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स्थापिकरणेबाबत....
महाराष्ट्र शासि
महसूल ि िि निभार्
शासि निणगर् क्र. डब्ल्र्ूएलपी 0415/प्र.क्र.106/फ-1
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िाचा :- 1)महसूल ि िि निभार्, शासि निणगर् क्रमांक:डब्ल्र्ूएलपी-1002/प्र.क्र.53/फ-1,
नििांक 20.02.2008.
प्रस्ताििा :पूिीपासूि िि आनण निशेषत: राष्ट्रीर् उद्याि, अभर्ारण्र् ि व्र्ाघ्र प्रक्पांकडे 
पर्गटकांचा ओढा आहे. परंत, निसर्ग पर्गटिा्र्ा निकासासाीी संघनटत आनण पध्ितशीर प्रर्त्ि
परेशाप्रमाणातझालेले िाहीत. र्ाक्षेत्रातसिग स्तरािरूिपर्गटिाकरीतासोर्ीसनिधािाढनिण्र्ाची
मार्णीहोतआहे.परंत,निसर्ग पर्गटिम्हणजे पर्गटकांकनरताफक्तसनिधािाढनिणे असे िसूिही
क्षेत्र जैनिक निनिधतेची आश्रर्स्थािे अस्र्ामळे  अशा क्षेत्रांचे आहे त्र्ा स्स्थतीत संरक्षण, संिधगि
करणे अर्त्र्ाचे आहे. तसेच, ज्र्ा लोकांची उपजीनिका र्ा क्षेत्रािर अिलंबूि आहे ि ज्र्ांिा र्ा
क्षेत्राचे संिधगि ि संर्ोपि करणे आिश्र्क िाटले पानहजे त्र्ां्र्ा आर्थथक पनरस्स्थतीत सधारणा
करणेसध्िा तेिढे च महत्िाचे आहे. पर्गटकांकनरता लार्णाऱ्र्ा  िै िंनिि सोर्ीसनिधा परिूि र्ा
लोकांिाआर्थथकलाभनमळू शकतो.त्र्ामळे ह्याबाबींचानिचारकरुिपर्ािरणाचाकोणताहीऱ्हास
ि होता निसर्ग पर्गटिा्र्ा निकासासाीी तसेच निसर्ग पर्गटिाला चालिा िे ण्र्ासाीी, स्थानिक
लोकांची संस्कृती जति करण्र्ासाीी, तसेच पर्गटक ि स्थानिक र्ा िोघांिाही लाभप्रि व्हािे,
र्ासाीीमहसूल ि िि निभार्, शासि निणगर् क्रमांक:डब्ल्र्ूएलपी-1002/प्र.क्र.53/फ-1, नििांक
20.02.2008 अन्िर्े राज्र्ाचे निसर्ग पर्गटि धोरण जाहीर करण्र्ात आलेले आहे.
महाराष्ट्र राज्र्ात48अभर्ारण्र्,6 राष्ट्रीर् उद्याि ि 4 संिधगि राखीि क्षेत्र अशीएकूण58
िन्र्जीि संरनक्षत क्षेत्र आहेत. सध्र्ा ताडोबा-अंधारी व्र्ाघ्र प्रक्प, पेंच व्र्ाघ्र प्रक्प, ििेर्ांििार्नझरा व्र्ाघ्र प्रक्प, मेळघाट व्र्ाघ्र प्रक्प, सह्याद्री व्र्ाघ्र प्रक्प, बोर व्र्ाघ्र प्रक्प, उमरे डकऱ्हांडला अभर्ारण्र्, संजर् र्ांधी राष्ट्रीर् उद्याि बोरीिली, किाळा अभर्ारण्र्, फणसाड
अभर्ारण्र्, राधािर्री अभर्ारण्र् ि नटपेश्वर अभर्ारण्र् र्ासारखी निसर्ग पर्गटिासाीी प्रनसध्ि
नीकाणे राष्ट्रीर् ि आंतरराष्ट्रीर् पर्गटकांिा आकर्थषत करीत आहे त. सद्यस्स्थतीत संजर् र्ांधी
राष्ट्रीर् उद्यािास िरिषी 8-10 लाख पर्गटक भेट िे तात. ििक्षेत्रात ििांिा धक्का ि लािता
स्थानिकनरत्र्ारोजर्ारनिर्थमतीकरण्र्ाचीक्षमतानिसर्गपर्गटिामध्र्े आहे.पर्गटिस्थळाचानिकास
ि उपर्ोर् सर्ोग्र् पध्ितीिे केला तरच ििांचे शाश्ित संिध
ग िासोबत निसर्ग पर्गटिाला चालिा
नमळणेशक्र्होईल.
पर्गटिक्षेत्रातीलआर्थथकसंधीिरोजर्ारनिमाणक्षमतालक्षातघेतानिसर्ग पर्गटिनिकास
करणे, ििािर अिलंबूि असले्र्ा स्थानिक रामस्थां्र्ा उपजीनिकांची संधी िाढनिणे ि निसर्ग
नशक्षणाचे प्रसार करणे इत्र्ािी कामे संतनलत ि समन्िर्नरत्र्ा अंमलबजािणी करणेसाीी एका
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स्ितंत्रर्ंत्रणेची स्थापिाकरण्र्ाचीबाबशासिा्र्ानिचाराधीिहोतीतरीत्र्ाअिषंर्ािे शासिािे
पढीलप्रमाणेनिणगर्घेतलाआहे .
शासि निणगर् :१) र्ा शासि निणगर्ान्िर्े "महाराष्ट्र निसर्ग पर्गटि निकास मंडळ" एका संस्थे्र्ा रुपािे
संस्थांचीिीिणीअनधनिर्म1860”अंतर्गतस्थापिकरण्र्ासििीिणीकरण्र्ासमान्र्ता
िे ण्र्
 ात र्ेत आहे . मंडळाचे निर्ामक मंडळ (Governing Council), कार्गकारी सनमती
(Executive Committee)र्ां्र्ाउपनिधीबाबतिेर्ळ्र्ािेआिे शजारीकरण्र्ातर्ेतील.
२) सिर मंडळाचे धोरणात्मक निणगर् घेण्र्ासाीी मा.मंत्री (ििे), महाराष्ट्र राज्र् र्ां्र्ा
अध्र्क्षतेखाली निर्ामकमंडळर्ीीतकरण्र्ातर्ेतआहे.
३) निर्ामकमंडळाचीरचिाखालीलप्रमाणेराहील1)

