बॉम्ब े ॅ
न चरल िहस्�ी सोसाय, नागपूर
  मािहती पु�स्तका व सूचन
नागपूर राजभवन जैविविवधता उपवनास शाळांनी िदलेल्य भेटीसंबंधात
राजभवन जैविविवधता उपवन हे नागपूर शहराच्या क ें�स्थानी �स्थत. हे िवषयिनष्ठ उपवन महाराष्
वन िवकास महामंडळ मय�िदत यांच्याकडून िवकिसत

करण्यात आले आ.

जैविविवधता उपवन िनसगर्

िशक्षणाची उ�म संधी देते आिण िवशे:, शाले य िव�ाथ्य�किरत गुण�ाहक आहे . फु लपाख� उ�ान, वनौषधी
उ�ान, औषधी वनस्पतीं उ�ान, िनवडुं ग (कॅ क्ट) उ�ान, इत्यादींसारख्या िवषयिनष्ठ िवभागांसह
जैविविवधता उपवन, िव�ाथ्य�ना त्यांच े ज्ञान वृ�ध्दगत करण्याची उ�म संध. जैविविवधता उपवनातील
िनसगर् झलक(खुणा), स्थािनक जैविविवधत पाहण्याच व समजून घे ण्याची सव�त्कृष्ट संधी द.
बॉम्बे नॅचरल िहस्�ी सोसायटी , भारतातील सव�त जुन्य, �ख्यात अशासकीय संघटनांपैकी एक संघटना
आहे . बॉम्बे नॅचरल िहस्�ी सोसायटीने ितच्या नागपूर येथील व्या� कक्लयामाफर्त जैविविवधता उपवनामध्य
िव�ाथ्य�साठी पय�वरण िशक्षण कायर्�म चालिवण्याची जबाबदारी हाती घेतल.

बॉम्बे नॅचरल िहस्�

सोसायटीचा �िशिक्षत कमर्चारी , िनसगर्िवषयक िविवध िशक्षण उप�म आयोिजत क. या उप�मांमध्ये
राजभवन, नागपूरच्या जविविवधता उपवन क्षे�ातील िनसगर् झ(खुणा), िच�पट कायर्�म(िफल्म श), स्लाईड
शो, स्पध, इत्यादी उप�मांचा समावेशहोतो.
इच्छुक शाळांन, या अनन्यसाधारण जैविविवधता उपवनास भेट देण्यासाठी त्यांच्या िव�ाथ्
पाठिवण्याकिरता िवनंती केली आह. िव�ाथ्य�ना क्षे�ीय अनुभवातून िशकण्याची संधी िमळेल आिण िन
सौंदय�चा आस्वाद घेताना त्यांचे ज्ञान समृ�.
यथोिचतरीत्या भरलेला नोंदणी नमुन (खाली िदले ला) पुढील प�यावर पाठवावा िंकवा -मेल करावा.
‘

तुकडीच्या(बॅच) भेटीसाठी तारखांचे वाटप, �थम योणाऱ्यास �थम �ाधान’ या त�वावर केले जाईल. भेटीच्या
तारखेच्या िकमान7 िदवस अगोदर शाळे ला पुष्टीकरण प� देण्यात ये.
संपकर:
�ी.संजय करकरे
सहायक संचालक, बीएनएचएस, नागपूर
बी-1, वंदना को.ऑप.हाऊिंसग सोसायट,
रामदासपेठ, नागपूर
�मणध्वनी �मांक9552595962
इ-मेल: sanjay.karkare@gmail.com
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सूचना
•

राजभवन हे , महाराष्�ाचे सन्माननीय राज्यपाल यांचे अिधकृत िनवासस्थान. हे एक िनब�िधत क्षे
आहे . त्यादृष्टी राजभवनाचे पािव�य राखणे मह�वाचे आहे .

•

राजभवन जैविविवधता उपवन पय�वरणिवषयक िशक्षण के (बीपीइइसी) हे , एक िनसगरिवषयक
जनजागत
ृ ी कें� आह. ते मनोरं जन िंकवा करमणूक उपवन नाह.

•

जैविविवधता उपवन, रिववार व शासकीय सुट्�ांखेरीज सवर् िदवशी िव�ाथ्य�च्या भेटीकिरता 
असेल.

•

केवळ पाचवी ते नववीच्या िव�ाथ्य�च्या एका तुकडीला त्यांच्या िशक्षकांसोबत परवानगत येईल.
जैविविवधता उपवनास भेट दे ण्यासाठी िशक्षकांसह केवळ शालेय िव�ाथ्य�नाच परवानगी.

•

दोन िशक्षकांसह एका तुकडीत कमा40 िव�ाथ्य�चा समावेश असे.

•

बीएनएचएसच्या �िशिक्षत कमर्चा�ारे हा तीन तासांचा पय�वरण िवषयक िशक्षण अभ्यास दौ(सहल)
आयोिजत केला जातो.

