पर्यावरण ववभाग/ताां.क. ३
हवरत सांकल्पना ( Green Ideas ) र्या कार्ययक्रमातांगयत सुर्योग्र्य प्रस्ताव वनवडीसाठी
सुकाणू सवमतीच्र्या बैठकीचे इवतवृत्त.
विनाांक २५ जुलै, २०१४ रोजी

हवरत सांकल्पना र्या कार्ययक्रमातांगयत अ.मु.स.(पर्यावरण) र्याांच्र्या

अध्र्यक्षतेखाली झालेल्र्या सुकाणू सवमतीच्र्या बैठकीत खालील अविकारी उपस्स्ित होते.
१) श्री. पी.एस.शेटे, उपसवचव, नगर ववकास ववभाग, मांत्रालर्य,मुांबई
२) श्री.सो.ना.बागुल, उपसवचव, अियसांकल्प, पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य, मुांबई
३) श्री. सांजर्य भुस्कुटे , जनसांपकय अविकारी, महाराष्ट्र प्रिू षण वनर्यांत्रण मांडळ, मुांबई
४) श्रीमती. नसीमा शेख, उपसवचव, वनर्योजन ववभाग, मांत्रालर्य, मुांबई
५) श्री. अभर्य पपपरकर, शास्त्रज्ञ-१, पर्यावरण ववभाग, मांत्रालर्य, मुांबई.
सिर बैठकीत प्रिमत: र्यापूवी विनाांक ४ सप्टें बर, 2013 रोजी आर्योवजत सुकाणू सवमतीच्र्या बैठकीत
वनवड करण्र्यात आलेल्र्या प्रस्तावा बाबत चचा करण्र्यात आली. सिर वनवड प्राप्त प्रस्ताव वनिी मुक्ततेसाठी
ववत्त ववभागाला सािर केले असता ववत्त ववभागाने वनिी वनवितीबाबत प्रिमत: सुकाणू सवमतीत वनणयर्य घेवून
तद्नांतर प्रस्ताव सािर करण्र्याचे वनिे श विले होते. त्र्यानुसार खालील 0९ प्रस्ताव सुकाणू सवमतीच्र्या बैठकीत
ववचारािय घेण्र्यात आले.
अ.क्र.

व्र्यक्ती/सांस्िेचे नाांव

र्योजनेचा

सांवक्षप्त सांबवां िताांना

तवपशल

सुकाणू सवमतीचा वनणयर्य

मार्यत
प्रस्ताववत
वनिी

१

अस्स्तत्व मवहला

पर्यावरण

पूरक २५लाख

बहु उििे शीर्य सांस्िा

सणाांचे

गटाऐवजी ३० मवहला बचत गटाांना सक्षम

साजरीकरण

बनवून त्र्याांच्र्यामार्यत नैसर्गगक रां ग व

मवहला

बचत

गणेशमुती

बनववण्र्यात

र्याव्र्यात.

गटातांगयत नैसर्गगक

ववभागामार्यत र्या र्योजनेसाठी रुपर्ये ५

रां ग

लाख एवढा वनिी िे ण्र्यात र्यावा व उवयवरत

व

पूरक

पर्यावरण
गणेशमूती

बनवून

२

मूळ प्रस्तावातील ६० मवहला बचत

वनिीचा

भार

सांबवां ित

सांस्िेने

त्र्या

उचलावर्याचा आहे . सिर आर्गिक भार हा

बाजारपेठेत ववक्रीस

वकमान ५० हजार एवढा असणे आवश्र्यक

आणणे

राहील.

लोकरां जन

लोकभाषेतून

९.६३ लाख

बहु उििे शीर्य सांस्िा

(तावडी मराठी व

गावाांत

अवहराणी) पर्यावरण

राबववण्र्यात

ववषर्यक जनजागृती

करताांना

करणे.

शौचालर्ये उभारणे र्या बाबींचा सवय

जामनेर

तालुक्र्यातील
सुमारे

१३५

प्रस्ताववत १३५ गावाांऐवजी प्रिमत: ३०
जनजागृतीपर
र्यावेत.

