Green Skill Development Programme (GSDP) अअं तरर्ग त ललोकजजैवववववधतता नलोअंद वहह
(PBR) हता अभ्यतासककरम बबॉम्बबे ननॅचरल वहस्टक रह सलोसतायटह (BNHS), ममअंबई आयलोवजत करत आहबे त्यता सअं दरतार्गतहल
ववस्ततत मतावहतह पकरश्न- उत्तरताअंच्यता स्वरुपतात दबेण्यतात आलबेलह आहबे.
पपरश्न १) यया अभ्ययासकपरमयाचचे नयाव कयाय आहचे?
जजैववक ववववधतया कयायदया 2002 अअंतरर्गत ललोकजजैवववववधतया नलोअंद वहह तययार करणचे (PBR) आवण जजैवववववधतया व्यवस्थयापन सवमत्ययाअंचचे
पपरबअंधन (BMC) पपरमयाणपतपर अभ्ययासकपरम.
पपरश्न २) हया अभ्ययासकपरम कलोण घचेणयार आहचे ?
बबॉम्बचे ननचरल वहस्टपरह सलोसयायटह (BNHS) हया अभ्ययासकपरम पययार्गवरण, वन आवण हवयामयान बदल (MoEF&CC), नवह वदल्लह, भयारत
सरकयार, पययार्गवरण मयावहतह ककेंदपरयाअअंतरर्गत रपरहन वस्कल डचेव्हलपमकेंट पपरलोरपरयामच्यया (GSDP) मयानदअंडयाननसयार घचेण्ययात यचेणयार आहचे.
पपरश्न ३) यया अभ्ययासकपरमयासयाठह पपरवशिक्षक कलोण असचेल?

BNHS चचे तज्ञ हचे सदर अभ्ययासकपरम घचेणयार आहचेत तसचेच आवश्यकतचेनसन यार इतर सअंस्थयाअंच्यया तज्ञयाअंनया वववशिष्ट सतपरयाअंसयाठह बलोलयावलचे जयाईल.
पपरश्न ४) हया शियासकहय अभ्ययासकपरम वकअंवया बहएनएचएसचया खयाजरह अभ्ययासकपरम आहचे कयाय?
अभ्ययासकपरम BNHS च्यया तयाअंवतपरक रटयादयारचे ववकवसत करण्ययात आलया आहचे आवण पययार्गवरण, वन आवण हवयामयान बदल (MoEF&CC),
नवह वदल्लह, भयारत सरकयार, पययार्गवरण मयावहतह ककेंदपरयादयारचे मयान्यतयापपरयाप्त आहचे . सदर अभ्ययासकपरमयाचचे सअंचयालन महयारयाष्टपर रयाज्य जजैवववववधतया
मअंडळ, नयारपपर ययाअंच्यया मदतहनचे आयलोवजत करण्ययात यचेत आहचे.
पपरश्न ५) हया अभ्ययास कन ठचे आयलोवजत कचेलया जयाईल?
हचे पपरवशिक्षण वन रक्षक पपरवशिक्षण ववदयालय (फबॉरचेस्ट रयाडर्ग टपरचेवनअंर स्कपल), शिहयापपर, वज. ठयाणचे, महयारयाष्टप र यचेथचे हहॊणयार आहचे.
पपरश्न ६) यया अभ्ययासकपरमयाचया कयालयावधह वकतह आहचे ?
हया अभ्ययासकपरम एक मवहनया व पपणर्ग वनवयासह अभ्ययासकपरम आहचे. वदनयाअंक १२ जनलजै तचे ११ ऑरस्ट २०१९ च्यया दरम्ययान हचे पपरवशिक्षण हलोणयार
आहचे
पपरश्न ७) यया अभ्ययासकपरमयामध्यचे कलोण सहभयारह हलोऊ शिकचेल?
वनसरर्ग सअंवधर्गन व सअंरक्षण यया ववषययात उत्सयाहह असणयारह व्यक्तह आवण जजैवववववधतया सअंबवअं धत घटकयाअंच्यया आधयारचे शियाश्वत ववकयासयासयाठह कयायर्गरत
असलचेल्यया कलोणत्ययाहह व्यक्तहस यया अभ्ययासकपरमयासयाठह नलोअंदणह करतया यचेईल.
पपरश्न ८) एखयादह स्वयअंसचेवह सअंस्थया अथवया अशियासकहय सअंस्थया वकअंवया सअंघटनया (NGO) यया पपरवशिक्षणयासयाठह आपल्यया पपरवतवनधहलया पयाठवप
शिकतयात कया?
