महाराष्ट्र निसर्ग पर्गटि निकास मंडळाच्र्ा
उपनिधी निर्म (Bye-laws) ला मान्र्ता
दे ण्र्ाबाबत.
महाराष्ट्र शासि
महसूल ि िि निभार्
शासि निर्गर् क्रमांक : 04.15/प्र.क्र.106/अ/फ-1
मंत्रालर्, मंबई 400 032.
नदिांक :- 28 जािेिारी, 2016.
िाचा :1. महसूल ि िि निभार्, शासि निर्गर् क्रमांक डब्ल्र्ूएलपी :- 1002/प्र.क्र.53/फ-1,
नदिांक 20.02.2008.
2. महसूल ि िि निभार्, शासि निर्गर् क्रमांक डब्ल्र्ूएलपी :- 04.15/प्र.क्र.106/फ-1,
नदिांक 08.12.2015.
प्रस्ताििा :संदभग क्रमांक 1 च्र्ा शासि निर्गर्ान्िर्े महाराष्ट्र राज्र्ाचे निसर्ग पर्गटि धोरर् जाहीर
करण्र्ात आले आहे. तसेच संदभग क्रमांक 2 च्र्ा शासि निर्गर्ान्िर्े “महाराष्ट्र निसर्ग पर्गटि निकास
मंडळ” एका संस्थेच्र्ा रुपािे संस्थांची िोंदर्ी अनधनिर्म 1860 अंतर्गत स्थापि करण्र्ास ि िोंदर्ी
करण्र्ास मान्र्ता दे ण्र्ात आली आहे . मंडळाचे निर्ामक मंडळ (Governing Council), कार्गकारी
सनमती (Execuitve Commottee) र्ांच्र्ा उपनिधी निर्म (Bye-laws) िेर्ळर्ािे आदे श जारी करण्र्ात
र्ेतील असेही सदर शासि निर्गर्ात िमूद करण्र्ात आले आहे.
शासि निर्गर् :सदर शासि निर्गर्ान्िर्े महाराष्ट्र निसर्ग पर्गटि निकास मंडळाचे निर्ामक मंडळ (Governing
Council),

कार्गकारी

सनमतीच्र्ा

(Execuitve

Commottee)

उपनिधी

निर्मांिा

सोबतच्र्ा

सहपत्रािसार (Bye-laws) शासि मान्र्ता प्रदाि करण्र्ात र्ेत आहे.
सदर शासि निर्गर् महाराष्ट्र शासिाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा संकेतस्थळािर
उपलब्लध करण्र्ात आला असूि त्र्ाचा संकेताक 201601291610302419 असा आहे . हा आदे श
नडजीटल स्िाक्षरीिे साक्षांनकत करुि काढण्र्ात र्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ांच्र्ा आदे शािसार ि िािािे ,

APTE ARVIND
SHANKAR

Digitally signed by APTE ARVIND SHANKAR
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA,
ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT,CID 918010, postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=APTE ARVIND SHANKAR
Date: 2016.01.29 16:16:52 +05'30'

( अरविद आपटे )
निशेष कार्ग अनधकारी,
महसूल ि िि निभार्
प्रत मानहती आनर् उनचत कार्गिाहीसाठी :1) मा.मख्र्मंत्री र्ांचे प्रधाि सनचि, मख्र्मंत्री सनचिालर्, मंत्रालर्, मंबई.
2) मा.मंत्री (ििे) र्ांचे खाजर्ी सनचि, मंत्रालर्, मंबई.
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3) मख्र् सनचि, महाराष्ट्र राज्र्, मंत्रालर्, मंबई.
4) अपर मख्र् सनचि, निर्ोजि निभार्, मंत्रालर्, मंबई.
5) अपर मख्र् सनचि, नित्त निभार्, मंत्रालर्, मंबई.
6) प्रधाि सनचि, पर्ािरर् निभार्,मंत्रालर् , मंबई
7) सनचि ( शालेर् नशक्षर् ि नक्रडा), मंत्रालर्, मंबई.
8) सनचि आनदिासी निभार्, मंत्रालर्, मंबई.
9) महासंचालक, मानहती ि प्रनसध्दी, मंत्रालर्, मंबई.
10) प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक, (ििबल प्रमख), महाराष्ट्र राज्र्, िार्पूर.
11) प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक (िन्र्जीि), महाराष्ट्र राज्र्, िार्पूर.
12) व्र्िस्थापकीर् संचालक, महाराष्ट्र राज्र् ििनिकास महामंडळ, िार्पूर.
13) महा संचालक ि प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक, सामानजक ििीकरर्, महाराष्ट्र राज्र्, पर्े.
14) अपर प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक ( अथगसंक्प, निर्ोजि ि निकास ), महाराष्ट्र राज्र्, िार्पूर.
15) अपर प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक ( निसर्ग पर्गटि ि िन्र्जीि प्रशासि ), महाराष्ट्र राज्र्, िार्पूर.
16) अपर प्रधाि मख्र् ििसंरक्षक (िन्र्जीि) िार्पूर/मंबई (बोरीिली)/िानशक.
17) निभार्ीर् आर्क्त, ( सिग महसूल निभार् ).
18) आर्क्त, आनदिासी निकास, िानशक.
19) आर्क्त, कृषी आर्क्तालर्, पर्े.
20) संचालक, भजल सिेक्षर् ि निकास र्ंत्रर्ा.
21) मख्र् ििसंरक्षक (प्रादे नशक), सिग.
22) मख्र् ििसंरक्षक (िन्र्जीि), पर्े/को्हापूर/िानशक.
23) मख्र् ििसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्र्ाघ्र प्रक्प, अमरािती.
24) मख्र् ििसंरक्षक तथा संचालक, संजर् र्ांधी राष्ट्रीर् उद्याि, बोनरिली.
25) मख्र् ििसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच ि बोर व्र्ाघ्र प्रक्प, िार्पूर.
26) मख्र् ििसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ताडोबा अंधारी व्र्ाघ्र प्रक्प, चंद्रपूर.
27) मख्र् ििसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सहर्ाद्री व्र्ाघ्र प्रक्प, को्हापूर.
28) ििसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, ििेर्ाि-िार्निरा व्र्ाघ्र प्रक्प, र्ोंनदर्ा
29) ििसंरक्षक (िन्र्जीि) ठार्े.
30) सिग नज्हानधकारी.
31) सिग मख्र् कार्गकारी अनधकारी, नज्हा पनरषद.
32) सिग नज्हा पशसंिधगि अनधकारी.
33) उपसंचालक भजल सिेक्षर् ि निकास र्ंत्रर्ा.
34) कार्गकारी अनभर्ंता पाटबंधारे निभार् (स्थानिक स्तर).
35) व्र्िस्थापकीर् संचालक, महाराष्ट्र राज्र्, पर्गटि निकास महामंडळ.
36) सदस्र् सनचि, महाराष्ट्र प्रदषर् निर्ंत्रर् मंडळ.
37) प्रादे नशक व्र्िस्थापक, महाराष्ट्र राज्र्, पर्गटि निकास महामंडळ.
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38) उपििसंरक्षक (प्रादे नशक) सिग.
39) उपििसंरक्षक (िन्र्जीि), अकोला/औरंर्ाबाद.
40) निभार्ीर् िि अनधकारी सांर्ली/उस्मािाबाद/बीड / वहर्ोली /नचपळू र्.
41) उप निभार्ीर् िि अनधकारी संर्मिेर/मालेर्ाि/ भोर.
42) सिग नज्हा अनधक्षक कृषी अनधकारी.
43) महालेखापाल-1/2 (लेखापरीक्षर् /लेखा ि अिज्ञेर्ता), महाराष्ट्र राज्र् , मंबई / िार्पूर.
44) नित्त निभार् (व्र्र्-10 कार्ासि), मंत्रालर्, मंबई - 32.
45) िि कक्षातील सिग कार्ासिे, महसूल ि िि निभार्, मंत्रालर्, मंबई-32.
46) फ-1 कार्ासि, महसूल ि िि निभार्, मंत्रालर्, मंबई - 32 (नििडिस्ती).
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शासि निर्गर् क्रमांक 04.15/प्र.क्र.106/अ/फ-1, नदिांक :- 28 जािेिारी, 2016 सोबतचे प्रपत्र