मंत्री, ििे, महाराष्ट्र शासि

:-

अध्र्क्ष

2)

* सनचि (ििे), महाराष्ट्र शासि

:-

सिस्र्

3)

प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक (िि बल :-

सिस्र्

प्रमख), म.रा. िार्पूर
4)

प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक (िन्र्जीि), :-

सिस्र्

म.रा,िार्पूर
5)

व्र्िस्थापकीर् संचालक, एफडीसीएम :-

सिस्र्

नल., िार्पूर
6)

* अपरमख्र्सनचि, नित्त निभार्

:-

सिस्र्

7)

* अपरमख्र्सनचि, निर्ोजि निभार्

:-

सिस्र्

8)

* सनचि, पर्गटि निभार्

:-

सिस्र्

9)

* प्रधाि सनचि, आनििासी निकास :-

सिस्र्

निभार्
10)

* प्रधाि सनचि, शालेर् नशक्षण ि नक्रडा :-

सिस्र्

निभार्
11)

महासंचालक, मानहती ि जिसंपकग :-

सिस्र्

महासंचालिालर्
12)

भारतीर् परातत्ि निभार्ाचे प्रनतनिधी

:-

सिस्र्

13)

आर्क्त, परातत्ि निभार्, महाराष्ट्र :-

सिस्र्

राज्र्
14)

महाराष्ट्र

जैिनिनिधता

मंडळाचे :-

सिस्र्

15)

मख्र् ििसंरक्षक (कांिळिि), मंबई, :-

सिस्र्

16)

व्र्िस्थापकीर् संचालक, महाराष्ट्र :-

सिस्र्

सिस्र्-सनचि

पर्गटिनिकासमहामंडळ
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17)

** व्र्ाघ्र प्रक्पाचे क्षेत्र संचालक- एक- :-

सिस्र्

चक्रीर्पध्ितीिे
18)

** व्र्ाघ्रप्रक्पां्र्ास्थानिक सल्लार्ार :सनमतीतील

स्थानिक

सिस्र्

लोकांचे

प्रनतनिधी- एक
19)

** हॉटे ल संघटिेचा प्रनतनिधी- एक

:-

सिस्र्

20)

** रॅव्हल संघटिेचा प्रनतनिधी- एक

:-

सिस्र्

21)

** निसर्ग पर्गटि क्षेत्रात काम करणारे :-

सिस्र्

तज्ञ/संस्था- एक
22)

व्र्िस्थापकीर् संचालक,

महाराष्ट्र :-

निसर्ग पर्गटि निकास मंडळ
i.

