નર્મદા વન વવભાગ ટ્રેકીંગ ફેસ્ટીવલ-૨૦૧૭
સાદર જણાવવાનું કે, નર્મદા વન વવભાગ દ્વારા યવકો/યવતીઓ ર્ાટે નીચે દર્ામવેલ અનેકવવધ હેતઓ વસધ્ધ
થાય તે ર્ાટે સરસ ર્જાનાું ટ્રેકીંગ ફેસ્ટીવલ-૨૦૧૭ નું આયોજન કરવાર્ાું આવેલ છે .
ટ્રેકસમ પ્રકૃવતની સુંદરતાનો પરીચય ર્ેળવે, પ્રકૃવતનાું સોંદયમને કેર્ેરાર્ાું કેદ કરવા, તેર્ની ર્ારીરરક ક્ષર્તાર્ાું વધારો થાય, તેઓ
જું ગલનું ર્હત્વ સર્જે , તેર્નાર્ાું વન સુંરક્ષણ અને સુંવધમનર્ાું પોતાનું યોગદાન આપવાની લાગણીનું બીજાુંકરણ
થાય,રવવવારની રજાને ઉજવણીર્ાું ફેરવી ર્કે, જું ગલનાું વૃક્ષો ઓળખતા થાય, જું ગલર્ાું વસતા આરદવાસીઓનાું ઉત્થાન
ર્ાટે યોગદાન આપવાની ભાવનાું વવકસે......
આ ટ્રેકીંગ ફેસ્ટીવલ-૨૦૧૭ ની વવર્ેષતા એ છે કે, ટ્રેકીંગ કરવા ઈચ્છક ઉર્ેદવારોની રજીસ્ટ્રેર્ન પ્રરિયા તેર્જ આ
સાથે સુંકળાયેલ તર્ાર્ કાર્ગીરી પેપરલેસ કરીને એક નવો જ ડીજીટલ અવભગર્ વ્યારા વન વવભાગ દ્વારા અપનાવવાર્ાું
આવેલ છે . તેર્જ WhatsApp, Facebook દ્વારા જ આ કાયમિર્નો પ્રચાર પ્રસાર કરીને, ઈન્ટરનેટના ર્ાધ્યર્થી ટ્રેકસમ
પોતાના ર્ોબાઈલ તેર્જ લેપટોપ દ્વારા Online રજીસ્ટ્રેર્ન કરી ર્કે તેવી સવવધા ઉપલબ્ધ કરવાર્ાું આવેલ છે .
વવર્ેષર્ાું આ ટ્રેકીંગ પ્રોગ્રાર્ર્ાું સહભાગી બનતા ટ્રેકસે જું ગલનું ર્હત્વ તથા જું ગલર્ાુંથી ઉપલબ્ધ થતી વન
ઔષવધઓનાું ઉપયોગ વવર્ેની ર્ાવહતી જું ગલર્ાું વસતા આરદવાસી પાસેથી જાણી ર્કે તે ર્ાટે વવર્ેષ આયોજન કરવાર્ાું
આવેલ છે .
વવર્ેષ આ ટ્રેકીંગ ફેસ્ટીવલ-૨૦૧૭ ર્ાું
ટ્રેકસમને પ્લાસ્ટીકનો ઉપયોગ ર્યામરદત કરવા,
જરૂરીયાતર્ુંદ વ્યરકતઓને ર્દદરૂપ થવા,
સારી વાતોને એપ્રીર્ીયેટ કરવાની સટેવ કેળવવા,
ડીજીટલ ર્ીડીયાનો Positive ઉપયોગ કરવા,
ટાઈર્ ર્ેનેજર્ેન્ટનાું ર્હત્વ........
વવર્ે પણ પ્રેરણારૂપ ર્ાગમદર્મન આપવાર્ાું આવી રહયું છે .
ઉપરાુંત આ ટ્રેકીંગ પ્રોગ્રાર્ની સાથે સાથે ટ્રેકસમ દ્વારા ટ્રેકીંગ દરમ્યાન કેર્ેરાર્ાું કેદ કરવાર્ાું આવેલ
ફોટોગ્રાફસની Photo Compition તથા એકબીજાનાું ફોટોગ્રાફસ ગગલ ડ્રાઈવર્ાું Share કરી ર્કે તે ર્ાટેની વ્યવસ્થા
કરવાર્ાું આવેલ છે . તેર્જ ટ્રેકસમનાું રફડબેક પણ Online ર્ેળવવાર્ાું આવી રહયા છે .
આ વવવર્ષ્ટ કાયમિર્ આપશ્રીની કચેરીનાું તર્ાર્ સ્ટાફને સહભાગી બનવા અર્ે આર્ુંત્રણ પાઠવીએ છીએ. કાયમિર્ર્ાું
હાજરી આપતા પહેલા નીચે ઉપલબ્ધ કરાવેલ રજીસ્ટ્રેર્ન લીંકર્ાું રજીસ્ટ્રેર્ન કરાવવા નમ્ર વવનુંતી છે . અન્ય તર્ાર્ વવગતો
રજીસ્ટ્રેર્ન લીંકર્ાું ઉપલબ્ધ છે .
રજીસ્ટ્રેર્ન લીંક :- https://goo.gl/forms/gJ2qYAPpk2mzbhcf1