हलो वनवश्चतच, जजैवववववधतया सअंरक्षण क्षचेतरप यामध्यचे कयाम करणयारह कलोणतहहह स्वयअंसचेवह सअंस्थया अथवया अशियासकहय सअंस्थया त्ययाअंचचे पपरवतवनधह पयाठवप
शिकतचे वकअंवया यया अभ्ययासकपरमयासयाठह तचे एखयादया व्यक्तहअंचह दचेखहल वशिफयारस करु शिकतयात. सअंस्थयाअंनया अशिया उमचेदवयारयाअंचया तपशिहल दचेणचे आवश्यक
रयाहहल. अशिया उमचेदवयारयाअंचह ममौवखक वकवया भपरमणध्वनह (मलोबयाईलवर) च्यया मयाध्यमयातपन मनलयाखत घचेण्ययात यचेईल.
पपरश्न ९) यया पपरवशिक्षणयास उपवस्थत रयाहण्ययासयाठह वकमयान वनकष कयाय आहचेत?
वकमयान १० वह वकअंवया १२ वह पयास. सअंबध
अं हत व्यक्तहस सनलभ वयाचन, लचेखन, व वककत्व आलचे पयावहजचे व महत्वयाचचे म्हणजचे त्ययास अन्य व्यक्तहअंशिह
सअंवयाद सयाधतया आलया पयाहहजचे. पपरवशिक्षण कयायर्गकपरमयासयाठह 10 वह नअंतर अधर्गवट वशिक्षण सलोडलचेल्ययाअंचया दचेखहल ववचयार करण्ययात यचेईल परअंत न
त्ययाअंनह मनलयाखत यशिस्वहवरत्यया पपणर्ग करयायलया हवह. वनवड पपरकपरहयचेत आवदवयासह बहन ल भयारयातहल जजैवववववधतया सअंरक्षण क्षचेतरप यामध्यचे कयाम
करणयाऱ्यया ललोकयाअंनया पपरयाधयान्य दचेण्ययात यचेईल.
पपरश्न १०) उमचेदवयारयाअंचह वनवड करण्ययाचह पपरवकपरयया कयाय आहचे?

न यार ममौवखक वकअंवया भपरमणध्वनहच्यया
उमचेदवयारयाअंचह वनवड वह पपरथम अजर्ग करणयाऱ्ययास पपरथम पपरयाधयान्य यया पद्धतहनचे व पनढचे वदलचेल्यया अटहअंनस
मयाध्यमयातपन मनलयाखत घचेण्ययात यचेईल.
पपरश्न ११) उमचेदवयारयासयाठह वनवड मयानदअंड कयाय असचेल?
न यार उमचेदवयारयाअंचह वनवड कचेलह जयाईल
खयालहल मनद्द्ययाअंनस
अ) मरयाठह भयाषया उत्तमपणचे वयाचतया वलहतया व बलोलतया यचेतचे कया?
ब) उमचेदवयारयाकडचे स्थयावनक ललोकयाअंशिह सअंवयाद सयाधण्ययाचह चयाअंरलह क्षमतया आहचे कया?
क) यया पपरवशिक्षण कयायर्गकपरमयासयाठह उमचेदवयार एक मवहन्ययापयर्यंत रयाहप शिकचेल कयाय?
ड) अभययारण्य वकअंवया रयाष्टपरहय उदयान इत्ययावद क्षचेतरप यातहल आवदवयासह शिपरचेणहचया आहचे आवण त्ययाअंचह उपजहववकया इकलो-टन वरझमच्यया मयाध्यमयातपन
न चे पपरभयाववत झयालचेलचे आहचे?
पपणर्ग कचेलह जयातचे वकअंवया ज्ययाअंचचे आशिपरयस्थयान अभययारण्ययाअंमळ
ई) उमचेदवयार आधहपयासनन पययार्गवरण अथव जजैवववववधतया सअंरक्षण व सअंवधर्गन क्षचेतरप यामध्यचे सअंदभयार्गतहल कयामचे करहत आहचे?
पपरश्न १२) यया अभ्ययासकपरमयामध्यचे वकतह जयारया उपलब्ध आहचेत?
यया अभ्ययासकपरमयामध्यचे एकपण ३० जयारया उपलब्ध आहचेत.