कार्ययक्रम

गावाांची

गावातील

वनवड

लोकसांख्र्या,

तपवशल सिस्र्य सवचव, सुकाणू सवमती
गावे

र्याांना

सािर

करावा.

प्रकल्पास

जनजागृतीव्िारे

ववभागामार्यत रुपर्ये २ लाख एवढा वनिी

हगणिारी

िे ण्र्यात र्यावा व स्वत: सांस्िेने कमीत कमी

मुक्त

करणे.

२० हजार रुपर्ये

र्या र्योजनेसेाठी खचय

करावर्याचा आहे.
३

वनसगय

ववज्ञान मनुष्ट्र्य

मांडळ,नागपूर

व

वन्र्य ५.३7 लाख

"उमरे ड

कराांडला

वन्र्यजीव

जीवाांमिील सांघषय

अभर्यारण्र्य",नागपूर र्येिील वसमेवरील

टाळण्र्यासाठी

वस्त्र्या, शाळा र्यामध्र्ये वन्र्यजीव व मनुष्ट्र्य

जनजागृती करणे

र्यातील सांघषय टाळण्र्यासाठी जनजागृती
करावर्याच्र्या कार्ययक्रमासाठी प्रस्ताववत
रुपर्ये ५.३७ लाखा ऐवजी रुपर्ये २ लाख
वनिी मांजूर करण्र्यात र्येत आहे . उक्त
रक्कमेवशवार्य वकमान रुपर्ये २० हजार
एवढा खचय सांस्िेने करावर्याचा आहे .

४

वनसयग

जागर पवरसांस्िाांचे सांवियन

१०.४३लाख

प्रवतष्ट्ठान

पुणे

वजल्हर्यातील

सवमतीच्र्या

कस्तुरीरां गन

प्रस्ताववत

पर्यावरणीर्य

सांवि
े नवशल श्रेत्र ( ESA )तील गौताळ
प्रिे श (Grass land) र्याांचा GPSव्िारे
मापन, मुल्र्याांकन करणे व

गवताळ

क्षेत्रातील ववववितेचा अभ्र्यास करुन
सववस्तर अहवाल सािर करणे र्यासाठी
रुपर्ये ५ लाख वनिी मांजूर करण्र्यात र्येत
आहे . र्यावशवार्य रुपर्ये ५० हजार एवढा
वनिी सांबवां ित सांस्िेने करावर्याचा आहे.
५

वुमन सोसार्यटी र्ॉर कांु भमेळा

अांतगयत

२७५ लाख

ज्र्या व्र्यक्ती/मुले / सांस्िा र्याांच्र्यामार्यत

इनव्हार्यरमेंट कल्चर पर्यावरण ववषार्यक

जनजागृती

ऑर् एज्र्युकेशन

व्र्यक्तीची

जनजागृती

करावर्याची
वनवड

आहे .

सांबवां ित

त्र्या

सांस्िेने

करावर्याची असून प्रत्र्यक्ष जनजागृती
कार्ययक्रमासाठी रुपर्ये ७ लाख एवढा वनिी
मांजूर करण्र्यात र्येत आहे. र्यावशवार्य रुपर्ये
७०

हजार

एवढा

वनिी

सांस्िेला

करावर्याचा आहे.
६

श्रीमती. केतकी घाटे

पारां पावरक

१४.२9 लाख

पविम घाट क्षेत्र जव्हार, नांिूरबार,

पर्यावरणीर्य ज्ञानाचे

मेळघाट,पसिुिुगय, चांद्रपूर, गडवचरोली

सांवहतीकरण

र्यासारख्र्या आविवासी बहू ल क्षेत्रे र्याांना
भेटी िे वून पाांरपावरक ज्ञानाचे सांकलन
करुन ते पुस्तक वा वर्ल्म स्वरुपात तर्यार
करणे र्या कार्ययक्रमासाठी

एकूण रुपर्ये

१४.२९ लाख एवढा वनिी मांजूर करण्र्यात
आला आहे. र्योजना

पूणय होईपर्ययत

सांबवां िताांनी रुपर्ये 1.00 लाखाची बँक
गँरांटी पर्यावरण ववभागास सािर करणे
आवश्र्यक आहे.

