
                                                होप नचेर ट्रस्ट 

                                                 आणि  

                      महाराष्ट्र  पणिणमत्र याांच्या सांयकु्त णिद्यमान ेआयोणित 

                   ३१ ि ेपणिणमत्र सांमलेन - २०१७  
                       पररसरातील पिी -- तयाांचा िीिनक्रम आणि सियी  

                         शणनिार २५ नोव्हेंबर आणि रणििार २६ नोव्हेंबर २०१७  

            आपि िर्षभर ज्याची िाट पाहात असतो ते पणिणमत्र सांमेलन यािर्ी होिार आह ेठाण्यामध्ये. 

 ठाण्यातील णहअर ऑन प्रोिेक्ट एन्वव्हॉयनषमेंट ( होप ) नेचर ट्र्सस्ट आणि महाराष्ट्र पणिणमत्र ह्ाांच्या सांयुक्त 

णिद्यमाने २५ आणि २६ नोव्हेंबर २०१७ या काळात ठािे येथे यांदाचे ३१ िे पणिणमत्र सांमेलन होिार आह.े 

                  एका बािूला खाडी ककनारा आणि दसुऱ्या बािूला सांिय गाांधी नॅशनल पाकष  ह्ामध्य ेिसलेल्या 

ठाण्याला समृध्द िैिणिणिधतेचा ठेिा लाभलेला आह.ेयेऊर आणि नागला मधील सांणमश्र 

िांगल,खाडीककनाऱ्यािरील खारफुटी िन आणि ठािे पूिष भागातील खुरट्या झाडाांचा प्रदशे यामुळे ठाण्यात 

पक्षयाांचे कमालीचे िैणिध्य पाहायला णमळते.ठािे खाडीतील पन्नास चौरस ककलोमीटरचा पररसर फ्लेममगो 

सँक्च्युरी म्हिून घोर्ीत करण्यात आला असनू,तयात ऐरोली येथील कोस्टल आणि मररन बायोडायव्हर्ससटी 

सेंटरचाही समािेश आह.ेया अभयारण्याच्या पररसरात सुमारे तीस हिार गे्रटर आणि लेसर प्रकारच ेफ्लेममगो 

णहिाळ्यामध्ये स्थलाांतर करून येतात.तयाबरोबरच या अभयारण्यामध्य ेसुमारे दोनशे प्रकारचे अन्वय पिी आणि 

इतर अनेक प्रकारचे सागरी िीि आढळतात.इथला  एकमेकात णमसळलेला दलदलीचा आणि खुरट्या झाडाांचा 

भाग,ह्ामुळे एक अनोख्या प्रकारचा अणधिास णनमाषि झाला असून,पिी णनररििासाठी हा भाग आदशष आह.े 

या अभयारण्याचे व्यिस्थापन मुांबई मँगू्रव्ह कॉन्वझिेशन युणनट पाहात असून,तयाांनी ३१ व्या पणिणमत्र सांमेलनाच े

प्रायोिकति णस्िकारलेलां आह.े  

            ठाण्याच्या  ह्ा सगळ्या नागरी िैििैणिध्याच्या रििासाठी,सांिधषनासाठी होपने गेल्या िीस िर्ाांमध्ये 

िन िागृती,पयाषिरि णशिि आणि अन्वय उपक्रमाांद्वारे आपल ेयोगदान कदल ेआह.ेआता पणिणमत्र सांमेलनच्या 

माध्यमातून पुन्वहा एकदा या नागरी िैिणिणिधतेकड े लि िेधण्याचा आणि तयाच्या सांिधषनात अणधकाणधक 

लोकाांना सामील करण्याचा होपचा मानस आह.ेया सांमेलनच्या व्यासपीठािर महाराष्ट्राच्या णिणिध भागातील 

पणिणमत्र,णनसगषतज्ञ आणि अभ्यासक एकत्र येतील,आपला अनुभि,अभ्यास आणि णनररििे सादर करतील आणि 

तयातून णनसगष सांिधषन,सांरििाच्या कायाषला निी कदशा,निी उमेद आणि नि ेबळ लाभेल. 