पपरश्न १३) इच्छन क व्यक्तहलया एखयादया अजर्ग पयाठवयायचया वकअंवया फलोनवर बहएनएचएस सअंस्थचेशिह सअंपकर्ग सयाधण्ययाचह आवश्यकतया आहचे कया?
इच्छन क व्यक्तह दपरध्वनहच्यया मयाधमयातपन BNHS यचेथहल पययार्गवरण मयावहतह ककेंदपरयातहल अवधकयाऱ्ययाशिह सअंपकर्ग सयाधप शिकतयात वकअंवया ईमचेलच्यया
मयाध्यमयातपन अजर्ग करू शिकतयात. तथयावप, ममौवखक मनलयाखत दपरध्वनहदयारचे घचेतलह जयाईल.
पपरश्न १४) अजर्ग करण्ययाचह अअंवतम तयारहख कलोणतह आहचे आवण उमचेदवयारयाअंनया पनष्टह कधह वमळचे ल?
अजर्ग करण्ययाचह अअंवतम तयारहख २२ जपन आहचे; ममौवखक मनलयाखत दपरध्वनहदयारचे २६ जपन २०१९ घचेण्ययात यचेईल.
पपरश्न १५) अभ्ययासकपरम शिनल्क आवण इतर खचर्ग कयाय आहचे?
प र्ग खचर्ग BNHS दयारचे करण्ययात यचेईल.
अभ्ययासकपरमयासयाठह कन ठलचेहह शिनल्क आकयारण्ययात यचेणयार नयाहह. पपरवशिक्षण कयालयावधह दरम्ययानचया सअंपण
पपरशि १६) अभ्ययासकपरमयाच्यया कयालयावधहत ( वरहल उल्लचेख कचेल्ययाव्यवतवरक्त) इतर कलोणतयाहह खचर्ग असचेल कयाय?
अभ्ययासकपरमयाच्यया कयालयावधहत अवतवरक्त कन ठलयाहह खचर्ग हलोणयार नयाहह.
पपरश्न १७) यया पपरवशिक्षण अभ्ययासकपरमयामध्यचे पपरयात्ययावक्षक आहचे कया?
अभ्ययासकपरमयादरम्ययान सवर्ग पपरवशिक्षणयाथर्थी पपरवशिक्षण स्थळयापयासपन जवळच असलचेल्यया एखयादया रयावयालया भचेट दचेऊन पपरत्यक्ष ललोकजजैवववववधतया
नलोअंद वहह तययार करतहल.
पपरश्न १८) दररलोज अभ्ययासकपरमयाचया कयालयावधह वकतह तयासयाअंचया असचेल?
पपरवशिक्षण दररलोज ८ तयासयाअंपयर्यंत आवण पपरयात्ययावक्षक एक तचे दलोन तयासयाअंपयर्यंत वयाढप शिकतचे.
पपरश्न १९) BNHS कडप न सहभयारहअंनया अभ्ययासकपरमयामध्यचे कयाय सयावहत्य वदलचे जयातहल?
सवर्ग सहभयारहअंनया बनर, वहह, पचेन आवण टलोपह दचेण्ययात यचेईल. सवर्ग अभ्ययासकपरम सयावहत्य मरयाठह मध्यचे असचेल.
पपरश्न २०) पपरवशिक्षणयाथर्थी सलोबत कयाय आणणचे अपचेवक्षत आहचे?

सहभयारहनचे अभ्ययासकपरम कयालयावधहत पनरचेसचे कपडचे आवण वजैयवक्तक वस्तप आणल्यया पयावहजचेत . आधयार / वनवडणपक कयाडर्ग इत्ययावदसयारख्यया
छयाययावचतपर ओळखपतपर. पयावसयाळया लक्षयात घचेतया छतपरह वकअंवया रचेनकलोट सलोबत असणचे ररजचेचचे आहचे . नलोअंदणहच्यया वचेळह पपरत्यचेक सहभयारहलया
तयात्पनरतचे ओळखपतपर दचेण्ययात यचेईल.
पपरश्न २१) पपरवशिक्षणयासयाठह वनवड झयाल्ययानअंतर पपरवयासयाचह व्यवस्थया कयाय असचेल?