महाराष्ट्र निसर्ग पर्ग टि निकास मं डळ
(नोंदणी क्र-)
उपनिनि (By-laws)
1. व्र्ाख्र्ा :या ननयमाांमध्ये सांदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेनित नसेल तर
i)
"अनिननयम" याचा अर्थ सांस्र्ाची नोंदणी अनिननयम, 1860 असा आहे .
ii)
"ननयम" याचा अर्थ महाराष्ट्र ननसर्थ पयथटन निकास मांडळाची उपनििी असा आहे .
iii)
"मांडळ" याचा अर्थ त्या अनिननयमा खाली स्र्ापन केलेले महाराष्ट्र ननसर्थ पयथटन निकास
मांडळ असा आहे .
iv)
"ननयामक मांडळ (General Council)" याचा अर्थ या उपनििीचे क्र 3 ि 5 अांतर्थत स्र्ापन
केलेले ननयामक मांडळ असा आहे .
v)
"कायथकारी सनमती (Executive Committee)" याचा अर्थ या उपनििीचे क्र 3 ि 11 अांतर्थत
स्र्ापन केलेली सनमती असा आहे .
vi)
"सनमती प्रमुख" याचा अर्थ कायथकारी सनमतीचा अध्यि/प्रमुख असा आहे .
vii) "अध्यि" याचा अर्थ ननयामक मांडळाचा अध्यि असा आहे .
viii) " व्यिस्र्ापकीय सांचालक" याचा अर्थ या उपनििीचे कलम 13(अ) नुसार ननयुक्त केलेल्या
मांडळाचा व्यिस्र्ापकीय सांचालक असा आहे .
ix)
"सदस्य" याचा अर्थ मांडळाचे ननयामक मांडळाचा सदस्य असा आहे .
x)
"राज्य शासन" याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन असा आहे .
2. मं डळाची सिगसािारण कार्ग :महाराष्ट्र शासनाचे ननसर्थ पयथटन िोरणाप्रमाणे ननसर्थ सांििथन, ननसर्थ नशिण ि स्र्ाननक
लोकाांचे राहणीमान उां चािणे सांबांिी योजना राज्य शासन/ केंद्र ि इतर राज्याचे निर्भार्,
शासकीय/अशासकीय उपक्रम, स्र्ाननक स्िराज्य सांस्र्ा/आांतरराष्ट्रीय सांस्र्ा मार्थत प्रर्भािीपणे
अांमलबजािणी करणे मांडळाचे सिथसािारण कायथ राहील. त्याचा तपनशल खालीलप्रमाणे आहे :i)
ii)
iii)
iv)

महाराष्ट्र राज्यात ननसर्थ पयथटन िोरण प्रर्भािीपणे कायान्वित करण्यासाठी केंद्रस्र् यांत्रणा म्हणून
काम करणे.
ननसर्थ पयथटन निषयासांबांिी शासकीय िोरण, कायदा िा कायथपध्दती सुसांर्त करण्यासाठी
शासनास प्रस्ताि सादर करणे.
ननसर्थ पयथटनास चालना दे ण्यासाठी सिथ र्भानर्दाराांमध्ये परस्पर नहतिाहक (Symbiotic)
सांबांिास प्रोत्साहन दे णे.
र्भानर्दाराांच्या िमता बाांिणी करणे.
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v)

