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तावना :पूव पासून वन आिण िवशेषत: रा ीय उ ान, अभयार य व या

क पांकडे

पयटकांचा ओढा आहे. परंतु, िनसग पयटना या िवकासासाठी संघिटत आिण प दतशीर

यन

पुरेशा माणात झालेले नाहीत. या े ात सव तराव न पयटनाकरीता सोयीसुिवधा वाढिव याची

मागणी होत आहे. परंतु, िनसग पयटन हणजे पयटकांकिरता फ त सुिवधा वाढिवणे असे नसून ही
े

जैिवक िविवधतेची आ य थाने अस यामुळे अशा

े ांचे आहे या

करणे अग याचे आहे. तसेच, या लोकांची उपजीिवका या

थतीत संर ण, संवधन

े ावर अवलंबून आहे व यांना या

े ाचे संवधन व संगोपन करणे आव यक वाटले पािहजे यां या आ थक पिर थतीत सुधारणा

करणेसु दा तेवढे च मह वाचे आहे. पयटकांकिरता लागणा या
लोकांना आ थक लाभ िमळू शकतो. यामुळे

दै नंिदन सोयीसुिवधा पुरवून या

ा बाब चा िवचार क न पय वरणाचा कोणताही हास

न होता िनसग पयटना या िवकासासाठी तसेच िनसग पयटनाला चालना दे यासाठी, थािनक
लोकांची सं कृती जतन कर यासाठी, तसेच पयटक व थािनक या दोघांनाही लाभ द हावे,
यासाठी महसूल व वन िवभाग, शासन िनणय

मांक : ड यूएलपी-1002/ . .53/फ-1, िदनांक

20.02.2008 अ वये रा याचे िनसग पयटन धोरण जाहीर कर यात आलेले आहे.
महारा

रा यात 48 अभयार य, 6 रा ीय उ ान व 4 संवधन राखीव े अशी एकूण 58

व यजीव संरि त
नागिझरा या

े

आहेत. स या ताडोबा-अंधारी या

क प, मेळघाट या

क प, स ा ी या

क प, पच या

क प, नवेगांव-

क प, बोर या

क प, उमरे ड-

क हांडला अभयार य, संजय गांधी रा ीय उ ान बोरीवली, कन ळा अभयार य, फणसाड
अभयार य, राधानगरी अभयार य व िटपे र अभयार य यासारखी िनसग पयटनासाठी
िठकाणे रा ीय व आंतररा ीय पयटकांना आक षत करीत आहे त. स

िस द

थतीत संजय गांधी

रा ीय उ ानास दरवष 8-10 लाख पयटक भेट दे तात. वन े ात वनांना ध का न लावता

थािनकिर या रोजगार िन मती कर याची मता िनसग पयटनाम ये आहे. पयटन थळाचा िवकास

व उपयोग सुयो य प दतीने केला तरच वनांचे शा वत संवधनासोबत िनसग पयटनाला चालना
िमळणे श य होईल.

पयटन े ातील आ थक संधी व रोजगार िनम ण मता ल ात घेता िनसग पयटन िवकास

करणे, वनावर अवलंबून असले या थािनक
िश णाचे

ाम थां या उपजीिवकांची संधी वाढिवणे व िनसग

सार करणे इ यादी कामे संतुिलत व सम वयिर या अंमलबजावणी करणेसाठी एका

शासन िनणय

वतं
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यं णेची थापना कर याची बाब शासना या िवचाराधीन होती तरी या अनुषंगाने शासनाने

पुढील माणे िनणय घेतला आहे .
शासन िनणय :-

१) या शासन िनणया वये "महारा

िनसग पयटन िवकास मंडळ" एका सं थे या

पाने

सं थांची न दणी अिधिनयम 1860” अंतगत थापन कर यास व न दणी कर यास मा यता

दे यात येत आहे . मंडळाचे िनयामक मंडळ (Governing Council), कायकारी सिमती
(Executive Committee)यां या उपिवधीबाबत वेग याने आदे श जारी कर यात येतील.

२) सदर मंडळाचे धोरणा मक िनणय घे यासाठी मा.मं ी (वने), महारा

रा य यां या

अ य तेखाली िनयामक मंडळ गठीत कर यात येत आहे.

३) िनयामक मंडळाची रचना खालील माणे राहील1)
2)

मं ी, वने, महारा

शासन

* सिचव (वने), महारा

:-

शासन

:-

अय

सद य

3)

धान मु य वनसंर क (वन बल :-

सद य

4)

धान मु य वनसंर क (व यजीव), :-

सद य

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

मुख), म.रा. नागपूर
म.रा, नागपूर

यव थापकीय संचालक, एफडीसीएम :-

िल., नागपूर

* अपर मु य सिचव, िव

िवभाग

सद य

:-

सद य

:-

सद य

* धान सिचव, शालेय िश ण व ि डा :-

सद य

* अपर मु य सिचव, िनयोजन िवभाग
* सिचव, पयटन िवभाग
*

:-

धान सिचव, आिदवासी िवकास :-

िवभाग
िवभाग

सद य
सद य

महासंचालक, मािहती व जनसंपक :-

सद य

भारतीय पुरात व िवभागाचे ितिनधी

:-

सद य

मंडळाचे :-

सद य

मु य वनसंर क (कांदळवन), मुंबई, :-

सद य

महासंचालनालय

आयु त, पुरात व िवभाग, महारा
रा य

महारा

जैविविवधता

सद य-सिचव

यव थापकीय

संचालक,

पयटन िवकास महामंडळ

महारा

:-

:-

सद य

सद य
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17)

** या

क पाचे े संचालक- एक- :-

सद य

18)

** या

क पां या थािनक स ागार :-

सद य

च ीय प दतीने
सिमतीतील

थािनक

ितिनधी- एक

लोकांचे

19)

** हॉटे ल संघटनेचा ितिनधी - एक

:-

सद य

20)

** ॅ हल संघटनेचा ितिनधी - एक

:-

सद य

:-

सद य

21)
22)

** िनसग पयटन

े ात काम करणारे :-

त /सं था - एक
यव थापकीय

संचालक,

िनसग पयटन िवकास मंडळ

महारा

सद य

सिचव

i.