पणिणमत्र सांमलेन --- २५ आणि २६ नोव्हेंबर २०१७ ला होिाऱ्या ३१ व्या पणिणमत्र सांमेलनाच्या व्यासपीठािर 

होिारे कायषक्रम,चचाष सत्र,ेपररसांिाद नोंदिीकृत प्रणतणनधींप्रमािेच,अन्वय सिाांसाठीही खुल ेआहते.या सांमेलनात 

सांशोधक आणि अभ्यासकाांप्रमािेच हौशी पणिणनररिकाांनाही आपली णनररििे,सांशोधन सादर करण्याची सांधी 

दणे्यात येईल.पक्षयाांचे णिशेर्तः आपल्या पररसरातील पक्षयाांचे सांिधषन,सांरिि कसे कराि,ेतयासाठी काय काळिी 

घ्यािी याचा उहापोह करिारे चचाष सत्र या सांमेलनाच्या णनणमत्ताने आयोणित करण्यात येिार आह.ेतयाचबरोबर 

सांमेलनाच्या णनणमत्तान ेिनिागृती व्हािी म्हिून णिद्यार्थयाांसाठी णचत्रकला स्पधाष, णनसगष णिर्यक प्रदशषन,स्लाइड 

शोि,पणिणनररििाच े कायषक्रम आयोणित करण्यात येिार आहते.या सांमेलनाला महाराष्ट्रातील नामिांत 

णनसगषतज्ञ,अभ्यासक,व्याख्याते,णनसगष छायाणचत्रकार उपणस्थत राहािार आहते. 

 



सहभागी कस ेव्हाल ?  

सिष णनसगषपे्रमी आणि पणिणमत्राांसाठी खुल े असलेल्या ह्ा सांमेलनात सहभागी होऊन आपलां ज्ञान,माणहती 

िृमध्दगत करण्याची आणि णनसगाषशी पुन्वहा एकदा िोडून घेण्याची ही सांधी दिडू नका.आिच २५ आणि २६ 

नोव्हेंबर २०१७ ह्ा तारखा राखून ठेिा.नोंदिीकृत प्रणतणनधी म्हिून सांमेलनात सहभागी होण्यासाठी सोबत 

िोडलेला नोंदिी अिष भरून,पुढील प्रमािे सभासद शुल्क भराि ेही णिनांती. 

सभासद शुल्क --  रु.८०० /- ( रुपये आठशे मात्र)   १५ नोव्हेंबर २०१७ पूिी भरल्यास.  

                       रु.१००० /- (रुपये एक हिार मात्र) १५ नोव्हेंबर नांतर ककिा सांमेलनाच्या कदिशी भरल्यास.   

(फक्त शांभर व्यमक्तसाठी सामाइक पध्दतीची णनिास व्यिस्था ‘प्रथम येिाऱ्याांस प्रथम’ ततिािर उपलब्ध 

होईल.तयासाठी रु.२००/- णनिास शुल्क प्रणत व्यक्ती भरािे लागेल ) सभासद शुल्कामध्ये सांमेलनातील सिष सत्राांना 

प्रिेश,सांमेलन ककट,सांमेलनाच्या दोन कदिसाांमधील नाश्ता,भोिन आणि स्नॅक्स( सिष शाकाहारी)समाणिष्ट 

आह.ेसांमेलनातील कायषक्रमाांचा तपणशल आणि सहभागाबाबतच्या सूचना यापुढील पत्रकामध्य ेदणे्यात येतील.               

टेकिकल सशेनमधील सहभाग --- तज्ञ आणि अभ्यासकाांच्या प्रमािेच काही णनिडक सहभागी सभासदाांना आपल े

पे्रझेंटेशन सादर करण्याची सांधी दणे्यात येईल. सांमेलनाच्या णिर्याच ेणिणिध पैलू लिात घेऊन, समाांतर सत्राांद्वारे 

अणधकाणधक सभासदाांना आपले सादरीकरि दाखिण्याची सांधी दणे्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.टेकिकल 

सेशन्वसमध्ये सादरीकरि करण्याची इच्छा असलेल्याांनी कृपया आपल्या सादरीकरिाचा साराांश णनिड सणमतीकड े

पाठिािा.सादरीकरि सांमेलनाच्या णिर्याशी सांबांणधत म्हििे पिी,पक्षयाांचे सांिधषन, तयाांचा 

अणधिास,तयाबाबतचे प्रश्न,पक्षयाांचे ितषन याबाबतीतले असाि.ेणनिड सणमती आलेल्या साराांशाांमधून णनिडक 

सादरीकरिाांची णनिड करेल,तयासाठी आिश्यकता भासल्यास सदर सभासदाशी सांपकष  साधून णनिड सणमती 

खात्री करून घेईल.णनिड सणमतीचा णनिषय अांणतम असेल आणि तयाांनी णनिडलेल्या सभासदाांना आगाऊ सूचना 

दणे्यात येईल.कृपया आपल्या णिर्याचा साराांश फक्त ३०० शब्दाांमध्ये इलेक्ट्रॉणनक फॉमॅट ( एणडटेबल ) मध्ये 

पाठिािा. 