सिस्र्
सनचि

* महाराष्ट्र शासिाचे िि, निर्ोजि, नित्त, पर्गटि, शालेर् नशक्षण ि नक्रडा निभार् ि
आनििासी निकास र्ा प्रशासनकर् निभार्ाचे प्रमख मंडळाचे पिनसध्ि सिस्र् असतील.

ii.

** कार्गकारी सनमती्र्ा नशफारसीिसार निर्ामक मंडळाचे अध्र्क्ष िामनििे नशत सिस्र्ांची
निर्क्ती करतील.

iii.

आिश्र्कतेिसार निषर् तज्ञांिा निर्ामक मंडळ/कार्गकारी सनमती्र्ा सभेकनरता आमंनत्रत
सिस्र् म्हणूि बोलनिता र्ेईल.आमंनत्रतसिस्र्ांिामतिािाचाहक्कराहणारिाही.

४) निर्ामक मंडळािे ीरिूि निले्र्ा धोरणांतर्गत मंडळाची कार्गनिधी अंमलबजािणी
करण्र्ास  प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक तथा ििबल प्रमख र्ांचे अध्र्क्षतेखाली कार्गकारी
सनमतीिेमण्र्ातर्ेतआहे.
५) कार्गकारीसनमतीचीरचिाखालीलप्रमाणेराहील
1)

प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक (ििबल प्रमख) :-

अध्र्क्ष

महाराष्ट्र राज्र्, िार्पूर
2)

प्रधाि

मख्र्

ििसंरक्षक

(िन्र्जीि) :-

सिस्र्

एफडीसीएम :-

सिस्र्

महाराष्ट्र :-

सिस्र्

महाराष्ट्र राज्र्, िार्पूर
3)

व्र्िस्थापकीर्

संचालक

नल., िार्पूर र्ांचे प्रनतनिधी
4)

व्र्िस्थापकीर्

संचालक,

पर्गटि निकास महामंडळ ककिा त्र्ांचे
प्रनतनिधी
5)

अपर प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक (कॅम्पा) :-

सिस्र्

महाराष्ट्र राज्र्, िार्पूर
6)

अपर

प्रधाि

(अथगसंक्प,

मख्र्
निर्ोजि

ििसंरक्षक :ि

सिस्र्

निकास)

महाराष्ट्र राज्र्, िार्पूर
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7)

अपर प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक (िन्र्जीि) :-

सिस्र्

पूि,ग िार्पूर
8)

अपर प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक (िन्र्जीि) :-

सिस्र्

पनिम, मंबई
9)

निसर्ग पर्गटि क्षेत्रात काम करणा-र्ा :संस्थांचे

प्रनतनिधी/

िास्तशास्त्रज्ञ

सिस्र्

/

निशेषज्ञ / तज्ञ- प्रत्र्ेकी एक
10)

व्र्िस्थापकीर्संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग :-

सिस्र्

पर्गटि निकास मंडळ

सनचि

6) महाराष्ट्र निसर्ग पर्गटि निकास मंडळाची सिगसाधारण कार्े :महाराष्ट्र शासिा्र्ा निसर्ग पर्गटि धोरणाप्रमाणे निसर्ग संिधगि, निसर्ग नशक्षण, निसर्ग
पर्गटि ि स्थानिक लोकां्र्ा उपजीनिकेची संधी िाढनिण्र्ासंबंधी र्ोजिा राज्र् शासि/
केंद्र ि इतर राज्र्ाचे शासि, शासकीर्/अशासकीर् उपक्रम, स्थानिक स्िराज्र् संस्था
तसेच आंतरराष्ट्रीर् संस्थां्र्ा सहार्तेिे िि ि ििेत्तर क्षेत्रात प्रभािीपणे अंमलबजािणी
करणे अशा प्रकारचे मंडळाचे सिगसाधारण कार्ग राहील. त्र्ाचा तपशील खालीलप्रमाणे
आहे:-
i)

महाराष्ट्र राज्र्ात निसर्ग पर्गटि धोरण प्रभािीपणे कार्ास्न्ित करण्र्ासाीी केंद्रस्थ

र्ंत्रणा म्हणूि काम करणे.
ii)