•

�त्येक तुकडीसाठी .200/- इतके नोंदणी शुल्क �देय अस. जैविविवधता उपवन भेटीची नोंदण,
नमुना

व

शुल्क यासह

आगाऊ

करण्यात याव.

राजभवनाच्या

http://rajbhavan.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाव� नमुना, उतरवून (डाऊनलोड)
घे ता येऊ शकेल िंकवाsanjay.karkare@gmail.com या इ-मेलव�न मागिवता येऊ शकेल.
•

भेटीच्य वेळा पुढील�माणे असतील:
सकाळची तुकडी : सकाळी 8.00 ते 11.00
दुपारची तुकडी : दुपारी 2.00 ते  संध्याकाळ 5.00

•

कायर्�माच नों (बुकीं), िकमान 15 िदवस अगोदर करणे गरजेचे आहे .

•

जर अपेिक् तारखा उपलब् नसतील तर, पय�यी तारखा िदल्य जातील.

•

भेट र� झाल्या कोणताही परतावा िमळणार नाही. पय�यी िदवस दे ण्या येतील.

•

भेटीच्य वेळी िव�ाथ� व िशक् यांची स्वतं यादी सादर करावी लागेल.

•

िव�ाथ्य�न शाळे च्य गणवेषात यावे लागेल. �त्येकान एक वही व पेन घे ऊन येणे अपेिक् आहे .

•

तेथे उपहारगहृ ाची सुिवधा नाही. िपण्याच पाणी उपलब् आहे . िव�ाथ� सुका अल्पोपहा (dry snacks)
आणू शकतात.

•

कचरा, धू�पान, म�पान,प्ला�स्टक िपशव्यांचा व, मो�ाने बोलणे , संगीत लावणे , फु ले तोडणे , फां�ा
तोडणे , नमुना गोळा करणे यांस सक्त मनाई आह.

•

तेथे ने – आण करण्याची(pick up and drop) सुिवधा नाही. �त्येक शाळेने त्यांची स:ची वाहतूक
व्यवस्था करा.

•
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शाळे च्य वाहनांना केवळ राजभवनच्या दर �ारा (गेट) तूनच �वेश करण्यास परवानगी देण्यात ये.

जैविविवधता उपवन पय�वरणिवषयक िशक् कें
राजभवन, माऊंट रोड, सदर, नागपूर 443 331.

शाळे चे नाव

:

……………………………………………………………………………

माध्य
(इं�जी /मराठी / िंहद/ उदूर )

:

……………………………………………………………………………

प�ा

:

दूरध्वन �मांक

:

मुख्याध्या / मुख्याध्यािप

:

�मणध्वन �मांक

:

……………………………………………………………………………

भे टीची तारीख

:

……………………………………………………………………………

वेळ

:

सकाळी 8.00 ते 11.00/दुपारी 2.00 ते संध्य. 5.00

भे ट दे णाऱ्य िव�ाथ्य�च संख्य

:

……………………………………………………………………………

भे ट दे णाऱ्य िशक्षकां संख्य

:

……………………………………………………………………………

नोंदण शुल्

:

�दानाचा �कार

:

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

रोख /दशर्न धनाकषर /धनादे श / बक
ँ हस्तांतर

(**‘बॉम्ब नॅचरल िहस्� सोसायटी’ यांच्य नावाने,

धनादे श/दशर्नी धनाकष काढावेत)
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:घोषणाप�:

नागपूर राजभवन, जैविविवधता उपवनास भेट दे ण्याकिरता आमच्या शाळेच्या नावाची आम्ही नो
केली आहे . आम्ही या�ारे आमची स्:ची संपण
ू र ् जबाबदारी घे ण्याची हमी देत आिण भेटीच्या वेळी आिण
भेटीदरम्यान कोणताही अपघात होऊन इजा झाल्यास आिण मालम�े चे नुकसान झाल्यास देखील त्याला बॉ
न ॅचरल िहस्�ी सोसायटी व राज भवन जबाबदार असणार नाही याची हमी देत. आक�स्मकपणे �ग्णालया
दाखल करण्याच/उपचार करण्याचा �संग उ�वल्य, आवश्यक

कारवाई

करण्यासाठी आम्

बीएनएचएसच्या अिधकाऱ्यांना  िंकवा �मुखांना �ािधकार देत आहोत आिण त्याचा संपूणर ् खचर् आम.
जैविविवधता उपवनाच्या सवर् िनयमांचे व िविनयमांचे पालन करण्याची आिण कायर्�माचे �मु
स्वयंसेव यांनी िदलेल्या सूचनांचे काजीपूवर्क पालन करण्याची देखील आम्ही हमी द.

िदनांक :
मुख्याध्यापकाच/ मुख्याध्यािपके स्वाक्

शाळे चा िशक्क
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