ननसर्थ सांििथन, ननसर्थ नशिण ि स्र्ाननक लोकाांचे राहणीमान उां चािण्यासाठी उपलब्ि
सांसािनाांचा उपयुक्त िापर होणेसाठी प्रमाणीकरण/सांननयांत्रण/इम्प ॅक्ट असेसमेंट ि ननयमन
सांबांिी उपाययोजना करणे.
vi)
ननसर्थ पयथटन स्र्ळाची ननिड ि उपयुक्त सािनसामुग्रीचा निकास करणे तसेच त्याांची िर्थिारी
प्रचनलत मापदां डानुसार करणे.
vii) महाराष्ट्र राज्य पयथटन निकास महामांडळ, मानहती ि जनसांपकथ निर्भार् याांचे सांयक्
ु त निद्यमाने
मानहती प्रनसध्दी/प्रसार करण्याचे हे तन
ु े कायथक्रम हाती घे णे.
viii) ननसर्थ पयथटनाशी सांबनित पनरसांिाद, सांमेलन, मेळािे ि प्रदशथनीचे आयोजन करणे तसेच अवय
यांत्रणाव्दारे आयोनजत केलेल्या अशा प्रकारच्या कायथक्रमात सहर्भार्ी होणे.
ix)
आांतरराष्ट्रीय पातळीिर आयोनजत होणा-या ननसर्थ पयथटनासांबिी कायथक्रमात र्भार् घे ण्याकनरता
सांबनित आांतरराष्ट्रीय सांस्र्ेची सदस्यता प्राप्त करणे.
x)
ननसर्थ पयथटनास चालना दे णे ि स्र्ाननक लोकाांना आर्थर्क लार्भ नमळे ल या हे तन
ू े कायथिाही
करणे.
xi)
ननसर्थ पयथटनास चालना दे त असताांना र्भारतीय िन अनिननयम 1927, िनसांििथन अनिननयम
1980, िवयजीि (सांरिण)अनिननयम 1972, जैिनिनििता कायदा 2002, पयािरण (सांरिण)
कायदा 1986 ि इतर अन्स्तत्िात असलेले अनिननयम ि ननयम तसेच मार्थदशथक सूचनाांचे
उल्लघां न होणार नाही याबाबत पयथटकाांना मानहती दे ण्याची समुनचत व्यिस्र्ा करणे.
3. मं डळाची संरचिा :मांडळाची रचना खालील प्रमाणे असेल :अ)
ननयामक मांडळ
ब)
कायथकारी सनमती
क)
ननयामक मांडळाने स्र्ानपत केलेल्या इतर सनमत्या.
ड)
राज्यातील सिथ मुख्य िनसांरिक / िनसांरिक (प्रादे नशक / िवयजीि) ि िननिकास
महामांडळाचे सिथ प्रादे नशक व्यिस्र्ापक हे मांडळाचे पदनसध्द महाप्रबांिक असतील आनण सिथ
उपिनसांरिक (प्रादे नशक / िवयजीि) तसेच सिथ निर्भार्ीय व्यिस्र्ापक हे मांडळाचे पदनसध्द
उपमहाप्रबांिक असतील.
4. मं डळाचे सदस्र्त्ि :मांडळाचे दोन प्रकारचे सदस्य असतील:1) पदनसध्द सदस्य
2) नामननदे शीत सदस्य
अ)
ब)

मांडळाचे अध्यि नामननदे नशत अशासकीय सदस्याांची ननयुक्ती करतील ि नामननदे नशत
अशासकीय सदस्याांना पदािरून दूर करू शकतील ककिा त्याांचा राजीनामा स्िीकारतील.
मांडळाचे सदस्याांना सदस्यत्ि र्ी अनुज्ञेय राहणार नाही.
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क)

ननयामक मांडळाची रचना ि कायथकारी सनमतीची रचना कलम 5 ि कलम 11 मध्ये नमूद
केल्याप्रमाणे असेल.

ननयामक मांडळ, त्याचे कामकाज चालनिण्यासाठी त्यास योग्य ि समुचीत िाटे ल अशानरतीने
ननयामक मांडळ ि कायथसनमतीच्या सदस्य सांख्येत िाढ करू शकेल.
5. निर्ामक मं डळाची रचिा
ननयामक मांडळाची रचना खालील प्रमाणे राहील :1. मांत्री (िने) महाराष्ट्र शासन
2. * सनचि (िने) महसूल ि िन निर्भार्, मांत्रालय, मुांबई
3. प्रिान मुख्य िनसांरिक (िनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नार्पुर
4. प्रिान मुख्य िनसांरिक (िवयजीि), महाराष्ट्र राज्य, नार्पूर
5. व्यिस्र्ापकीय सांचालक, एर्डीसीएम नल., नार्पूर
6. * अपर मुख्य सनचि, नित्त निर्भार्, मांत्रालय, मुांबई ककिा त्याांचे प्रनतननिी
7. * अपर मुख्य सनचि, ननयोजन निर्भार्, मांत्रालय, मुांबई ककिा त्याांचे प्रनतननिी
8. * सनचि, पयथटन निर्भार्, मांत्रालय, मुांबई ककिा त्याांचे प्रनतननिी
9. * प्रिान सनचि, आनदिासी निकास निर्भार्, मांत्रालय, मुांबई ककिा त्याांचे प्रनतननिी
10. * प्रिान सनचि, शालेय नशिण ि नक्रडा निर्भार्, मांत्रालय, मुांबई ककिा प्रनतननिी
11. महासांचालक, मानहती ि जनसांपकथ महासांचालनालय, मुांबई ककिा प्रनतननिी
12. र्भारतीय पुरातत्ि सिेिण निर्भार्ाचे प्रनतननिी
13. सांचालक, पुरातत्ि निर्भार्, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई
14. महाराष्ट्र जैिनिनििता मांडळाचे सदस्य-सनचि
15. मुख्य िनसांरिक (काांदळिन), मुांबई
16. व्यिस्र्ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र पयथटन निकास महामांडळ
17. ** व्याघ्र प्रकल्पाचे िेत्र सांचालक - एक चक्रीय पध्दतीने
18. ** व्याघ्र प्रकल्पाांच्या स्र्ाननक सल्लार्ार
सनमतीतील स्र्ाननक लोकाांचे प्रनतननिी -एक
19. ** हॉटे ल सांघटनेचा प्रनतननिी - एक
20. ** रॅव्हल सांघटनेचा प्रनतननिी - एक
21. ** ननसर्थ पयथटन िेत्रात काम करणारे तज्ञ/सांस्र्ा-एक
22. व्यिस्र्ापकीय सांचालक , महाराष्ट्र ननसर्थ पयथटन निकास मांडळ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