७

श्रीमती

सोनाली पर्यावरणीर्य

र्डके

७.9१ लाख

पर्यावरण ववषर्यबाबतची जाण ववववि

वशक्षणासाठी ववववि

कृती

पर्यावरणीर्य

पर्यावरणीर्य वशक्षण कृती कार्ययक्रमाची

कृती

आराखडर्याव्िारे

होण्र्यासाठी

आराखडर्याची

आखणी करणे व र्यावर आिावरत ३

आखणी करणे

पुस्तकाांचे

ववववि

सांच

पर्यावरण

ववभागासाठी तर्यार करण्र्याच्र्या प्रस्तावास
मान्र्यता िे ण्र्यात आली. र्यासाठी ७.९१
लाख खचास मान्र्यता िे ण्र्यात आली
असून र्योजना पूणय होईपर्ययत सांबवां िताांनी
रुपर्ये ५० हजाराची बँक गँरांटी पर्यावरण
ववभागास सािर करणे आवश्र्यक आहे .
८

इकोएस्क्सट

टाकावू वस्तु

१४.७६ लाख

कचरा वेचकाांच्र्या सहभागाव्िारे कच-

पुनयचक्रीकरणकरुन

र्यातील टाकावू वस्तु पूनयचक्रीत करुन

त्र्यापासून

सजावटीच्र्या ववववि वस्तु तर्यारकरणे र्या

सजावटीच्र्या

कार्ययक्रमासाठी रुपर्ये १० लाख एवढा

ववववि वस्तु तर्यार

वनिी मांजूर करण्र्यात आला. र्यावशवार्य

करणे

सांस्िेस वकमान १.00 लाख एवढा वनिी
स्वत:चा वहस्सा म्हणून खचय करावर्याची
आहे .

९

वॉटरशेड

पविम

घाटातील १४.७६ लाख

ऑगयनार्यझेशन रस्ट

प्रिे शावनष्ट्ट व लोप

करणारे

पावत

बैठकीच्र्या वेळी असे सूचीत केले की,

असलेल्र्या

सांबवां ित रस्ट मार्यत पत्र व्र्यवहार
श्री.

वगरीश

जाठार

र्याांनी

प्रजातीची

स्स्िती

सिर प्रस्ताव हा श्री. िमयराज पाटील र्याांचे

नोंिवून

त्र्याांच्र्या

सह सांर्यक्
ु तीकवरत्र्या राबवू इस्च्ित आहे.

सांवियनाबाबत

र्याबाबत सवमतीने सववस्तर चचा करुन

कार्ययवाही करणे.

त्र्याांच्र्या नाांवे प्रस्ताव िे ण्र्याच्र्या अटीवर व
तसेच प्रस्तावाचा अभ्र्यास र्या पूवी BNHS
र्या

सांस्िेमार्यत

करण्र्यात

आला

नसल्र्याचे प्रमाणपत्र सािर करण्र्याच्र्या
अटीवर रुपर्ये ९ लाख एवढा वनिी मांजूर
करण्र्यात आला. र्याबाबत प्राप्त होणारा
अांवतम अहवाल हा पर्यावरण ववभागाच्र्या
मान्र्यतेसाठी सािर करण्र्याचे उभर्यताांनी
मान्र्य केले. र्योजना

पूणय होईपर्ययत

सांबवां िताांनी रुपर्ये 1.00 लाखाची बँक
गँरांटी पर्यावरण ववभागास सािर करणे
आवश्र्यक आहे.

ब)

जनजागृतीबाबत प्राप्त नवीन प्रस्ताव जानेवारी,२०१४ ते ३०जून, २०१४ र्या कालाविीत प्राप्त झालेले

व नाववण्र्यपूणय सांकल्पना असलेले पुढील प्रस्ताव सवमतीने ववचारात घेतले र्याबाबत घेतेलेले वनणयर्य
पुढीलप्रमाणे.
अ.क्र.

