શારીરરક શશક્ષણ શિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુશિિશસિટી–રાજકોટ
અિે
મ્યુશિશસપલઆટટ સ અિે કોમસટ કોલેજ –ઉપલેટાિાાં

સાંયક્ુ ત ઉપક્રમે ઈકો એડિેન્ચર કેમ્પ (લેિ લ–૦૧પ્રાયમરી)

ઈકો એડિેન્ચર કેમ્પ (લેિલ – ૦૧ પ્રાયમરી)િો સાંક્ષક્ષપ્ત અહેિાલ
સૌરાષ્ટ્ર યુશિિશસિટી સાંલગ્િ સિે કોલેજોતથા યુશિ.સાંચાક્ષલત અનુસ્િાતક ભિિો તેમજ માન્ય
સાંસ્થાઓમાાં અભ્યાસ કરતી શિદ્યાથીિીઓિો શારીરરક, માિશસક, આધ્યાત્મમક, સામાત્જક શિકાસ થાય અિે
તેઓમાાં સમુહમાાં રહેિાિી તેમજ રાષ્ટ્ર અિે સમાજ પ્રમયેિી ઉતરદાશયમિિી ભાિિા જાગૃત થાય તેિા
ઉદેશ્યથી શારીરરક શશક્ષણ શિભાગ, સૌરાષ્ટ્ર યુશિિશસિટી – રાજકોટ અિે મ્યુશિશસપલ આટટ સ અિે કોમસટ
કોલેજ – ઉપલેટાિાાં સાંયક્ુ ત ઉપક્રમે ઈકો એડિેન્ચર કેમ્પ (લેિલ – ૦૧ પ્રાયમરી) તા.૦૪-૧૦-૨૦૨૧ થી
તા.૦૬-૧૦-૨૦૨૧ દરમ્યાિ ઓસમ પિટત – પાટણિાિ, તા. ધોરાજી, ત્જલ્લો: રાજકોટ ખાતે શિરદિસીય
તાલીમ શશક્ષિર આયોજીત કરિામાાં આિેલ હતો, જેમાાં શિશિધ ૩૦ જેટલી સાંસ્થાઓિી ૬૦ જેટલી
શિદ્યાથીિી િહેિોિે િન્ય જીિસૃષ્ષ્ટ્ટ, પશુ-પક્ષીઓ, િિસ્પશતઓ, ખડકોિાાં આકારિા આધાર પર તેમિી
ફોમેશિ, ખડકો ચઢિા-ઉતરિાિી ટેકિીકો, જ ાંગલોમાાં આકસ્સ્મક પડાિ, િાઈટ રેરકિંગ, રેસ્યુ િકટ જેિી
તાલીમી કાયટક્રમમાાં સફળતાપ ૂિક ભાગ લીધો હતો.
ચાલુ શૈક્ષક્ષણક િર્ટથી કોરોિા મહામારીિે કારાણે સુષુપ્ત અિસ્થા અિે િેઠાળૂ જીિિ જીિતા
શિદ્યાથીઓ સોષ્ટ્ઠિ પુિઃ શિકાસ થાય તથા સાહશસક પ્રવૃશતઓિા માધ્યમથી તેમિા ભય, ડર દૂર કરી
આમમશિશ્વાસ

અિે સાહશસકતાિા ગુણો પુિઃ ખીલી ઉઠે તે માટે યુશિિશસિટી પ્રશતિર્ટ યુશિિશસિટીિા

કાયટક્ષેિથી દુ ર િા સાહશસક પ્રવૃશતઓ કરી શકાય તેિા સ્થળો પર જિાિી જગ્યાએ પાટણિાિ પાસે
આિેલ ઓસમ પિટતિી ખ ૂિીઓિે જાણી પોતાિા કાયટક્ષેિમાાં િધુિે િધુ સાંખ્ યામાાં

શિદ્યાથી ભાઈઓ-

િહેિો ભાગ લઈ શકે અિે પોતાિા શિસ્તાર તથા પયાટિરણ તથા પિટતોિી હારમાળાથી અિગત થાય તે
માટે યુશિિશસિટી સાંલગ્િ કોલેજો સાથે જોડાઈ સમાજિી સરક્રય ભાગીદારીથી શિશિધ પ્રકારિી સાહશસક