अध्यि
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

:
सदस्य
:
सदस्य
:
सदस्य
: सदस्य सनचि

स्पष्ट्टीकरण
1. * महाराष्ट्र शासनाचे ननयोजन, नित्त, पयथटन, शालेय नशिण ि नक्रडा निर्भार् ि आनदिासी निकास
या प्रशासनकय निर्भार्ाचे प्रमुख पदनसध्द सदस्य असतील.
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2. ** कायथकारी सनमतीच्या नशर्ारसीनुसार ककिा हॉटे ल सांघटना/रॅव्हल सांघटना/स्र्ाननक सल्लार्ार
सनमतीतील लोकाांचे प्रनतननिी ननसर्थ पयथटन िेत्रातील तज्ञ याांना ननयामक मांडळाचे अध्यि
नामननदे नशत करतील.
6. मं डळाच्र्ा सदस्र्ांिा पदािरूि दूर करणे :मांडळाच्या मते, जी व्यक्ती अर्िा सदस्य खालीलप्रमाणे आहे त्यास मांडळातून काढू न
टाकण्याचे अनिकार मांडळास राहील:अ)
जी व्यक्ती नदिाळखोर म्हणून ठरनिलेली आहे .
ब)
ज्या व्यक्तीस नैनतक अि:पतनाच्या र्ुवहयाबाबत नशिा झाली आहे .
क)
सदस्य म्हणून काम करण्यास शानरनरक ि माननसक दष्ट्ृ टया असमर्थ झाली आहे .
ड)
ज्या व्यक्तीने अनिकाराचा इतका र्ैरिापर केला आहे की नतचा सदस्य म्हणून सहर्भार् चालू
ठे िणे सािथजननक नहताचे निरूध्द होणार आहे .
इ)
सदस्य म्हणून कायथ करणे अवयायकारक ठरे ल अशा प्रकारचे आर्थर्क ि अवय लार्भ
नमळनिले ली व्यक्ती.
7. मं डळाचे सदस्र्ांचा पदाििी :मांडळाचे नामननदे नशत अशासकीय सदस्य याांचे नामननदे शनाच्या नदनाांकापासून 2 िषथ इतका
राहील.
8. मं डळाचे सदस्र्ांचा राजीिामा:मांडळाचे नामननदे नशत सदस्य याांनी आपल्या स्िहस्तािरात मांडळाचे अध्यिाला उद्दे शन
ू
नलहीले ले राजीनामा पत्र मांडळाच्या कायालयात सादर करून कोणत्याही िेळी आपल्या पदाचा
राजीनामा करु शकतील आनण अध्यिाांनी राजीनामा न्स्िकारे पयंत सदस्यता चालू राहील.
9. निर्ामक मं डळाचे कार्ग , अनिकार ि जबाबदारी :अ)
मांडळाचे कायथ पार पाडण्यासाठी मार्थदशथक तत्िे ि कायथपध्दती तयार करणे.
ब)
मांडळाचे िार्थषक अर्थसांकल्प ि िार्थषक अहिालास मांजरू ी दे णे.
क)
मांडळाचे िार्थषक लेखा पनरिणास मावयता दे णे.
ड)
कायथकारी सनमतीचे कायथ उपनििीच्या तरतूदीनुसार कायथिमतेने चालू आहे त, यािर दे खरे ख
ठे िणे.
ई)
मांडळाच्या उपनििीमध्ये सुिारणास मावयता दे णे.
र्)
मांडळाच्या कमथचा-याांना लार्ू असलेल्या सेिा शती नुसार िेतन, र्भत्ते ि इतर सोयी-सिलतींना
मावयता दे णे.
ज)
मांडळाचे आकन्स्मक ननिी चालनिणे कनरता कायथपध्दतीला मावयता दे णे ि अनपेनित खचास
मांजरू ी दे णे.
ह)
मांडळाचे प्रशासकीय सांरचनेला मावयता दे णे.
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10. निर्ामक मं डळाची बै ठक:1.
ननयामक मांडळाची बैठक िषात नकमान 1 िेळ मांडळाच्या मुख्यालयात ककिा अध्यिाकडू न
ठरनिण्यात येईल अशा नठकाणी होईल.
2.
मांडळाच्या 6 पेिा कमी नसलेल्या सदस्याांनी लेखी निनांती केल्यािर ककिा राज्य शासनाने
ननदे श नदल्यािर अध्यि मांडळाची निशेष बैठक बोलाितील.
3.
बैठकीचे प्रयोजन, िेळ आनण नठकाण तसेच निननर्थदष्ट्ट करणारी सिथसािारण बैठकीची नोनटस
नकमान 15 नदिस अर्ोदर आनण निशेष बैठकीची नोटीस 3 नदिस अर्ोदर सदस्याांना दे ण्यात
येईल.
4.
प्रत्येक बैठकीचे अध्यिपद मांडळाचे अध्यि र्भूषितील आनण त्याांच्या अनुपन्स्र्तीत, उपन्स्र्त
असले ले शासकीय सदस्यातून िनरष्ट्ठतम अनिकारी अध्यि राहील.
5.
मांडळाचे ननणथय उपन्स्र्त असलेल्या आनण मतदान करू शकणा-या सदस्याांच्या साध्या
बहु मताांने घे ण्यात येईल,आनण अध्यिाला ननणायक मत असेल.
6.
प्रत्येक सदस्याला 1 मत असेल.
7.
मांडळाच्या बैठकीची र्णपूती 8 सदस्याांनी होईल. त्यात नकमान 2 अशासकीय सदस्य उपन्स्र्त
राहणे अननिायथ ठरे ल.
8.
मांडळाच्या बैठकीकनरता नोंदिही ठे िण्यात येईल ि त्यात बैठकीत उपन्स्र्त सदस्याांची स्िािरी
घे ण्यात येईल तसेच बैठकीचा कायथित्त
ृ ाांत नोंद करण्यात येईल. अध्यिाांची मावयता
नमळाल्यानांतर व्यिस्र्ापकीय सांचालक बैठकीचा कायथित्त
ृ ाांत सही ननशी सांबनिताांना
पाठितील.
9.
मांडळाच्या सिथसािारण सर्भेच्या मावय कायथित्त
ृ ाांत व्यिस्र्ापकीय सांचालक याांनी 15 नदिसाचे
आांत ननबांिक, सहकारी सांस्र्ा याांचेकडे पाठिािा.
11. कार्ग कारी सनमती :कायथकारी सनमतीची रचना खालील प्रमाणे असेल.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