लखे/ शोध णनबांध सादर करण्याबाबत ----- सांमेलनात सहभागी झालेल्या अनेकाांना आपली णनररििे आणि 

सांशोधन सिाांसमोर सादर करता यािीत म्हिून काही णनिडक लेख,शोध णनबांध प्रकाणशत करुन सांमेलनाला 

उपणस्थत असलेल्याांमध्ये णितररत करण्याचा णिचार आह.ेह े लेख ककिा णनररििे २००० शब्दाांपेिा मोठी 

नसािीत.मराठी ककिा इांग्रिी कोितयाही भार्ेत तमु्ही लेख पाठिू शकता.तयासोबत आिश्यक असल्यास 

स्ितांत्रपिे लेखाला पुरक अशी छायाणचत्र े ककिा रेखाटने ( ककमान ६०० णड पी ररसोल्यूशन) पाठिािीत.या 

लेखाांची/शोध णनबांधाांची णनिड तज्ञाांच्या सणमतीतफे केली िाईल आणि तयाांच्या णशफारसीनुसार सांमेलनाच्या 

स्मरणिकेमध्ये ककिा स्ितांत्रपिे छापून ते णितरीत केले िातील.तज्ञाांच्या सणमतीचा णनिषय अांतीम 

असेल.णनिडलेल्या लेखाांचा/ शोध णनबांधाांचा कॉपी राइट सांमेलनाच्या सांयोिकाांकड ेअसेल.तयासाठी लेखकाांना 

कोितेही मानधन दणे्यात यिेार नाही.कृपया आपला लखे  इलेक्ट्रॉणनक फॉमॅट ( एणडटेबल ) मध्ये पाठिािा. 

टेकिकल सादरीकरि आणि लेख१५ ऑक्टोबर २०१७ पूिी पुढील आय णडिर मेल द्वारे पाठिािा ---   

hopenaturetrust@gmail.com(  आपले लेख ,रणिस्टे्रशन फॉमषिरकदलेल्या होप नेचर ट्रस्टच्या पत्त्यािर 

पोस्टानेही पाठिू शकता.)िर आपला साराांश मराठीत असेल तर कृपया पी डी एफ फॉमॅटमध्ये पाठिािा.  

टेकिकल पे्रझेंटेशनबाबतचे अणधक तपणशल लिकरच कळिण्यात येती 

 

                            होप नचेर ट्रस्ट 
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                                         नोंदिी अिष  
पणहले नाि  मधल ेनाि   आडनाि  
 
 

  

ल िंग   िय  इ मले आय डी  

 
 

  

 णनिासाचा पत्ता ( णपनकोडसह ) 
 
 
 
 
 

 मोबाइल ककिा टेणलफोन नांबर 

 ( STD कोडसह)  

णनिास व्यिस्था हिी आह ेका ? ( कृपया योग्य पयाषयािर रटक () करािी 

 
 

 होय  नाही 

 सदस्य शुल्क भरल्याचे तपणशल (RTGS /NEFT or Demand Draft/ Cheque) 

सदस्य शुल्क कशा प्रकारे भर े त्यावर टिक () करािी  RTGS/NEFT DD 

For RTGS/NEFT Remittance 

बँकेचे नाि  ज्या खातयातून पैसे पाठिल ेतयाचे नाि   पैसे पाठिल्याची 

तारीख  

 टॅ्रन्वझॅक्शन नांबर   

 
 
 

   

कृपया आपला टॅ्रन्वझकॅ्शन नांबर न णिसरता नमदू करािा   
 

For Remittance by DD / Cheque 

DD / Cheque number Date Name of Bank and Branch 

 
 

  

 तुमच्या जवळच्या स्िेि बँकेच्या शाखेत तुम्ही चके भरू शकता,कृपया त्याची स्स् प मे  करावी.. 
Information for remittance by RTGS / NEFT 

A/c name: Hope Nature Trust A/c No.: 11100529711 Type: Savings Bank 

Bank Name: 
State Bank of India 

Branch: Thane Main, Agyari Cross Lane, 
Mazda Complex, Jambhali Naka, Thane, 
Maharashtra, 400601. 

IFSC code: SBIN0000489  
 
MICR code: 400002094 

Information for remittance by DD / Cheque 

In favour of: Hope Nature Trust Payable at: Thane 



 सदस्याची स्िािरी आणि 

तारीख  
 

 
 
 

 तुम्ही या फॉमषची इमेि hopenaturetrust@gmail.com िर अपलोड करू शकता  

 ककिा 

आपला प्रिेश अिष साध्या पोस्टाने सभासद शुल्कासह पुढील पत्त्यािर पाठिू शकता  

होप नेचर ट्रस्ट, सहयोग मांकदर,सहयोग मांकदर पथ,घांटाळी,ठाि(ेपणिम) ४००६०२ 
 

सूचना: सांमेलन शलु्क णमळाल्यानांतरच नािाची नोंदिी करण्यात येईल.  
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