पपरवशिक्षणयाथर्थीनह शिहयापनरपयर्यंत पलोहलोचण्ययासयाठह स्वततःचह व्यवस्थया स्वततः करयावह. वयातयाननकपल ववरवहत बस (Non-AC bus)/वदतहय शिपरचेणह
स्लहपर टपरचेननचे कमहतकमह अअंतर मयारयार्गनचे पपरवयास कचेलचेल्यया उमचेदवयारयाअंनया वतकहटयाचचे शिनल्क / पपरवयासयाचह रक्कम परत कचेलह जयाईल.
पपरश्न २२) एखयादया अभ्ययासकपरम मधननच सलोडन न जयाऊ शिकतलो कया? वकअंवया पपरवशिक्षणयादरम्ययान एखयादया व्यक्तहस सनट्टह वमळप शिकतचे कया?
अभ्ययासकपरमयादरम्ययान कलोणयालयाहह मधननच सलोडन न जयाण्ययाचह परवयानरह दचेण्ययात यचेणयार नयाहह (वजैदकहय वकअंवया इतर अनपचेवक्षत पवरवस्थतहत
वरळतया). यया पपरवशिक्षणयादरम्ययान कलोणयासहह सनट्टह वमळणयार नयाहह. अभ्ययासकपरम पपणर्ग करणयाऱ्यया उमचेदवयारयाअंनयाच सहभयारह पपरमयाणपतपर वदलचे
जयातहल.
पपरश्न २३) यया अभ्ययासकपरमयाचया मनख्य उदचेशि कयाय आहचे?
ललोकजजैवववववधतया नलोअंदणह वहह (PBR) तययार करण्ययात पयारअंरत हलोणचे हया यया पपरवशिक्षणयाचया मनख्य उदचेशि आहचे. यया व्यवतवरक्त, पयारअंपयावरक
मयावहतहचचे दस्तऐवजहकरण, वनस्पतह, पपरयाणह आवण कहटक पपरजयातहअंचह ओळख; जजैवववववधतयावयारसया स्थळचे (BHS) स्थयापनचेचह पपरवकपरयया;
पअंचयायत ववस्तयार तचे अननसवप चत क्षचेतरप PESA आवण वन हक्क कयायदया (FRA) सवमत्ययाअंसह समन्वय; रपरयाम पअंचयायतसयाठह जजैवववववधतया
व्यवस्थयापन यलोजनयाअंचया ववकयास; जजैवववववधतया सअंसयाधनयाअंच्यया व्ययावसयावयक वयापरयातनन वमळणयाययार्ग फयायदयाचचे समन्ययायह वयाटप पपरकपरहयया (ABS
Mechanism) ; जजैवववववधतया व्यवस्थयापन सवमत्ययाअंचह एकपण कयायर्गपरप णयालह; जजैवसअंसयाधनयाअंचचे स्तपरलोत व त्ययाअंचचे व्यवस्थयापन; धलोक्ययात
असलचेल्यया पपरजयातहअंचह आवण त्ययाच्यया सअंरक्षणयाचह ओळख इ.
पपरश्न २४) हया अभ्ययास पपणर्ग कचेल्ययावर नलोकरहच्यया सअंधह कयाय आहचेत?
यशिस्वह उमचेदवयार वरपरड बचेस्ड वडवससन सपलोटर्ग वसस्टम (GRIDSS)/बबॉम्बचे ननचरल वहस्टपरह सलोसयायटह (BNHS)/ झनऑलबॉवजकल सवर्वे ऑफ
इअंवडयया(ZSI)/ वन्यजहव अभ्ययारण्य / रयाष्टप रहय उदयानचे / सअंरवक्षत क्षचेतरप / पक्षह अभययारण्य / पयाणथळ जयारया / रयाज्य जजैवववववधतया मअंडळ /
सअंरक्षण वशिक्षण ककेंदपर (CEC) / वनसरर्ग मयावहतह ककेंदपर/ पययार्गवरण पपरभयाव मपल्ययाअंकन (EIA) / पक्षह पयर्गटन / स्वयअंरलोजरयारया यया सयारख्यया
ववषययाअंमध्यचे / सअंस्थयाअंमध्यचे / त्ययाअंच्यया सलोबत कयाम करु शिकतयात.
पपरश्न २५) अभ्ययासकपरमयाच्यया शिचेवटह, सहभयारहअंनया कलोणत्यया पपरकयारचचे पपरमयाणपतपर वदलचे जयाईल?
पपरत्यचेक यशिस्वह ववदयारययार्गलया पययार्गवरण मयावहतह ककेंदपर, MoEF&CC, भयारत सरकयारचचे पपरमयाणपतपर वमळचे ल.