व्र्यक्ती/सांस्िेचे नाांव

र्योजनेचा सांवक्षप्त

सांबवां िताांना

तवपशल

मार्यत

सुकाणू सवमतीचा वनणयर्य

प्रस्ताववत
वनिी (रुपर्ये
लाखात)
१

प्रर्यास

सेवाभावी बीड वजल्हर्यातील ८.८० लाख

सांस्िा,गेवराई

बालाघाट

पवयत

राांगामिील

सिर प्रस्ताव र्यापूवीही सवमतीमार्यत
ववचारािय घेण्र्यात आला होता. विनाांक
२९/३/२०१४ च्र्या शासन वनणयर्याव्िारे

गावातून

जैव

रुपर्ये ८ लाख वनिी मुक्त करण्र्याची बाब

वववविता मांडळाची

सुिावरत प्रस्ताव प्राप्त झाल्र्यावर वनिी

स्िापना

मुक्त करावर्याच्र्या अटीस अिीन राहू न

करुन

गावातील

जैव

मान्र्यता िे ण्र्यात आली होती.

प्राप्त

वववविता

सुिावरत प्रस्ताव सुकाणू सवमतीच्व्र्या

रवजस्टरच्र्या

बैठकीत ववचारािय ठे वण्र्यात आला असता

माध्र्यमातून

बीड वजल्हर्यातील १० गावाांची जैव

गावातील

जैव

ववववितेबाबत नोंिणी करण्र्याच्र्या अटीवर

ववववितेचे

जतन

रुपर्ये ३ लाख एवढा वनिी मांजूर करण्र्यात

करणे.

आला.

र्या वशवार्य सांस्िेस

वकमान

रू.30,000/- एवढा वनिी स्वत:चा वहस्सा
म्हणून खचय करावर्याची आहे.
२

स्वामी

वववेकाांनि बीड व उस्मानाबाि २१ लाख

बहु उििे शीर्य

वजल्हर्यातील

सेवाभावी सांस्िा

पारिी

व

सुकाणू

सवमतीने

सिर

प्रस्तावावर

सखोल चचा करुन पर्यावरण ववषर्यक
वभल्ल

समाजातील

जनजागृतीसांबि
ां ी सिर प्रस्ताव अमान्र्य
केला.

सुवशक्षीत
घटकाांव्िारे
पवरवतयन

मत
व

जनजागृती करुन
वन्र्यजीवाांचे

रक्षण

करणे
३

४

डॉ. महे श गार्यकवाड

नेचर

वटवाघळाांचे कवष २२.५०

सुकाणू

व

जैव

सखोल चचा करुन पर्यावरण ववषर्यक

ववववितेत असलेले

जनजागृतीसांबि
ां ी सिर प्रस्ताव अमान्र्य

आर्गिक

महत्व

केला.

घटक १२.०६

पालघर र्येिील पालघर व त्र्या जवळच्र्या

ॲड पक्षी

वन्र्य

हा

सवमतीने

सिर

इनव्हार्यरमेंट

केंद्रस्िानी

ठे वून

क्षेत्रातील

आश्रमशाळा

सोसार्यटी, ठाणे

आविवासी

आश्रम

पक्षाांसांबि
ां ी

जैव

शाळे च्र्य

प्रस्तावावर

पवरसरातील
ववववितेववषर्यी

जनजागृती करावर्याच्र्या एकूण १२.०६

पवरसरातून

५

राजाराम

कॉलेज

जैव

लाखाच्र्या प्रस्तावास मान्र्यता िे ण्र्यात

ववववितेववषर्यी

आली. र्या वशवार्य सांस्िेस वकमान १.00

जनजागृगती

लाख एवढा वनिी स्वत:चा वहस्सा म्हणून

करणे.

खचय करावर्याची आहे.

