संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठ
िविनयम . ४/२०१८
“ पयावरण पुर कार दान कर यासंबंधीचे िविनयम – २०१८ ”
याअथ ,

व थापन प रषदेने पयावरण संवधना या

े ात उ कृ

काय करणाया खालील नमुद

गटातुन संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठातफ ‘ पयावरण पुर कार ’ दे याचा िनणय घेतलेला आहे.
याअथ , उपरो

योजनाथ िविनयम तयार कर यात येत आहे.

१. हे िविनयम ' पयावरण पुर कार '
२. हे िविनयम
3.

दान कर याबाबतचे िविनयम ४/२०१८ हणून संबोध यात येईल.

व थापन प रषदेने मा यता दले या तारखेप ासून अमलात येतील.

तावना
वृ ारोपन, वृ संवधन, जल व थापन, जलसंवधन जैविविवधता संर ण, संवधन व

अपारंप ा रक उजा

व थापन,

ोताचा वापर व जनजागृती करणाया संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठाचे प र े ातील

सव कारचे महािव ालय, शाळा व सामािजक भावनेतून पयावरण संवधनाचे काय करणारे स म ािधकारणांकडे
न दणीकृ त िविवध

ित ान आिण वयंसेवी सं था (गट - अ) व संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठा या

प र े ात पयावरणासंबंधी काय करणारा

(गट - ब) यांना संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठातफ

येक एक ' पयावरण पु र कार ' दे यात येईल. या दोन पुर काराला गट - अ व गट - ब, असे संबोध यात येईल.
यासाठी दरवष

द. २ िडसबर ' रा ीय दुषण िनयं ण दनी ' गट - अ व गट - ब यां यापैक िनवड झाले या

येक एक गट - अ व गट - ब यांना िव ापीठाचे मृतीिच ह, श तीप , रोख बि स देवून गौरिव यात येईल.
४. उ ेश
तावनेत नमुद के या माणे गट - अ व गट - ब
जल व थापन, जलसंवधन, जैविविवधता संर ण, संवधन व

दारे पयावरणासंबंधी वृ ारोपन, वृ संवधन,
व थापन, अपारंपा रक उजा

ोताचा वापर व

जनजागृती इ याद ची आ था िनमाण कर यासाठी तथा या कायाम ये पधा िनमाण हावी आिण चांग या
कायाला ो साहन िमळू न यांचा गौरव हावा, या उ े शाने ‘ पयावरण पुर कार ’सु

कर यात येत आहे.

५. न नतम यो यता
तावनेत नमुद के या माणे गट - अ व गट - ब दारे मािगल ५ वषा पासुन पयावरणासंबंधी वृ ारोपन
आिण वृ संवधन, जल व थापन, जलसंवधन, जैविविवधता संर ण, संवधन व

व थापन, अपारं पा रक उजा

ोताचा वापर व जनजागृत ी या े ात काय क रत असतील यांना या पुर कारासाठी पा समज यात येईल.
६. पुर कार यो य संवग
तावनेत नमुद के या माणे गट - अ व गट - ब या संवगातून

येक एक यांचा या पुर कारासाठी

िवचार कर यात येईल. या पु काराला गट - अ व गट - ब असे संबोध यात येईल.
७. पु र काराचे व प
पयावरण पुर कारा क रता िनवड झाले या गट - अ व गट - ब मधील

तावांन ा खालील माणे

पुर कार दे यात येतील.
१)

गट अ -

. 15,000/- रोख र म, िव ापीठाचे मृतीिच ह, श तीप .

२)

गट ब -

. 10,000/- रोख र म, िव ापीठाचे मृतीिच ह, श तीप .

उपरो
समक

पुर कार मा.कु लगु , संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठ, अमरावती अथवा मा.कु लगु ं या

असले या मा यवर

कवा पयावरण

े ातील त

मा यवर

या ह ते समारंभपुवक दान

कर यात येतील.
८. पु र कार िनवड सिमती :- पु र काराचे सिमतीम ये एकू ण पाच सद य राहतील.