निसर्ग पर्गटि निषर्ासंबंधी शासकीर् धोरण, कार्िा ि कार्गपध्िती ससंर्त

करण्र्ासाीी शासिास प्रस्ताि सािर करणे.
iii) निसर्ग पर्गटिास चालिा िे ण्र्ासाीी सिग भार्ीिारांमध्र्े परस्पर नहतिाहक (Symbiotic)
संबंधांचे बळकटीकरण करणे.
iv) पर्ािरण, सामानजक, सांस्कृनतक ि आर्थथकदृष्ट्टर्ा उपर्क्त पर्गटि कार्गक्रम
राबनिणेसाीी भार्ीिारांची क्षमता बांधणीकरणे.
v)

िैसर्थर्क

संसाधिांचा

र्ोग्र्

िापर

ि

शाश्वत

व्र्िस्थापि

होण्र्ासाीी

प्रमाणीकरण/संनिर्ंत्रण/ पनरणाम मू्र्ांकि (impact assessment) ि निर्मिासंबंधी
उपार्र्ोजिा करणे.
vi) निसर्ग पर्गटि स्थळाची नििड ि निनभन्न पर्गटि समूहांची आिश्र्कता पूणग होण्र्ा्र्ा
दृष्ट्टीिे उपर्क्त सोर्ीसनिधांचा निकास करणे तसेच त्र्ांची िर्गिारी प्रचनलत मापिं डािसार
करणे.
vii) मंडळा्र्ा कार्गक्षत्र
े ातील निसर्ग पर्गटि स्थळांची प्रचार ि प्रनसध्िी करणे तसेच महाराष्ट्र
राज्र् पर्गटि निकास महामंडळ, मानहती ि जिसंपकग निभार् र्ांचे संर्क्त निद्यमािे मानहती
प्रनसध्िी/प्रसार करण्र्ा्र्ाहेति
ू े कार्गक्रम हाती घेणे.
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viii) निसर्ग पर्गटिाशी संबनधत पनरसंिाि, संमेलि, मेळािे ि प्रिशगि आर्ोजि करणे तसेच
अन्र् र्ंत्रणाव्िारे आर्ोनजतकेले्र्ा अशा प्रकार्र्ा कार्गक्रमात सहभार्ी होणे.
ix) आंतरराष्ट्रीर् पातळीिर आर्ोनजत होणाऱ्र्ा निसर्ग पर्गटिासंबंधीत कार्गक्रमात भार्
घेण्र्ाकनरता संबधीत आंतरराष्ट्रीर् संस्थेची सिस्र्ता प्राप्त करणे.
x) निसर्ग पर्गटिास चालिा नमळणे ि स्थानिक लोकांिा आर्थथक लाभ नमळे ल र्ा हेति
ू े
कार्गिाही करणे.
xi) निसर्ग पर्गटिास चालिा िे त असतांिा भारतीर् िि अनधनिर्म 1927, ििसंिधगि
अनधनिर्म 1980, िन्र्जीि (संरक्षण)अनधनिर्म 1972, जैनिकनिनिधता अनधनिर्म 2002,
पर्ािरण संरक्षणअनधनिर्म 1986 ि इतर अस्स्तत्िात असलेले अनधनिर्म ि त्र्ा अंतर्गत
निर्म तसेच मार्गिशगक सूचिांचे उल्लघंि होणार िाही र्ाची काळजी घेणे ि पर्गटकांिा
मानहती िे ण्र्ाची समनचत व्र्िस्था करणे.
7) महाराष्ट्र निसर्ग पर्गटि निकास मंडळाचेकार्गक्षत्र
े :सिर मंडळ हे राज्र्ातील िि, िन्र्जीि ि िि निकास महामंडळा्र्ाक्षेत्रात निसर्ग पर्गटि,
निर्ोजि ि निर्मि करेल. तसेच राज्र्ातील इतर निभार्, नहतसंबंधी, इतर राज्र्ातील
संबंनधत निभार् ि केंद्र शासिाशी निसर्ग पर्गटि निषर्ातील बाबींसाीी समन्िर् साधेल.
८) प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक (ििबल प्रमख) महाराष्ट्र राज्र्, िार्पूर ह्यां्र्ा कार्ालर्ातील
अपर प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक (निसर्ग पर्गटि ि िन्र्जीि प्रशासि) ह्या पिाचे िामकरण
व्र्िस्थापकीर् संचालक, महाराष्ट्र निसर्ग पर्गटि निकास मंडळ असे करुि सिर पि
मंडळाकडे िर्गकरण्र्ासमान्र्तािे ण्र्ातर्ेतआहे .
9) महाराष्ट्र निसर्ग पर्गटि निकास मंडळाचेमख्र्ालर्िार्पूरर्ेथेराहील.
10) मंडळाकरीता आिश्र्क असलेली सोबत्र्ा नििरणपत्रात िमूि केलेली 6 पिे  िि
निभार्ाचे संबंधीत संिर्ातील पिांचे प्राक्कलि करूि प्रनतनिर्क्तीिे भरण्र्ास मान्र्ता
िे ण्र्
 ात र्ेत आहे . मंडळाकरता आिश्र्क इतर पिांसाीी उ्चस्तरीर् सनमतीची मान्र्ता
घेण्र्ातर्ािी.
11) मंडळासाीीििीिलेखाशीषग उघडण्र्ातर्ेईपर्ंतमंडळासाीीआिश्र्कअसले्र्ापिांचे
िेति, भत्ते ि अिषंनर्क खचग निसर्ग संिधगि ि िन्र्पश संरक्षण (2406 0766 ) र्ा
लेखाशीषाखाली ि इतर कार्ालर्ीि खचग   “निसर्ग पर्गटि” 2406 2295 अंतर्गत
भार्निण्र्ासमान्र्तािे ण्र्
 ातर्ेतआहे .
सिर शासि निणगर् पर्गटि, निर्ोजि, नित्त निभार्ा्र्ा सहमतीिे ि सामान्र् प्रशासि
निभार् पनरपत्रक नि. 25.08.2015 ्र्ा अिषंर्ािे निर्गनमतकरण्र्ातर्ेतआहे .
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सिर शासि निणगर् महाराष्ट्र शासिा्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा
संकेतस्थळािर उपलब्लध करण्र्ात आला असूि त्र्ाचा संकेताक 201512101211448519
असाआहे . हाआिे शनडजीटलस्िाक्षरीिेसाक्षांनकतकरुिकाढण्र्ातर्ेतआहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ां्र्ा आिे शािसार ि िािािे,