प्रिान मुख्य िनसांरिक (िनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नार्पूर
प्रिान मुख्य िनसांरिक (िवयजीि) महाराष्ट्र राज्य, नार्पूर
व्यिस्र्ापकीय सांचालक, एर्डीसीएम नल., नार्पूर याांचे प्रनतननिी
व्यिस्र्ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र पयथटन निकास महामांडळ िा त्याांचे प्रनतननिी
अपर प्रिान मुख्य िनसांरिक (कॅ म्पा) महाराष्ट्र राज्य, नार्पूर
अपर प्रिान मुख्य िनसांरिक (अर्थ सांकल्प, ननयोजन ि निकास)
महाराष्ट्र राज्य नार्पूर
7. अपर प्रिान मुख्य िनसांरिक (िवयजीि) पूिथ, नार्पूर
8. अपर प्रिान मुख्य िनसांरिक (िवयजीि) पन्चचम, मुांबई

:
:
:
:
:
:

अध्यि
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

:
:

सदस्य
सदस्य
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9. ननसर्थ पयथटन िेत्रात काम करणाऱ्या सांस्र्ाचे प्रनतननिी/
िास्तुशास्त्रज्ञ / निशेषज्ञ / तज्ञ - प्रत्येकी एक
10. व्यिस्र्ापकीय सांचालक, महाराष्ट्र ननसर्थ पयथटन निकास मांडळ

:

सदस्य

:

सदस्य
सनचि

12. कार्ग कारी सनमतीचे कार्ग ि अनिकार :ननसर्थ पयथटन िोरण आनण मांडळाने ठरिून नदलेले उनद्यष्ट्ट साध्य करण्याकनरता कायथक्रमाची
अांमलबजािणीस सांबांिीत कायथकारी सनमती जबाबदार राहील. ननयामक मांडळ, व्यिस्र्ापकीय
सांचालक ककिा इतर मांडळाचे अनिकारी याांना सोपनिलेले शक्तीचे प्रत्यायोजन खेरीज मांडळाचे सिथ
अनिकार निहीत असतील. कायथकारी सनमती पुढील प्रमाणे कायथ पार पाडे ल:1)
मांडळाचे िार्थषक कायथ-आयोजनेस मावयता दे णे
2)
ननसर्थ पयथटन निकास प्रकल्पाांना मावयता दे णे
3)
ननयामक मांडळापुढे ठे िण्याआिी, िार्थषक अर्थसांकल्पीय लेखा परीिण अहिाल ि इतर
महत्िाचे प्रस्तािािर निचार करणे ि मावयता दे णे.
4)
मांडळाचे उपनििी मांजरु ी/सुिारणा कनरता ननयामक मांडळ समोर माांडणे
5)
मांडळाच्या कमथचा-याांच्या सेिेच्या अटी ि शती तयार करणे
6)
मांडळाचे कायथक्रमाची अांमलबजािणीिर दे खरे ख ि ननयांत्रण ठे िणे
7)
मांडळाचे कायथक्रमाची अांमलबजािणी कनरता व्यिस्र्ापकीय सांचालक ककिा मांडळाच्या इतर
अनिकारी याांना शक्तीचे प्रत्यायोजन करणे.
8)
ननयामक मांडळाचे ननदे शानुसार कायथ पार पाडणे.
9)
मांडळाचे लेखा पनरिणाकनरता लेखा पनरिकाांची ननयुक्ती करणे.
10) मांडळाचे आदे श, ननदे श ककिा िोरण निषयक ननणथय याांच्या अांमलबजािणीच्या सांबिात नििाद
ननमाण झाल्यास त्यािर ननणथय घे णे
11) मांडळाचे कमथचा-याांचे कल्याणाकनरता उपाययोजना सांबांिी ननणथय घे णे.
13. मं डळाचे अनिकारी/ कमग चारी :मांडळाचे कायाच्या प्रर्भािी अांमलबजािणीसाठी मांडळात व्यिस्र्ापकीय सांचालक राहील ि
र्रज िाटे ल नततक्या अनिका-याांची ि ईतर कमथचा-याची ननयुक्ती करता येईल. मांडळाची प्रशासकीय
सांरचना खालीलप्रमाणे राहील:अ)