1)अ य

-

अय

(

.प.ने नािमत के लेले )

2)सद य

-

१ सद य (

.प.ने नािमत के लेले )

3)िवषयत

-

२ सद य (

.प.ने नािमत के लेले )

4)उ ान अिध क -

सद य सिचव

व थापन प रषद दोन िवषयत

नािमत करतील, या सिमतीचे अ य

व एक सद य

व थापन

प रषदे या सद यामधुन नािमत करे ल. तसेच उ ान अिध क हे पि स द सद य सिचव हणून कायरत राहतील.
िवषयत
िवषयत
िनवड

पयावरण संवधनांचे

े ात सात याने कायरत असणारे त

नामवंत

ि

असावेत. संबंिधत

ांची अ यावत यादी िव ापीठा या उ ान िवभागाकडे उपल ध असले या यादीतुन दोन िवषयत
व थापन प रषद करे ल.

व थापन प रषदेन े नािमत के लेले सद य, िनवड सिमतीचे सद य राहतील.

ांची

९. पु र काराची कायप दती


वृ ारोपण, वृ संवधन, जल व थापन, जलसंवधन जैविविवधता संर ण, संवधन व
अपारंप ा रक उजा

ोताचा वापर व जनजागृती या

व थापन,

े ात रा ीय कवा आंतररा ीय तरावर पुर कार

ा के लेली सव कारचे महािव ालय, शाळा व सामािजक भावनेत ून पयावरण संवधनाचे काय करणारे
स म ािधकारणांकडे न दणीकृ त िविवध ित ान आिण वयंसेवी सं था व

यांन ी िव ापीठा या '

पयावरण पुर कारासाठी ' अज करणे अपेि त नाही.


ावसाियक दृि कोन ठे वून पयावरणासंबंधीचे काय करणायांना या पुर कार क रता अज करता येण ार
नाही.



नामांकन भर याची शेवटची " ितथी 31 ऑग

" राहील. यासबंधीची जाहीरात िव ापीठा दारे

वृ प ातून कािशत कर यात येईल व प रप का दारे कळिव यात येईल.


नामांकन अज िविहत नमु यात सादर करावयाचे अस याने सदर नामांकन अजा या ती संत गाडगे बाबा
अमरावती िव ापीठाचे “ www.sgbau.ac.in ” संकेत थळाव न ा करता येतील. यासंबंधीचे िनकष
अजासोबत जोडलेले आहे.



या वषासाठी नामांकन अज मागिव यात आलेले आहे. याचवष द. 2 िडसबर 'रा ीय दुषण िनयं ण
दनी' पुर कार दान कर यात येईल. परं त ु काही अप रहाय कारणा तव व रल तारखेत बदल कर याचे
अिधकार मा. कु लगु ं ना राहतील.



िनवड सिमती, ा झाले या नामांकन अजाची छाननी क न, वैध नामांकन अज असले या सव कारचे
महािव ालय, शाळा व सामािजक भावनेतून पयावरण संवधनाचे काय करणारे स म
न दणीकृ त िविवध ित ान आिण वयंसेवी सं था गट - अ व
थमदशनी यो य वाटले या



येक पिह या तीन काय े ाला

पयावरण पुर कार सिमती आप या िशफारशी
िशफारशी

ि

ािधकारणांकडे

गट - ब या गटातून िनवड सिमतीला

य भेटी देवून मु यमापन करतील.

व थापन प रषदेसमोर सादर करतील. िनवड सिमती या

व थापन प रषदेला मा य अस यास गट अ व गट ब यामधुन

येक एक यांना पुर कार

दान कर यात येतील.


पयावरण पुर कारासाठी िनवड सिमती या िन कषानुसार गट - अ व गट - ब याम ये पा नस यास या
वष चा पुर कार दे यात येणार नाही / घोिषत कर यात येणार नाही. याबाबतचे अंत ीम अिधकार
व थापन प रषदेला राहतील.