Prakash
Kashinath
Mahajan

Digitally signed by Prakash Kashinath
Mahajan
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Joint Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Prakash Kashinath Mahajan
Date: 2015.12.10 12:13:14 +05'30'

(प्रकाशमहाजि)
सहसनचि(ििे)
प्रतमानहतीआनणउनचतकार्गिाहीसाीी:1) मा.मख्र्मंत्रीर्ांचेप्रधािसनचि, मंत्रालर्, मंबई.
2) मा.मंत्री (ििे)र्ांचेखाजर्ीसनचि, मंत्रालर्, मंबई.
3) मख्र्सनचि, महाराष्ट्रराज्र्, मंत्रालर्, मंबई.
4) अपरमख्र्सनचि, निर्ोजिनिभार्, मंत्रालर्, मंबई.
5) अपरमख्र्सनचि, नित्तनिभार्, मंत्रालर्, मंबई.
6) सनचि, पर्गटिनिभार्, मंत्रालर्, मंबई.
7) सनचि (शालेर् नशक्षण ि क्रीडा), मंत्रालर्, मंबई.
8) सनचि,आनििासीनिभार्, मंत्रालर्, मंबई.
9) महासंचालक, मानहतीिप्रनसध्िी, मंत्रालर्, मंबई.
10) प्रधािमख्र्ििसंरक्षक, (ििबलप्रमख), महाराष्ट्रराज्र्, िार्पूर.
11) प्रधािमख्र् ििसंरक्षक (िन्र्जीि), महाराष्ट्रराज्र्, िार्पूर.
12) व्र्िस्थापकीर्संचालक, महाराष्ट्रराज्र्ििनिकासमहामंडळ, िार्पूर.
13) महासंचालकिप्रधािमख्र्ििसंरक्षक,सामानजकििीकरण, महाराष्ट्रराज्र्, पणे.
14) अपरप्रधािमख्र्ििसंरक्षक ( अथगसंक्प, निर्ोजििनिकास), महाराष्ट्रराज्र्, िार्पूर.
15) अपरप्रधािमख्र्ििसंरक्षक (निसर्गपर्गटिििन्र्जीिप्रशासि(, महाराष्ट्रराज्र्, िार्पूर.