व्र्िस्थापकीर् संचालक :-

1)
2)

राज्य शासन प्रनतननयुक्तीिर व्यिस्र्ापकीय सांचालक याांची ननयुक्ती करे ल.
व्यिस्र्ापकीय सांचालक र्भारतीय िनसेिेतील राज्य सांिर्ाचा मुख्य िन सांरिक अर्िा अपर
प्रिान मुख्य िनसांरिक दजाचा अनिकारी असेल.
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ब)
1)
2)

महाप्रबं िक :राज्य शासनाच्या प्रनतननयुक्तीिर महाप्रबांिक याांची ननयुक्ती होईल.
महाप्रबांिक र्भारतीय िनसेिेतील राज्य सांिर्ाचा मुख्य िनसांरिक अर्िा िनसांरिक दजाच्या
अनिकारी असेल.

क)
1)
2)

उप महाप्रबं िक:राज्य शासन प्रनतननयुक्तीिर सहायक महाप्रबांिक याांची ननयुक्ती करे ल
उप महाप्रबांिक र्भारतीय िनसेिेतील/ राज्य िनसेिेतील उप िनसांरिक / निर्भार्ीय िन
अनिकारी दजाचा अनिकारी असेल.

ड)

मांडळाचे कायथ सुरळीतपणे चालनिण्याकनरता आिचयक कमथचारी कांत्राटी पध्दतीिर ननयुक्त
करण्यात येतील.
14. व्र्िस्थापकीर् संचालक र्ांची जबाबदारी :i)
व्यिस्र्ापकीय सांचालक हे मांडळाचे दै नांनदन प्रशासकीय ि व्यिस्र्ापकीय कामाांकनरता
जबाबदार असतील.
ii)
मांडळाने घ्याियाचे सिथ आदे श ककिा सूचना व्यिस्र्ापकीय सांचालक याांच्या सहीने नदलेल्या
असतील.
iii) व्यिस्र्ापकीय सांचालक हे मांडळाच्या बैठकीचे कायथित्त
ृ ाांत ि ईतर अनर्भले खाकनरता नोंदिही
ठे ितील.
iv) व्यिस्र्ापकीय सांचालक ही अशी व्यक्ती असणार ज्याांच्या नाांिाने प्रसांर्ानुरुप त्याांचे निरूध्द
अर्िा त्याांच्या ितीने िाद दाखल करण्यात येईल.
v)
मांडळाचे ितीने व्यिस्र्ापकीय सांचालक मांडळाची ननिी उर्भारणी कनरता दे णर्ी, चल ि अचल
मालमत्ता, इतर नरतसर स्त्रोतातून प्राप्त झाले ली रक्कम सांपण
ू थ अनिकारासह न्स्िकारतील.
vi) व्यिस्र्ापकीय सांचालक मांडळाच्या कायाच्या अांमलबजािणी कनरता मांडळाच्या ननिीचा िापर
ि ननयांत्रण करतील.
vii) व्यिस्र्ापकीय सांचालक मांडळाच्या िार्थषक अहिाल, आराखडा, आर्थर्क अहिाल,नित्तीय
अांदाजपत्रक ि अर्थसांकल्प,आस्र्ापना अहिाल तयार करतील.
viii) व्यिस्र्ापकीय सांचालक कायथकारी सनमतीकडू न त्याांना सोपनिण्यात आलेल्या अनिकाराचा
िापर अवय कामे पार पाडतील.
ix) मांडळाचे ितीने व्यिस्र्ापकीय सांचालक हे आिचयक त्या कायासाठी करार करतील.
x)
मांडळाने नदलेल्या सेिेकनरता र्ी ची आकारणी करणे ि िसूली करण्याचे कायथ व्यिस्र्ापकीय
सांचालक पार पाडतील.
xi) मांडळाचे आकन्स्मक ननिी कनरता ननयम तयार करण्याचे ि कायथकारी सनमतीकडू न मावयता
घे ण्याचे कायथ व्यिस्र्ापकीय सांचालक करतील.
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15. व्र्िस्थापकीर् संचालक चे कार्ग ि अनिकार :1.
2.

व्यिस्र्ापकीय सांचालक हे ननयामक मांडळ ि कायथकारी सनमतीने प्रानिकृ त केलेल्या
अनिकाराांची िहन करतील.
मांडळाचे अनिकारी/ कमथचारी याांना त्याांच्या सेिाशती ि अटीनुसार िेतन ि इतर र्भत्ते ननन्चचत
करणे ि नितरण करणे कनरता व्यिस्र्ापकीय सांचालक हे सिम प्रानिकारी असेल.

16. मं डळाचे कमग चा-र्ांची निर्ुक्ती :1.
2.

मांडळाचे कमथचारी प्रनतननयुक्ती/कांत्राटी पध्दतीिर ननयुक्त करण्यात येतील.
मांडळाचे सिथ अनिकारी/ कमथचारी व्यिस्र्ापकीय सांचालक याांचे ननयांत्रणाखाली कायथ करतील.

17. मं डळाचे अनिकारी/ कमग चारी र्ांच्र्ा सेिाशती ि अटी :1.
2.

मांडळाने पानरत केलेल्या ननयमानुसार कमथचा-याांना सेिाशती ि अटी लार्ू असतील
तसेच पानरश्रनमक अदा करण्यात येईल.
राज्य शासनाकडू न प्रनतननयुक्तीव्दारे ननयुक्त केलेल्या अनिका-याांच्या बाबतीत सेिा अटी ि शती
त्याांचे मूळ सेिेचे ननयमानुसार असतील.