पुर काराचे नामांकन अज पांच तीत भ न पाठिवणे अिनवाय राहील.



कलर फोटो या ती

तावासोबत सादर करा ा व तसेच इतर सव द ताऐवजा या स य ती सा ां कत

असणे अिनवाय राहील.


पयावरण पुर कारा या नावातील वष दरवष बदलिव यात येईल.



गट – अ मधुन नामांकन भरणारे महािव ालय, शाळा यांनी रा ीय सेवा योजना व ह रत सेन ा योजनेकडू न
के ले याच कायाचा के वळ उ लेख असू नये. तर

य

िश क, पालकां या सहकायाने के ले या कायाचा उ लेख

शाळा व महािव ालया दारे इतर िव ाथ ,
तावात असणे आव यक राहील. के वळ रा ीय

सेवा योजना व ह रत सेना योजने या कायाव न या पुर कारासाठी िवचार के या जाणार नाही. िहच अट
गट - ब गटासाठी देखील लागु राहील.


सदर पुर कार ा करणाया गट - अ व गट - ब संवगातील कमीत कमी 05 वष पु हा अज करता येणार
नाही.



पयावरण पुर काराबाबतचे िनयम व अटी तसेच िनणयाबाबत अंितम अिधकार िव ापीठ

व थापन

प रषदेकडे राहतील.


पुर कार नामांकन अज ‘ कु लसिचव, संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठ,अमरावती ’ यांचेकडे
न दणीकृ त डाके दारे पाठवावे. िविहत नमु यात व तीत नामांकन अज ा न झा यास अथवा िविहत
ितथीपयत िव ापीठाला ा न झा यास सदर
नामांकना या अंतीम ितथीला कोण याही

तावावर िवचार के या जाणार नाही. द. 31 ऑग या
कारची सुटी अस यास

यानंत र पुढील कायालयीन

कामकाजाचा दवस अंतीम ितथी समज यात येईल.
१०. पयावरण पुर कारा क रता गट - अ व गट - ब या संवगाक रता नामांकन अज, िनकष, माणप , बँनरचे व
मृत ी िच हाचे व प, खचाचा आराखडा िवहीत कर यात आलेला आहे. ते

प

अ,ब,क,ड,इ,ई,फ,ग,ह वर

जोड यात आलेले आहे.
११. पुर कार दान के यानंतर या संबंधीची मािहती िव ापीठा या राजप ात व वा षक अहवालाम ये िस द
कर यात येईल.

प –अ
संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठ
“ पयावरण पुर कार – २०१९ ”
िनकष

१. गत पाच वषात के लेली वृ लागवड, वृ

लागवडीसाठी रोपे तयार कर याची

व था. जसे - रोपवाटीका

अथवा इतर उप म.
२. लाव यात आले या वृ ांची िनवड करतांन ा वापरलेले िनकष - थािनक अथवा दु मळ जाती शोिभवंत कवा
उपयु , सावली, चारा, फळे दे याची मता इ या द.
३. वृ

संवधन : िजवंत झाडांची सं या, गुणव ा, झालेली वाढ, झाडांची यथायो य िनगा राख याक रता

वापरलेले तं .
४. जल संवधन : काय े ात कर यात आलेली जल

व थापनाची कामे, याम ये अजदारा या सहभागाचा

पुरावा, उपल ध पाणी साठा, कामे क न घे यासाठी राबिव यात आलेली यं णा इ या द.
५. जल

व थापनासाठी कर यात आलेले उपाय, पा याचा दु पयोग टाळ याचे य , सांडपा याचा पुनवापर

इ या द.
६. जैिवक िविवधता संर ण, संवधन व

व थापन याक रता के लेले काय.

७. पयावरण जनजागृत ीसाठी अजदारा दारे राबिव या गेलेले उप म : जसे - नाग रकांसाठी

ा याने,

िव ा यांसाठी पधा, वसुंधरा दवस, व यजीव स ाह, जागितक वन दवस इ या द िनिम य िविवध काय माचे
आयोजन, िनसग / व यजीव छायािच

दशन, िनसगिवषयक मािहती सांगणारे फलक, पो टस इ या द.