16) अपरप्रधािमख्र्ििसंरक्षक (कॅम्पा), महाराष्ट्रराज्र्, िार्पूर.
17) अपरप्रधािमख्र्ििसंरक्षक तथा सिस्र् सनचि महाराष्ट्र जैि निनिधता मंडळ, िार्पूर
18) अपरप्रधािमख्र्ििसंरक्षक (सिग)
19) अपरप्रधािमख्र्ििसंरक्षक (िन्र्जीि)िार्पूर/मंबई (बोरीिली)/िानशक.
20) निभार्ीर्आर्क्त, ( सिगमहसूलनिभार्).
21) आर्क्त, आनििासीनिकास, िानशक.
22) संचालक, भारतीर् परातत्ि निभार्.
23) आर्क्त, परातत्ि निभार्, महाराष्ट्र राज्र्
24) मख्र्ििसंरक्षक (प्रािे नशक), सिग.
25) मख्र्ििसंरक्षक (िन्र्जीि), पणे
26) मख्र्ििसंरक्षकतथाक्षेत्रसंचालक, मेळघाटव्र्ाघ्रप्रक्प, अमरािती.
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27) मख्र्ििसंरक्षकतथा संचालक, संजर्र्ांधीराष्ट्रीर्उद्याि, बोनरिली.
28) मख्र्ििसंरक्षकतथाक्षेत्रसंचालक, पेंचव्र्ाघ्रप्रक्प, िार्पूर.
29) मख्र्ििसंरक्षकतथाक्षेत्रसंचालक, ताडोबाअंधारीव्र्ाघ्रप्रक्प, चंद्रपूर.
30) मख्र्ििसंरक्षकतथाक्षेत्रसंचालक, सहर्ाद्रीव्र्ाघ्रप्रक्प, को्हापूर.
31) मख्र्ििसंरक्षक (कांिळिि), मंबई.
32) ििसंरक्षकतथाक्षेत्रसंचालक, ििेर्ाि-िार्नझराव्र्ाघ्रप्रक्प, र्ीनिर्ा
33) ििसंरक्षक(िन्र्जीि)ीाणे/िानशक.
34) सिगनज्हानधकारी.
35) सिगमख्र्कार्गकारीअनधकारी,नज्हापनरषि.
36) व्र्िस्थापकीर्संचालक, महाराष्ट्रराज्र्, पर्गटिनिकासमहामंडळ.
37) प्रािे नशकव्र्िस्थापक, महाराष्ट्रराज्र्, पर्गटिनिकासमहामंडळ.
38) उपििसंरक्षक (प्रािे नशक)सिग.
39) उपििसंरक्षक (िन्र्जीि), अकोला/औरंर्ाबाि.
40) निभार्ीर्ििअनधकारीसांर्ली/उस्मािाबाि/बीड/कहर्ोली/नचपळू ण.
41) उपनिभार्ीर्ििअनधकारीसंर्मिेर/मालेर्ाि/भोर.
42) महालेखापाल-1/2 (लेखापरीक्षण /लेखािअिज्ञेर्ता), महाराष्ट्रराज्र् , मंबई / िार्पूर.
43) कोषार्ार अनधकारी, िार्पूर
44) नित्तनिभार् (व्र्र्-10 कार्ासि), मंत्रालर्, मंबई - 32.
45) ििकक्षातीलसिगकार्ासिे, महसूलिििनिभार्, मंत्रालर्, मंबई-32.
46) फ-1 कार्ासि, महसूलिििनिभार्, मंत्रालर्, मंबई - 32 (नििडिस्ती).
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शासि निणगर् क्र. डब्ल्र्ूएलपी 0415/प्र.क्र.106/फ-1नििांक :8 नडसेंबर,2015सोबतचे
नििरणपत्र
महाराष्ट्र निसर्ग पर्गटि निकास मंडळासाीी निसर्ग संिधगि ि िन्र्पश संरक्षण (2406 0766 ) र्ा
लेखाशीषाखालीलसमार्ोनजतकरािर्ाचीपिे 
अ.

पि

क्र.
1

पिाची

िेतिश्रेणी(रुपर्े)

संख्र्ा
अपरप्रधािमख्र्ििसंरक्षक (निसर्ग

रेड

पे

(रुपर्े)

1

67000-79000

--

पर्गटि ि िन्र्जीि प्रशासि) िार्पूर

2

निभार्ीर्ििअनधकारी

1

15600-39900

6,600/-

3

मख्र्लेखापाल

1

9300-34800

4,200/-

4

लेखापाल

1

5200-2200

2,800/-

5

स्टे िोराफर

1

9300-34800

4,300/-

6

िाहिचालक

1

5200-20200

2,800/-

एकूण

6
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