Call for Green Ideas (हरित संकल्पना) अंतर्गत रिनांक- 25 जुलै 2014 िोजी
आयोरजत सुकाणू सरिती बै ठक
I)

हरित संकल्पना फ़ेिी VII- रि.4 सप्टें बि 2013 िोजी आयोरजत सुकाणू सरितीच्या बैठकीत
रनवड प्राप्त प्रस्तावांबाबत रवत्त रवभागाच्या सूचऩेच्या अनुषंगाऩे रनधी रनश्चचतीसाठी रवचािार्थ
प्रकल्प

अ.क्र. व्यक्ती / संस्थेचे न व
ं
1

अस्स्तत्व मक्षिल बिु उद्देक्षिय

योजनोचे संक्षिप्त तपक्षिल

वेळ

पयावरणपूरक सण च
ं े स जरीकरण

संस्थ
2

लोकरंजन बिु उद्देक्षिय संस्थ

लोकभ षेतून मर री-त वाी( व ऐर णी )पयावरण
क्षवषयक जनज गृती व नैसर्गगक स धनसंपत्तीचे संवधधन

3

क्षनसगध क्षवज्ञ न मंाळ

मनुष्य व वन्य जीव मधील संघषध रळण्य स री जनज गृती
करणे(.Awareness to avoid man-animal conflicts)

4

क्षनसगध ज गर प्रक्षतष्र न

पक्षरसंस्थेचे संवधधन (Conservation of eco system
services

5

वुमन सोस यटी फॉर

न क्षिक येथे आयोजीत करण्य त येत असलेल्य

एन्व्ि रमेंट कल्चर ॲन्ा

कुभमेळ त पयावरण जनज गृती करणे.

एज्युकेिन
6

श्रीमती केतकी घ टे

प रंप क्षरक पयावरणीय ज्ञ न चे संक्षितीकरण
(Documentation of traditional environmental
wisdom)

7

श्रीमती सोन ली फाके

पयावरण क्षििण स री क्षवक्षवध पयावरणीय कृती
आरखड् च
ं ी आखणी करणे. (Designing
environmental activities for eco-education)

8

इकोएस्क्सट

ट कऊ वस्तू पूनधचक्षक्रत करून सज वटीचे वस्तू करणे.
(The Reuse collective and the beauty of recycling
event)

9

वॉटरिेा ऑगधन यझेिन ट्रस्ट

पक्षिम घ ट तील प्रदे िक्षनष्र व लोपप वत असलेल्य
प्रज तीची स्स्थती व संवधधन करणे. (Status and
conservation of the endemic and threatened birds
of the northern westeren ghats of India)

दु प री 3 ते 3.30

II)

जनजार्ृती प्रकल्प –

अक्र.

व्यक्ती / संस्थेचे न व
ं

योजनोचे संक्षिप्त तपक्षिल

1

अशासकीय संस्था -

बीड रजल्यातील बालाघाट पवथतिांगा िधील

प्रयास स़ेवाभावी संस्र्ा,

गावातून जैवरवरवधता िंडळाची स्र्ापना व

वेळ

गावातून जैवरवरवधता िरजस्टिच्या िाध्यिातून
गावातून जैवरवरवधत़ेच़े जतन.
2

अशासकीय संस्था श्रीस्वािी रवव़ेकानंि .
,बहु ंस़े ीीय स़ेवाभावी संस्र्ा

बीड व ंस्िानाबाि रजल्यातील पािधीरभल्ल /
सिाजातील जबाबिाि व सुरीरात ,सिाजाच़े
घटकािाफथत ितपरिवतथन व जाणीव जागाती

दु प री 3.30 ते 4.30

रनिांती व ययातून वयय जीवांच्याजैवरवरवधत़ेच़े
िाण
3

Individual- Dr. Mahesh Role & Economic Importance of Bats in
Gaikwad
the Agriculture & Forests (Agrobiodiversity) of Maharashtra

4

Foundation- Nature & Biodiversity in and around Ashram
Environment Society of Schools (Bird Specific)
Thane

5

GovernmentRajaram Awareness programme for Conservation
College, Vidya Nagar, of Water Reservoirs from hill forts in
Kolhapur
Kolhapur districts

III) अिलबजावणी प्रकल्प –
अक्र.

व्यक्ती / संस्थेचे न व
ं

1

अशासकीय संस्था -ग्रािीण गाव पयाविण रवकास प्रकल्प
युवक

क्रीडा

व

योजनोचे संक्षिप्त तपक्षिल

वेळ

रीाण

बहु ंस़े रीय स़ेवाभावी संस्र्ा,
2

3

NGO- Indian
Herpetological Society,

Creative recycling for Environment

NGO- The Ecological
Solutions

Restoration of Semiarid Grassland (To

Sustainability

promote Conservation & Ecological
Restoration of grassland & scrub habitats
in semi-arid & arid regions through
community participation in a holistic
manner.

दु प री 4.30 ते
5.00