८. सहभागी घटकांन ी पयावरण पूरक जीवनशैली वीकारावी हणून अजदाराने के लेले य उदा. सामायीक वाहन
वापर, नो हेईकल डे, लाि टक मु
९. अपारंपा रक उजा ोतांचा वापर

प रसर व यासारखे अनेक उपाय.

१०. प रसराचे पयावरण अिधक सुदृढ हावे हणून के ले या िविवध उपाय योजना उदा. वनौषध ची जोपासना,
कचरा िनमूलना या सुिवधा, दुषण िनमुलनासाठी राबिव यात आले या उपाय योजना, पयावरण संवधनासाठी
राबवलेले िवशेष उप म ई.
११. प रसरातील जैविविवधते या जोपासनेसाठी जाणीवपूवक के लेले य
१२. पयावरणासंबधी िविवध सम यां या सोडवणुक साठी के लेले य .
१३. पयावरण संवधन िवषयक शासना या िविवध उप मांम ये सहभाग.
१४. पयावरण संवधनासाठी के ले या य ाची िवशेष दखल यावी असे उप म अथवा उपल धी.

प -ब

संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठ
' पयावरण पुर कार -२०१९ '
नामांकनासाठी अजाचा नमुना
(गट -अ )
(अजदारास िविहत प ातच अज करावयाचा असून तो A- ४ साईज पेपरवर सं ग णक कृ त करावा. )

१) अजदाराचे नाव :

२) अजदाराचा पुण प ा व दूर विन मांक :-

3)

न दणी मांक :-

४) लागवड कर यात आले या झाडांची नांवे व सं या.: (िव तृत मािहती वतं

प ात

ावी.)

५) शासक य / सामुिहक अथवा खाजगी जिमनीवर िविवध कार या झाडांची लागवड :
या जिमनीवर लागवड के लेली

े फळ ( हे. )

आहे ितची मालक -

जागेचे वणन (पडीक / खार
जिमन/दलदल इ.)

खाजगी जिमन
सामुिहक जिमन
महसुल जिमन
६) पयावरण संवधना या कायात ामीण भागात लोकसहभागातुन के लेले उ लेखिनय काय :-

७) पयावरण संवधनासाठी िव ा यानी मदानातून के लेले काय / सहभाग -

८) रोपवाटीके दारे रोपांची िन मती, रोपांचे संर ण, संवधन व िवतरण या संबंधीची मािहती :९) अपारंपा रक ऊजा ोताचा वापर क न जनतेला
कायाची मािहती सहप ासह:-

१०)

ो सािहत करणे व या या वापरासाठी

वृ लागवड, वृ संवधन, जल व थापन, जलसंवधन, जैविविवधता संर ण, संवधन व
ोताचा वापर या संबंधात के ले या
मािहती :-

य

कायाची मािहती जनजागृती /

िस दी व

वृ

कर यासाठी के ले या

व थापन अपारंपा रक उजा
ेरणा याबाबत तपिशलवार

११) लागवड के ले या जीवंत झाडांचा तपिशल:२०१४

अ. .

िववरण

१.

लागवडीचे े ( हे टरम ये )

२.

लागवड के ले या झाडांची सं या

३.

जीवंत झाडांची सं या

४.

जीवंत झाडांची ट े वारी

१२) पयावरण जनजागृती या संदभात आयोिजत के लेली

२०१५

२०१६

२०१८

२०१७

एकू ण

ा याने / काशने / िस दी / िच फती इ या द बाब ची मािहती :

(आव यक कागदप ासह)

१३) यापुव पयावरणासंबंधी के ले या िविवध कायाक रता काही पा रतोिषक, पुर कार,

श तीप क इ. िमळाली अस यास

यांचा तपशील: १४) इतर मािहती अस यास :अजदाराची सही व

ा

ित ाप
ित ापूवक सही करतो क , वर नमुद के ले या सव बाबी मा या
जाणीवेनुसार दले या आहेत.