18. अनिकारी/ कमग चा-र्ांची सिगसािारण अिहग ता :ज्या व्यक्तीचा व्यक्तीश: अर्िा र्भार्ीदार मार्थत प्रत्यि ि अप्रत्यि मांडळाचे कायथर्भारात
नहतसांबि असेल ककिा मांडळाचे सेिेत असेल ती व्यक्ती मांडळाचे सेिेत ननयुक्ती कनरता अर्िा
मांडळाची सेिा सुरू ठे िण्यास अपात्र राहील.
19. कार्ग कारी / अंमलबजािणी र्ं त्रणा :कायथकारी सनमतीव्दारे मांजरु अटी ि शती ला अनुसरून मांडळाचे कायाची अांमलबजािणी
सिथसािारण िननिर्भार् / िन निकास महामांडळाचे िेत्रीय घटकाांमार्थत करण्यात येईल. तर्ानप,
आिचयक िाटे ल तेव्हा कायथकारी सनमतीच्या ननणथयानुसार मांडळाचे कायाची अांमलबजािणी इतर
यांत्रणा उदा. पयथटन निर्भार्, केंद्र/राज्य शासनाचे निर्भार्/ उपक्रम, िनसांरिण सनमती/ पनरस्र्ीतीनकय
निकास सनमती/स्र्ाननक स्िराज्य सांस्र्ा/बी.डी.सी./बचत र्ट/ आत्म सहाय्य र्ट ई. मार्थत करता
येईल.
20. निसर्ग पर्ग टि निकास मं डळ नििी :केंद्र शासन/राज्य शासनाचे अनुदान अर्िा आर्थर्क सहाय्य तसेच कांपनी/ सांस्र्ा ककिा व्यक्ती
कडु न दे र्णी स्िीकारू शकेल. मांडळाचे उपनििी मिील तरतुदीनुसार मांडळाचे सांपत्तीची निक्री, र्भाडे ,
कर, व्याज नर्ा ि ईतर मार्ाने प्राप्त ननिी ि मांडळास प्राप्त अनुदान इतर सिथ नमळू न मांडळाचा ननिी
असेल.
अ) खालील प्रमाणे मांडळाचे ननिी असतील.
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1) सिगसािारण नििी (General fund)सदर ननिीचा िापर मुख्यत: मांडळाचे प्रशासकीय खचथ र्भार्निण्याकनरता उपयोर् होईल.
तर्ानप, ननिीचा काही र्भार् मांडळाचे ननणयानुसार प्रकाष्ट्ट ननिीत िळती करण्याची मुर्भा राहील.
मांडळाकडू न निर्थननदष्ट्ट केलेल्या खालील स्त्रोताकडु न ननिी उर्भारता येईल:1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
2)

केंद्र/राज्य शासनाकडु न राबनिण्यात येणा-या निनिि योजना अांतर्थत ननसर्थ पयथटनासाठी
उपलब्ि होणारे िार्थषक अनुदान.
सांरनित िेत्राचे निकास ननिीतून निर्थननदष्ट्ट रक्कम (नकमान 10 टक्के).
महाराष्ट्र िननिर्भार्ाचे तसेच िननिकास महामांडळाचे निकास ननिीतून निर्थननदष्ट्ट रक्कम
(नकमान 10 टक्के)
राज्य पयथटन, ग्रामीण निकास, नक्रडा निर्भार् कडू न प्राप्त अांशदान.
केंद्र/राज्य शासन ि त्याांचे उपक्रम तसेच स्र्ाननक सांस्र्ा याांचेकडू न प्राप्त अनुदान कजे.
मांडळाचे निनिि प्रकल्पाकनरता प्राप्त ननिीतील बचत
मांडळामार्थत राबनिण्यात येणारे इतर निर्भार्ाचे /यांत्रणेचे प्रकल्प सांबिी दे खरे ख र्ी आकारणी.
प्रकल्प नििी (Project fund):ननसर्थ पयथटन प्रकल्प राबनिण्याकनरता मांडळाला प्राप्त ननिीचा समािेश असेल.

3) कजग नििारण नििीची स्थापिा ि त्र्ाचे व्र्िस्थापि:मांडळाने घे तले ले कजाची परतर्ेड कनरता मांडळ कजथननिारण ननिीची स्र्ापना करे ल ि जोपयथत
सांपण
ू थ कजाची परतर्ेड पूणथ होणार नाही तोपयंत सदर ननिीत दरिषी पूिथननन्चचत/आिचयक प्रमाणात
ननिी जमा करे ल.
4) मं डळाचा आकस्स्मकता नििी (Contingency fund):1)
2)

3)
4)

मांडळ आकन्स्मकता ननिीची स्र्ापन करे ल ि ठोक रकमेचा सदर ननिीत अांशदान करे ल.
सदर ननिी व्यिस्र्ापकीय सांचालक याांच्या ताब्यात असेल ि सदर ननिीचा िापर अनपेनित
खचथ र्भार्निण्याकनरता मांडळाने ठरिून नदलेल्या तरतुदीनुसार करण्यात येईल. इतर
कामाकनरता सदर ननिीचा िापर करता येणार नाही.
आकन्स्मकता ननिीचा िापर करणे सांबिी मांडळ ननयम तयार करे ल.
मांडळाचा बँक लेखा - राज्य शासनाचे ननणथयाखेरीज मांडळाचे खाते र्भारतीय स्टे ट बँक अर्िा
कोणत्याही राष्ट्रीयकृत बॅकेत उघडता येईल. मांडळाचे बँक खाते व्यिस्र्ापकीय सांचालक
अर्िा त्याांनी अनिकृत केलेला अनिकारी हाताळे ल.
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21. कजग घे णे ि कजग दे णेबाबत अनिकार :या उपनििीच्या तरतूदीच्या अनिन राहू न ि राज्य शासनाचे पूिथ परिानर्ी घे ऊन मांडळ,
आिचयकतेनस
ु ार मांडळाचे काम चालनिण्याकनरता सािथजननक िानणज्यीक सांस्र्ा अर्िा केंद्र/राज्य
शासनाव्दारे ननयांत्रीत िानणज्यीक सांस्र्ा/ननर्म कडू न कजथ घे ऊ शकेल ि दे ऊ शकेल.
22. राज्र् शासिाची हमी :मांडळाने घे तलेल्या कजाची परतर्ेड कनरता मांडळाचे निनांतीनुसार ि आिचयक िाटे ल त्या
अटीनुसार राज्य शासन हमी घे ईल.
23. मं डळाचा लेखा ि परीक्षण:1)
2)
3)
4)
5)

