન ગ અને તેમને માગદશન આપવા ુ ંકાય કર છે. 

ટક હો ડસ અને અ ય ખાતાના ય તઓન ે પણ બાયોડાયવસ ટ  અન ે ફોર ટ િવષયક તાલીમ 

Trgii/conservation/CASFOS/2021-22/586-715, તા

િવિવધ કોલેજોના અ યાપ ીઓ આ તાલીમ મેળવે અને યારબાદ િવ ાથ ઓન ે

. ૧૯ થી ૨૦ ુલાઈ, ૨૦૨૧  દર યાન માઈ ોસો ટ ટ મ લેટફોમ પર 

સે લ એકડમી ફોર ટટ ફોર ટ સિવસ, દહરા ુન ારા “Conservation issues in India”

ઓનલાઈન તાલીમ ુ ં આયોજન કરલ છે. આ તાલીમમા ં   ી ગોિવદ ુ  

આવતી દરક કોલેજોના અ યાપ ીઓ ભાગ લે તે ઇ છનીય છે. આ માટ નીચે આપલે 

સીપાલ ીઓ પોતાની કોલેજમાથંી વ મુા ંવ  ુપાચં અ યાપકની િવગતો 

૧૬-૭-૨૦૨૧ ધુીમા ં  મોકલી આપવાની રહશ.ે તાલીમ

દરક આચાય ીઓએ પોતાની કોલેજના પાચં અ યાપ ીઓની િવગત તા. 

નીચ ેઆપેલા ર શન ફોમમા ંિવગતો મોકલવી.  

https://forms.gle/8PRDjxf5ezQoxtAZA   

કા

ી ગોિવદ ુ  

તમામ કોલેજો આચાય ીઓ તરફ ણ સા ું. 

Shri Govind Guru University, Godhra 
Vide Gujarat Act No. 24/2015) 

, ગોધરા 
થાિપત) 

         તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૧ 

મીની  ઓફ એ વાયરનમે ટ, ફોર ટ એ ડ 

રત સરકારના િવિવધ ફોર ટ 

. આ ઉપરાતં િવિવધ 

ટક હો ડસ અને અ ય ખાતાના ય તઓન ે પણ બાયોડાયવસ ટ  અન ે ફોર ટ િવષયક તાલીમ 

તા. ૨૪-૬-૨૦૨૧ ના 

િવિવધ કોલેજોના અ યાપ ીઓ આ તાલીમ મેળવે અને યારબાદ િવ ાથ ઓન ે

દર યાન માઈ ોસો ટ ટ મ લેટફોમ પર 

“Conservation issues in India”  િવષય પર એક 

ગોિવદ ુ  િુનવિસટ , ગોધરા 

આ માટ નીચે આપલે 

સીપાલ ીઓ પોતાની કોલેજમાથંી વ મુા ંવ  ુપાચં અ યાપકની િવગતો 

તાલીમમા ં ભાગ લેવા 

. ૧૬/૭/૨૦૨૧ સાજં 

 
 
 

કા. ુલસ ચવ, 

ગોિવદ ુ  િુનવિસટ , 

ગોધરા’ 
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F.No.4-98lTrg lllConservation/CASFOS/2027-22 | rx /''i t s oate'lihne 2ozt

To

The Vice Chancellor

Shri Govind Guru University,

Government Polytech nic Campus, Gadukpur,

Godhra, Dist. Panch mahals-389001, Gujarat.

Sub: Nomination of participants for two days' online training course on "Conservation

lssues in lndia" for the teaching faculty of science colleges - reg.

Sir

Central Academy for State Forest Service (CASFOS), Dehradun is a premier Academy

under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of lndia

mandated with lnduction and ln-service trainings of State Forest Service officers recruited by

the Governments of various States and Union Territories of lndia. The Academy also conducts

specialized trainings for the personnel of other departments and stakeholders.

This year, the Academy is conducting a two days' online training course on

"Conservation lssues in lndia" for the teaching faculty of colleges from 19th to 20th July

2021. The teaching faculty of colleges can inspire the students in significantly meeting the

conservation needs of our country. Therefore, it becomes an imperative action to orient the

teaching faculty more towards conservation of biodiversity and other natural resources.

You are therefore requested to nominate about five teaching faculty including

Professors, Associate Professors, Assistant Professors and Lecturers from each ofthe Colleges

affiliated to your University to attend the above-mentioned training course. Copy of the

Course Flyer is enclosed for ready reference. Names ofthe nominated participants alongwith

their designations, mobile numbers and email lDs may be sent to this Academy at the earliest

please. The undersigned may kindly be contacted on mobile number 9412050571 and email

lDs abhilashifs@gmail.com and casfos.dd n-mef@gov.in for any details and further co-

ordination.

Thanking You.

Yours faithfully

,/
1+4,

(Abhilash Damodafan, IFS)

Course Director

Encl: Course Flyer
1l t I
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