પ્રવૃશતઓ શરૂ કરિા આયોજિ કયુું જેમાાં યુશિિશસિટીિા પદાશધકારીઓએ આ પ્રકારિા પ્રકલ્પિે પ્રથમિાર
માંજૂરી આપી એક િિી ક્ષચલો પાડયો,જે અન્િયે પયાટિરણિી જાળિણી

તથા મહત્તા સમજી શિદ્યાથીઓ

પયાટિરણપ્રેમી િિે, પહાડોમાાં રેરકિંગ તથા માઉન્ટેિ દ્રારા સાહશસકતાિા ગુણો અિે પિટતારોહણિા કૌશલ્યો
ખીલિે તે માટે યુશિિશસિટી દ્રારા કોલેજોિો સહયોગ લઈ સાંયક્ુ ત ઉપક્રમે સામાત્જક ભાગીદારીથી શુભ
શરૂઆત કરિામાાં આિી છે .
ઇકો એડિેન્ચર કેમ્પિા પ્રથમ રદિસે સૌરાષ્ટ્ર યુશિિશસિટીિી શિશિધ ૩૦ જેટલી કોલેજોમાાંથી
પસાંદ ગી થયેલા ૬૦ શિદ્યાથીિી િહેિોએ સિારથી લઈિે સાાંજિા ૦૫ િાગ્યા સુધીમાાં કાયટક્રમ સ્થળે
રરપોરટિંગ કયુું, મયારિાદ તેઓએ જે જગ્યા ઉપર તેઓિો કેમ્પ લાગેલ છે તેિા જૈિ માંરદર પરરર્રમાાં
શ્રમકાયટ દ્રારા સ્િચ્છતા અક્ષભયાિ અંતગટત કેમ્પસિી સ્િચ્છતા માટેનાં ુ કાયટ કયુું, મયારિાદ તેઓ રાિી
ભોજિ માટે ગયા.રાિી ભોજિ િાદ સાાંસ્કૃશતક કાયટક્ર મ અંતગટત જુદ ી જુદ ી કોલેજોમાાંથી આિેલા
તાલીમાથી િહેિોએ પોતાિી અંદર રહેલી શરકતઓિે ઉજાગર કરતા કાયટક્રમો રજૂ કયાટ , િાદમાાં પછીિા
રદિસ માટે કરિાિી થતી પ્રવૃશતઓ અિેક રેશિિંગ પ્રોગ્રામ શિશેિી મારહતી આપી આિેલા તાલીમાથી
િહેિોિે ચાર ગ્રુપમાાં શિભાજીત કરિામાાં આવ્યા અિે આ ગ્રૂપોિે ભારતિી જુદ ી જુદ ી શિરાાંગિાઓિા િામ
આપિામાાં આવ્યા. અિે આગામી રદિસોમાાં થિારી શિશિધ તાલીમી પ્રવૃશતઓથી મારહતગાર કરિામાાં
આવ્યા, જેિી સાંપ ૂણટ રૂપરેખા પરરશશષ્ટ્ઠ - ૧ તરીકે સામેલ છે .

પ ૂરતી સમજૂતી આપ્યા િાદ તમામિે

રાશિિા ૦૯:૩૦ કલાકે આગળિા રદિસોિી તૈયારી માટે શિરામ આપિામાાં આવ્યો.

પ્રથમ રદિસિી િોંધણી અિે પ્રાથશમક મારહતી િગટ સાંચાલિ

રદિસ ૦૧ તા. ૦૩/૧૦/૨૦૨૧

રીપોર્ટીંગ, એકોમોડેશન એલોર્ટમેન્ર્ટ

પ્રથમ રદિસિી િોંધણી અિે પ્રાથશમક મારહતી િગટ સાંચાલિ

રાિી ભોજિ લેત ા શિદ્યાથીિી િહેિ ો

તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૧
ઉદઘાટિ સમારોહ

સૌરાષ્ટ્ર યુશિિશસિટી દ્રારા રેરકિંગકેમ્પનુાં
સૌપ્રથમ આયોજિ કરિામાાં આવ્યુાં હતુ,
જેમાાં માિ.કુલપશતશ્રી,માિ.ઉપકુલપશતશ્રી
તથા શસન્ડીકેટ સદસ્યશ્રી હાજર રહ્યા હતા.