व्यिस्र्ापकीय सांचालक ननयमातील तरतुदीनुसार ननिीचा नहशोब ठे िण्याकनरता नोंदिही
ठे िेल ि नित्तीय िषाचा िार्थषक अहिाल, िार्थषक लेखा नििरण पत्र तयार करे ल.
व्यिस्र्ापकीय सांचालक मांडळाचा ननिीचा नहशोबाचा िार्थषक ले खा पनरिण करिून घे ईल.
िार्थषक लेखा पनरिण झाल्यानांतर व्यिस्र्ापकीय सांचालक लेखा परीिण केलेल्या नहशोबाची
प्रत, लेखा परीिणाचे अहिालासह मांडळापुढे सादर करे ल.
लेखा परीिणाचे अहिालािर मांडळ अर्िा कायथसनमतीने नदलेल्या ननदे शानुसार
व्यिस्र्ापकीय सांचालक आिचयक पूतथता कायथिाही करे ल.
व्यिस्र्ापकीय सांचालक, लेखा पनरिण अहिाल, ननबांिक, सांस्र्ाचे नोंदणी अनिननयम 1860
चे कलम क्र 12 E नुसार सादर करतील.

24. अहिाल :मांडळ त्याांचा कायाचा तपशीलिार नहशोब दे णारा प्रत्येक नित्तीय िषाचा अहिाल आनण िार्थषक
लेखा नििरण पत्र निहीत तारखेपि
ू ी राज्य शासनास सादर करे ल.
25. मं डळाचे अनिक्रमणअ) मं डळ/ कार्ग कारी सनमतीचे अनिक्रमण झाल्र्ाचे पनरस्स्थतीत
1)
2)

3)

मांडळाचे अनिक्रमण बाबत अनिसूचना प्रकानशत झाल्यापासून मांडळाचे अध्यि ि सदस्य
पदािरून कमी होतील.
कायद्यातील तरतुदीनुसार मांडळाचे अध्यिास असले ले सिथ अनिकार ि कतथव्य सदर
कालाििीत सांपष्ट्ु टात येतील. ि राज्य शासनाांने ननयुक्त केलेल्या अनिकारी/प्रानिकरण यास
ननहीत होईल.
मांडळाचा ननिी, ि सांपत्ती अनिक्रमण कालाििीत पनरच्छे द 25(2) मध्ये नमूद अनिकारी/
प्रानिकरण यास ननहीत असेल.
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ब)

अनिक्रमणाचा कालाििी संपष्ट्ु टात आल्र्ािंतर राज्र् शासि

i)
ii)

आिचयकतेनस
ु ार अनिक्रमण कालाििीची मुदत िाढिेल.
मांडळाची पुनरथ चना करे ल.

26. मं डळाचे निसजगि :सांस्र्ाचे नोंदणी अनिननयम 1860 िे कलम 13 मिील तरतुदीनुसार उक्त कारणास्ति अर्िा
मांडळाची नोंदणी रदद झाल्याचे न्स्र्तीत मांडळाचे निसजथन होईल. त्या पनरन्स्र्तीत मांडळाची सिथ
सांपत्ती, ननिी ि परतर्ेड राज्य शासनास ननहीत होईल.
27. मं डळाचे निर्म करण्र्ाचे अनिकार:अ)

या उपनििीच्या उनद्दष्ट्ट पुतीसाठी मांडळ अनिमांडळाच्या 2/3 बहु मांताने मांडळ अनिकृत नरत्या
प्रनसध्दी करून ननयम तयार करू शकते अर्िा ननयमात सुिारणा करू शकते.

ब)

निशेष करून, आनण पूिीच्या नदलेल्या अनिकाराांच्या सिथसामावयतेला बािा न आणता खालील
सिथ ककिा एखाद्या बाबी साठी ननयम करू शकते.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

कलम 4(अ) खाली अध्यिाचे अनिकार ि कतथव्य.
कलम 11 खाली कायथकारी सनमतीचे सदस्याांची ननयुक्ती.
कलम 10 खाली सर्भेचे काम चालनिणेबाबत पध्दती.
पदाची ननर्थमती ि मांडळाच्या शक्तीचे प्रत्यायोजन सांबांिी.
मांडळाचे अनिकारी /कमथचारी याांचा सेिाशती ि अटीबाबत
मांडळाचे कामकाज प्रर्भािीपणे चालनिण्यासांबिी
इतर कोणताही निषय जो निहीत केला जायचा आहे ककिा केला जाईल ककिा ज्याबाबत
ननयमाव्दारे तरतूद करणेंची आहे .

28. िाद :i.
ii.

सिथ कायदे शीर बाबी नार्पूर न्स्र्त वयायालयाच्या अनिकार िेत्रात असतील.
मांडळाचे आदे श ककिा िोरण निषयक ननणथय याांचा अांमलबजािणीच्या सांबांिात िाद ननमाण
झाल्यास, मांडळाचा ननणथय अांनतम राहील.
******
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