નિયામકશ્રી, ‘ગીર’ ફાઉન્ડેશિ, ઈન્રોડા પ્રકૃનિ ઉદ્યાિ, ગાાંધીિગરિી કચેરી
માહિિી અનધકારી અનધનિયમ, 2005 (પ્રકરણ-2)
15. અન્ય ઉપયોગી માહિિી


“ગીર” ફાઉન્ડેશનની પ્રવ ૃત્તિઓના ભાગરૂપે ત્તિત્તિધ પ્રસંગો જેિાં કે િન્યપ્રાણી સપ્તાહ, ત્તિશ્વ પયાાિરણ
દિિસ, ત્તિશ્વ પ ૃથ્િી દિન, ત્તિશ્વ જલપ્લાત્તિત દિિસ, ઓઝોન સંરક્ષણ દિિસ જેિા પ્રસંગોની ઉજિણી
કરિામાં આિે છે . જેમાં ચિત્ર-સ્પધાા, ત્તનબંધ સ્પધાા, પ્રકૃત્તત ત્તશક્ષણ ત્તશચબર જેિા કાયાક્રમોન ં આયોજન
કરિામાં આિે છે . િન્યપ્રાણી સપ્તાહ તા. 2 થી 8 ઓક્ટોબર િરમ્યાન િર િર્ષે ઈન્રોડા પ્રકૃત્તત ઉદ્યાન
ખાતે મલાકાતીઓને ત્તિનામ ૂલ્ય પ્રિેશ આપિામાં આિે છે . આ પ્રસંગોએ અખબારોમાં જાહેરાત આપી
જાહેર જનતા અને ત્તિદ્યાથીઓને આમંત્તત્રત કરિામાં આિે છે આ ઉપરાંત ઈન્રોડા પ્રકૃત્તત ઉદ્યાન,
ગાંધીનગર ખાતેના કલરિ સંકલ ખાતે પયાાિરણ જાગૃત્તતના ભાગરૂપે યોજાતા ત્તિત્તિધ કાયાક્રમોમાં પણ
અખબારના માધ્યમ દ્વારા જાહેર જનતાને આમંત્તત્રત કરિામાં આિે છે .



ઈન્રોડા પ્રકૃત્તત ઉદ્યાન અને અરણ્ય પાકા , ગાંધીનગર ખાતે તથા દહિંગોળગઢ અભયારણ્ય (રાજકોટ) ખાતે
યોજિામાં આિતી પ્રકૃત્તત ત્તશક્ષણ ત્તશચબરના આયોજન બાબતે પણ અખબારના માધ્યમ દ્વારા જાહેરાત
આપી ત્તિત્તિધ શાળાઓને આમંત્તત્રત કરિામાં આિે છે . આ માટે શાળાઓને ત્તિસ્ત ૃત માદહતી આપતો
પદરપત્ર પણ પાઠિિામાં આિે છે .



જાહેર જનતા “ગીર” ફાઉન્ડેશનની પ્રવ ૃત્તત ત્તિશે ત્તિસ્ત ૃત રીતે જાણકારી મેળિે તે સારૂ બ્રોશર પણ પ્રકાત્તશત
કરે લ છે . તેમજ ઈન્રડા પ્રકૃત્તત ઉદ્યાન, ગાંધીનગર અને દહગોળગઢ અભયારણ્યની ત્તિસ્ત ૃત ત્તિગતો આિરી
લેત ં બ્રોશર પ્રકાત્તશત કરે લ છે . આ તમામ બ્રોશર જાહેર જનતાને ત્તિનામ ૂલ્યે આપિામાં આિે છે .



નેશનલ ગ્રીન કોર યોજના હેઠળ રાજ્યની 6750 શાળાઓમાં સ્થાપિામાં આિેલ ઈકો ક્લબો દ્વારા
ત્તિદ્યાથીઓમાં પ્રકૃત્તત અને પયાાિરણની સભાનતા કેળિાય તેની કામગીરી કરિામાં આિે છે .



“ગીર” ફાઉન્ડેશન દ્વારા લોકોને પયાાિરણ પ્રત્યે જાગૃત્તત કેળિિાનો તથા પ્રકૃત્તત, પયાાિરણ, િન્યપ્રાણી
અને અન્ય સંબત્તં ધત ત્તશક્ષણ આપિાનો છે . તા.5-6-2003 થી આકાશિાણીના અમિાિાિ-િડોિરા તથા
રાજકોટ કેન્ર ઉપરથી િર રત્તિિારે રાત્રે 8-00 થી 8.30 સધી – “હદરયાળં ગજરાત” નામનો રે દડયો પ્રોગ્રામ
પ્રસાદરત કરિામાં આિે છે .



સને 1997 થી પયાાિરણ, સજીિ સ ૃષ્ટટ, ત્તિત્તિધ પદરસરો તથા તેના સંરક્ષણ અને ‘ગીર’ ફાઉન્ડેશનની
ત્તિત્તિધ પ્રવ ૃત્તિઓને આિરી લેત ત્તત્રમાત્તસક સામત્તયક ‘સ ૃષ્ટટ’ બહાર પાડિામાં આિે છે .



“ગીર” ફાઉન્ડેશન દ્વારા માહે નિેમ્બર થી ફેબ્રઆરી માસના ત્રણ રત્તિિાર િરમ્યાન ઈન્રોડા પાકા ખાતે પક્ષી
િશાનનો કાયાક્રમ યોજિામાં આિે છે . જેમાં પ્રત્યેક બેિમાં ૪૦-૫૦ તાલીમાથીઓને પક્ષીની ઓળખ,
િતાણકં , પક્ષી ઓળખિાની કળા ત્તિગેરેથી માદહતગાર કરિામાં આિે છે .
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