ान व मािहतीनुसार स य आहेत आिण मा या प

तावाम ये नमुद के ले या मािहतीचे मुळ द ताऐवज तसेच

य

काय े ाची पाहणी

कार यासंबंधी िनवड सिमतीने मागणी के यास वरीत उपल ध क न दे याची हमी देतो .
ठकाण :अजदाराची सही व

दनांक :-

( के वळ कायालयाक रता )
१)

ताव अ ेिषत करणा-या िनवड सिमतीचा शेरा / िशफारस.

ा

प (क)

संत गाडगे बाबा अमरावती िव ापीठ
' पयावरण पुर कार -२०१९ '
नामांकनासाठी अजाचा नमुना
(गट -ब )
(अजदारास िविहत प ातच अज करावयाचा असून तो A-४ साईज पेपरवर सं ग णक कृ त करावा. )

१) अजदाराचे नाव, पुण प ा व मण वनी मांक :-

२) पयावरणासंबंधी के ले या िवशेष कायासंबंधीची मािहती (िव तृत मािहती वतं

प ात

ावी.)

३) शासक य / सामुिहक अथवा खाजगी जिमनीवर िविवध कार या झाडांची लागवड : या जिमनीवर लागवड के लेली
आहे ितची मालक -

े फळ ( हे. )

जागेचे वणन (पडीक /खार
जिमन/दलदल इ .)

खाजगी जिमन
सामुिहक जिमन
महसुल जिमन
४)पयावरण संवधना या कायात ामीण भागात लोकसहभागातुन के लेले उ लेखनीय काय :-

५) वृ

लागवडीचे मदानातून के लेले काय -

६) रोपवाटीके दारे रोपांची िन मती, रोपांचे संर ण संवधन व िवतरण या संबंधीची मािहती :-

७) अपारंपा रक ऊजा ोताचा वापर कर यासाठी जनतेला ो साहीत करणे व या या वापरासाठी वृ
कायाची मािहती सहप ासह:-

८)

कर यासाठी के ले या

वृ लागवड, वृ संवधन, जल व थापन, जलसंवधन व जैविविवधता संर ण संवधन व व थापन अपारं पा रक उजा
ोताचा वापर या संबंधात य के ले या कायाची मािहती व जनजागृती / िस दी व ेरणा याबाबत तपिशलवार
मािहती:-

९) लागवड के ले या जीवंत झाडांचा तपिशल:-

अ. .

िववरण

१.

लागवडीचे े (हे टरम ये )

२.

लागवड के ले या झाडांची सं या

३.

जीवंत झाडांची सं या

४.

जीवंत झाडांची ट े वारी

२०१४

१०) पयावरण जनजागृती या संदभात आयोिजत के लेली
(आव यक कागदप ासह):-

२०१५

२०१६

२०१७

२०१८

एकू ण

ा याने / काशने / िस दी / िच फती इ या द बाब ची मािहती

११) यापुव पयावरणासंबंधी के ले या िविवध कायाक रता काही पा रतोिषक, पुर कार, श तीप क इ. िमळाली अस यास
यांचा तपशील:-

१२)इतर मािहती अस यास :अजदाराची वा री

ित ाप
ित ा पूवक सही करतो क , वर नमुद के ले या सव बाबी मा या ान व मािहतीनुसार स य आहेत आिण मा या प
जाणीवेनुसार दले या आहेत.
तावाम ये नमुद के ले या मािहतीचे मुळ द ताऐवज तसेच य काय े ाची पाहणी
कार यासंबंधी िनवड सिमतीने मागणी के यास वरीत उपल ध क न दे याची हमी देतो .
ठकाण :अजदाराचे नाव, वा री व प ा

दनांक :-

( के वळ कायालयाक रता )
१)

ताव अ ेिषत करणा-या िनवड सिमतीचा शेरा / िशफारस.