कोल्हापूर

३७.५

ववद्यानगर,

वजल्हर्यातील

कोल्हापूर

पविम
क्षेत्रातील

प्रस्ताववत कार्ययक्रम प्रिमत: ५ वकल्ल्र्याांची
वनवड करुन त्र्यावरील जलस्त्रोताचे

घाट

सांवियन व सवेक्षणासाठी रुपर्ये ३ लाख

ववववि

एवढा वनिी मांजूर करण्र्यात आला. र्या

वकल्ल्र्यामिील

वशवार्य सांस्िेस वकमान 30000/-एवढा

जलस्त्रोताचे

वनिी

सवेक्षण व सांवियन

करावर्याची आहे.

स्वत:चा

वहस्सा

म्हणून

खचय

करणे.

क) जानेवारी २०१४ ते ३० जून,२०१४ र्या कालाविीत प्राप्त प्रस्तावाांपक
ै ी नाववण्र्यपूणय सांकल्पनेचे पुढील
प्रस्ताव सुकाणू सवमतीसमोर ववचारािय ठे वण्र्यात आले व त्र्यानुसार सवमतीने वनणयर्य घेतले.
अ.क्र.

व्र्यक्ती/सांस्िेचे नाांव

र्योजनेचा सांवक्षप्त

सांबवां िताांना

तवपशल

मार्यत

सुकाणू सवमतीचा वनणयर्य

प्रस्ताववत
वनिी (रुपर्ये
लाखात)
१

ग्रामीण र्युवक वक्रडा गाव

पर्यावरण ६ लाख

सिर

प्रस्तावावर

सववस्तर

चचा

वशक्षण बहु उििे शीर्य ववकास प्रकल्प

झाल्र्यानांतर प्रस्ताव अांमलबजावणी र्या

सेवाभावी सांस्िा

वगयवारीत सुर्योग्र्य नसल्र्याचे मत सवमतीने
वनवित केले व प्रस्ताव अमान्र्य केला.

२

NGO

-

Indian स्िार्यी पर्यावरणीर्य २७.३२
ववववि

सुमारे ३० गावाांतील १०० शाळाांमध्र्ये

Herpetological

ववकासाहय

तसेच स्िावनक र्युवक ग्रामीण मवहला,

Society

गोंष्ट्टींचे

आविवासी बाांिव र्याांना कार्ययशाळे तून

पुनयचक्रीकरण

प्रवशक्षण िे वन
ू ऊजा, पाणी , टाकावू
पासून वटकावू वस्तु बनववणे र्या सारख्र्या
ववववि बाबींचे प्रवशक्षण िेणे र्यासाठी रुपर्ये
१५ लाख एवढावनिी मांजूर करण्र्यात
आला. र्या वशवार्य सांस्िेस वकमान १.50
लाख एवढा वनिी स्वत:चा वहस्सा म्हणून
खचय करावर्याची आहे.

३

इकॉलॉवजकल

Restoration

सोल्र्युशन

Semiarid
Grassland

of २३.४२

सिर प्रस्तावावर

सववस्तर चचा करुन प्रस्ताववत खचाचा
(To

promote
Conservation &
Ecological

सुकाणू सवमतीने

ववचार करता प्रस्ताव अमान्र्य करण्र्यात
आला.

Restoration

of

grassland

&

scrub habitats in
semi-arid & arid
regions through
community
participation in a
holistic manner. )
उपरोक्त मांजूर प्रस्ताव व ज्र्या सांस्िाांचा मांजूर वनिी हा कमालतम असून मान्र्य खचाच्र्या मर्यािे त सवय
सांबवां िताांकडू न पर्यावरण ववभागाने सववस्तर प्रस्ताव खचाच्र्या कालमर्यािे सह मागवून तो वनिी मुक्त करण्र्याच्र्या
पुढील मान्र्यतेसाठी वनर्योजन/ववत्त ववभागास सािर करावा.
उपस्स्िताांनाचे आभार मानून बैठक समाप्त झाली.

-------------------

