
Study Exposure Tour and participation in Special Theme based  

Nature Education Camp (NEC) 

 

Venue: GEER Foundation, Gandhinagar. 

Date: 19
th
 Aug. – 21

st
 Aug. 2014 

Program co-ordinator: Dr. Chintan Pathak, Prof. Prinsa Siddhapura, Prof. 

Harshitkumar Patel 

 

Department of Environmental Science and Engineering, Marwadi Education Foundations’ 

Group of Institutions in collaboration with Gujarat Ecological Education and Research 

(GEER) Foundation; planned a Special Theme Based Nature Education Camp for 3
rd
 

Semester students of B.E. Environmental Engineering; from date: 19
th
 Aug. 2014 to 21

st
 Aug. 

2014. The objective behind this activity was to orient the students towards practical hands-on 

training in research, learning the professional technologies, improve & innovate new ideas for 

project work and motivation towards skill up-gradation. Mr. Bharat Pathak, IFS (PCCF & 

Director, GEER Foundation), Mr. B.M. Joshi, GFS (Dy. Director, Ecological Education) and 

other experts of different fields had been resources for this training. Various training sessions 

were being organized to build capacity for region specific ecotourism services, livelihood 

enhancement of local communities living in and around the sanctuaries and national park or 

on ecotourism sites, strengthening and development of selected ecotourism sites and 

convergence and multi sectoral coordination in biodiversity conservation and rural livelihood 

improvement. The participants have also visited various field stations and nearby area in 

order to get exposure to hands-on sensitization and the concepts / facilities to be provided to 

the community. Trainees were also equipped with better and effective communication skills, 

networking and presentation skills, ethics of biodiversity conservation and ecological 

researches. 
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રહ�તા 9થાિનક સTદુાયોની  આBિવકા >UૃV, મજWતૂ અને સ$મ ઈકો Nુર�ઝમ 

સાઇSસ અને િવિવધ $ે(ીય સકંલન િવકાસ આયોજન કરવા વગરે� %ારા Yામીણ 

આBિવકા Zધુારો કરવો. સTદુાય માટ� [રૂ� પડ� શકાય તેવી સવેંદનશીલતા, 
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~ ડો. Kચ�તન પાઠક



 







 