ઉદઘાટિ કાયટક્રમ દરશમયાિ મહાનુભાિોિા સ ૂચિો પ્રમાણે યુશિિશસિટી સાંલગ્િ સાંસ્થાઓ, સરકારી શિભાગો તથા
સ્થાશિક િહીિટી તાંિોિો સહયોગ લઈ શિશિધ પ્રકારિી સાહશસક પ્રવૃશતઓમાાં કોલેજિા શિદ્યાથીઓ િધુ
સાંખ્યામાાં જોડાય પ્રયમિો કરિા અહિાહિ કરિામાાં આિેલ હત .ુાં સૌરાષ્ટ્ર શિસ્તારિી ભૌગોક્ષલક પરરસ્સ્થશતિા

આધારે પાણીમાાં થતી સાહશસક પ્રવૃશત્તઓ તથા જમીિ પર થતી સાહશસક
પ્રવૃશત્તઓનુાં આયોજિ કરિા સૌરાષ્ટ્ર

શિસ્તારમાાં

શિશિધ સ્થળોિી

મારહતી એકશિત કરી સ ૂચારાં ુ િાશર્િક આયોજિ કરિા પણ અહિાહિ
કરિામાાં આવ્યુાં હત .ુાં તદુ પરાાંત, િેશસક લેિલ િાદ લેિલ – ૨ તથા
એડિાન્સ સ્તરિા તાલીમોમાાં િધુિે િધુ સાંખ્ યામાાં ભાગ લે તેિા
આયોજિિે પ્રોમસાહિ આપિાિી જરૂરરયાત પર પણ ભાર મ ૂક્યો હતો.
સૌરાષ્ટ્ર

શિસ્તારિી ભૌગોક્ષલક પરરસ્સ્થશતિા આધારે પાણીમાાં થતી

સાહશસક પ્રવૃશત્તઓ તથા જમીિ પર થતી સાહશસક પ્રવૃશત્તઓનુાં આયોજિ
કરિા સૌરાષ્ટ્ર શિસ્તારમાાં શિશિધ સ્થળોિી મારહતી એકશિત કરી સ ૂચારાં ુ િાશર્િક આયોજિ કરિા પણ અહિાહિ
કરિામાાં આવ્યુાં હત ુાં
તા. ૦૪/૧૦/૨૦૨૧ િા રોજ ઓસમ ડુાંગર પર શિશિધ ખડકૉ, તથા િિસ્પશતઓિી સાહશસક પ્રવૃશતઓિા તથા
શારીરરક શશક્ષણ પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ દ્રારા તાલીમ અિે માગટદશટિ

તા. ૦૫/૧૦/૨૦૨૧ િા રોજ સિારે ૦૬:૦૦ કલાકે વ્યાયામ તથા યોગાિી તાલીમ શિદ્યાથીિી િહેિોિે
આપિામાાં આિી.

ઉષ્ટ્મા પ્રેરક વ્યાયામ અિે યોગ અભ્યાસ પ્રવૃશતઓ

સાહશસક પ્રવ ૃશતઓમાાં ભાગ લેતા પહેલા મિોશારીરરક તૈયારીઓ

ગુફાનુાં શિરીક્ષણ અિે માઈિીગથી થયેલ િિી પરરસ્સ્થશતિા શિમાટણ, ખડકોિી ગુણિત્તા, ગુફા જીિિ અિે શિશિધ સાિચેતીઓ
કેિી રીતે લેિી તે અંગેિી સમજ આપિામાાં આિી

કુદ રતનુાં સૌંદયટ માણિાિી સાથે ભીમકુાંડનુાં રેરકિંગ

પૂણાટહુશત સમારોહ

તા. ૦૬/૧૦/૨૦૨૧ િા રોજ થયેલ શિશિધ પ્રવૃશતઓ દ્રારા શિદ્યાથીઓિાાં જ્ઞાિમાાં િધારો થાય તે માટે શારીરરક શશક્ષણ પ્રાધ્યાપકશ્રીઓ
દ્રારા માગટદશટિ આપિામાાં આવ્યુાં. મયારિાદ શિદ્યાથીિીઓ પાસે ઈકો એડિેન્ચર કેમ્પમાાં પોતાિે થયે લ અનુ ભ િનુાં િણટ િ કરિામાાં
આવ્યુાં, તથા મયારિાદ ઈિામ શિતરણ સમારોહનુાં આયોજિ કરી કાયટકમટ પુણટ કરિામાાં આવ્યો હતો
પ્રમયેક તાલીમાથી િહેિો પાસે િીચે મુજિિી લાયકાતો અિે ક્ષમતા પૂિટ અપેક્ષક્ષત હતી.
દરેક કોલેજોએ તાલીમાથી પસાંદગી કરિા માટે િીચે મુજિિી લાયકાતોિે ધ્યાિમાાં રાખિા જણાિેલ હતુાં
૦૧ રમત-ગમત, NCC, NSS જેિી પ્રવૃશત્તઓમાાં ભાગ લીધેલ શિદ્યાથીિી (િહેિ) િે અગ્રતા આપિી.
૦૨ અન્ડર ગ્રેજ્યુએટ કક્ષાિા શિદ્યાથીિી (િહેિ) િે જ પસાંદગી કરિી.
૦૩ શારીરરક અિે માિશસક રીતે સક્ષમ હોિા જોઈએ.
૦૪ રોજનુાં ૦૭ થી ૦૮ રક.શમ. ચાલિાિી ક્ષમતા ધરાિતા હોિા જોઈએ.
૦૫ શશસ્ત િધ્ધ અિે આજ્ઞાાંરકત હોિા જોઈએ.
૦૬ કોરોિા િેક્સીિિો ડોઝ લીધેલ હોિા જોઈએ.
૦૭ કોલેજ આઈ-કાડટ ફરત્જયાત હોવુાં જોઈએ.

Thank You

ઓસમ પિટતિી ખાશસયતો અિે સાહશસક પ્રવૃશતઓ માટે શક્યતાઓ:
•

જૈિ માંરદર પરરસરમાાં આધ્યાત્મમક અિે રદવ્ય િાતાિરણ છે . જેમાાં રહેિા તથા ભોજિિી પણ
સુશિધાઓ ઉપલબ્ધ છે .

•

યુશિિશસિટી શિસ્તારમાાં આિેલ ઓસમ પિટત પર િેજીક રૅક અિે સલામત રેકસ િિાિેલા છે જેમાાં
િિા સહશસકોિે સરળતાથી સલામત રીતે રેરકિંગમાાં લઈ જઈ શકાય તેમ છે .

•

િાઈટ રેરકિંગ પણ સલામત રીતે કરાિી શકાય અિે પ્રકૃશતિો આિાંદ પણ માણી શકાય.

•

િરસાદ પછી અિે શશયાળાિી ઋત ઓ
ુ સાહશસક પ્રવૃશતઓિી તાલીમ માટે શ્રેષ્ટ્ઠ સમય ગણી શકાય

•

માઉન્ટિીયરીંગ માટે લેિલ ૧ થી ૩ સુધી આયોત્જત કરિા માટેિી જો વ્યિસ્થાઓ ઊભી કરિામાાં
આિે તો NEP 2020 મુજિ એક થી ચાર ક્રેરડટિો “િોિસ ક્રેરડટ” કે “એડ ઓિ ક્રેરડટ” િો શૈક્ષક્ષણક
પ્રોગ્રામ ઘડી શકાય જેમાાં અન્ય યુશિિશસિટીઓિા શિધ્યાથીઓ પણ ભાગ લઈ શકે. શારીરરક શશક્ષણ
ભિિ અિે શિભાગિા સાંયક્ુ ત ઉપક્રમે સમગ્ર આયોજિ કરી શકાય.

•

રી િોક, કલાઇમ્િીંગ, કેશિગ, Repelling, Zip lining, River crossing, rescue techniques જેિી
અિેક પ્રવૃશતઓિી તાલીમ યોજી શકશે.