* महारा

शासनाचे वन, िनयोजन, िव , पयटन, शालेय िश ण व ि डा िवभाग व

ii.

** कायकारी सिमती या िशफारसीनुसार िनयामक मंडळाचे अ य नामिनदिशत सद यांची

iii.

आव यकतेनुसार िवषय त ांना िनयामक मंडळ/कायकारी सिमती या सभेकिरता आमंि त

आिदवासी िवकास या शासिकय िवभागाचे मुख मंडळाचे पदिस द सद य असतील.
िनयु ती करतील.

सद य हणून बोलिवता येईल. आमंि त सद यांना मतदानाचा ह क राहणार नाही.

४) िनयामक मंडळाने ठरवून िदले या धोरणांतगत मंडळाची कायिवधी अंमलबजावणी
कर यास

धान मु य वनसंर क तथा वनबल

सिमती नेम यात येत आहे.

५) कायकारी सिमतीची रचना खालील माणे राहील
1)
2)
3)
4)

धान मु य वनसंर क (वनबल

महारा

रा य, नागपूर

धान

मु य

महारा

वनसंर क

संचालक

िल., नागपूर यांचे ितिनधी
यव थापकीय

एफडीसीएम :-

सद य

संचालक,

:-

सद य

धान मु य वनसंर क (कॅ पा) :-

सद य

ितिनधी

अपर

6)

अपर

महारा

रा य, नागपूर
धान

(अथसंक प,
महारा

अय
सद य

महारा

पयटन िवकास महामंडळ कवा
5)

मुख) :-

(व यजीव) :-

रा य, नागपूर

यव थापकीय

मुख यांचे अ य तेखाली कायकारी

मु य

िनयोजन

रा य, नागपूर

यांचे

वनसंर क :व

सद य

िवकास)
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7)

अपर

धान मु य वनसंर क (व यजीव) :-

सद य

8)

अपर

धान मु य वनसंर क (व यजीव) :-

सद य

9)

10)

6) महारा

पूव, नागपूर

पि म, मुंबई

िनसग पयटन
सं थांचे
िवशेष

े ात काम करणा-या :-

ितिनधी/

/त

-

वा तुशा

/

येकी एक

यव थापकीय संचालक, महारा

िनसग :-

पयटन िवकास मंडळ

सद य

सद य
सिचव

िनसग पयटन िवकास मंडळाची सवसाधारण काय :-

महारा

शासना या िनसग पयटन धोरणा माणे िनसग संवधन, िनसग िश ण, िनसग

पयटन व थािनक लोकां या उपजीिवकेची संधी वाढिव यासंबंधी योजना रा य शासन/
क

व इतर रा याचे शासन, शासकीय/अशासकीय उप म, थािनक

तसेच आंतररा ीय सं थां या सहायतेने वन व वने र
करणे अशा
आहे :i)

महारा

भावीपणे अंमलबजावणी

कारचे मंडळाचे सवसाधारण काय राहील. याचा तपशील खालील माणे
रा यात िनसग पयटन धोरण

भावीपणे काय वत कर यासाठी क

यं णा हणून काम करणे.
ii)

े ात

वरा य सं था

थ

िनसग पयटन िवषयासंबंधी शासकीय धोरण, कायदा व कायप दती सुसंगत

कर यासाठी शासनास

ताव सादर करणे.

iii) िनसग पयटनास चालना दे यासाठी सव भागीदारांम ये पर पर िहतवाहक (Symbiotic)
संबंधांचे बळकटीकरण करणे.

iv) पय वरण, सामािजक, सां कृितक व आ थक टया उपयु त पयटन काय म
राबिवणेसाठी भागीदारांची मता बांधणी करणे.
v)

नैस गक

संसाधनांचा

यो य

वापर

व

शा त

यव थापन

हो यासाठी

माणीकरण/संिनयं ण/ पिरणाम मू यांकन (impact assessment) व िनयमनासंबंधी

उपाययोजना करणे.

vi) िनसग पयटन थळाची िनवड व िविभ

पयटन समूहांची आव यकता पूण हो या या

टीने उपयु त सोयीसुिवधांचा िवकास करणे तसेच यांची वगवारी चिलत मापदं डानुसार

करणे.

vii) मंडळा या काय े ातील िनसग पयटन थळांची चार व िस दी करणे तसेच महारा
रा य पयटन िवकास महामंडळ, मािहती व जनसंपक िवभाग यांचे संयु त िव माने मािहती
िस दी/ सार कर या या हेतन
ू े काय म हाती घेणे.
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viii) िनसग पयटनाशी संबिधत पिरसंवाद, संमेलन, मेळावे व दशन आयोजन करणे तसेच
अ य यं णा दारे आयोिजत केले या अशा कार या काय मात सहभागी होणे.

ix) आंतररा ीय पातळीवर आयोिजत होणा या िनसग पयटनासंबंधीत काय मात भाग
घे याकिरता संबधीत आंतररा ीय सं थेची सद यता ा त करणे.

x) िनसग पयटनास चालना िमळणे व थािनक लोकांना आ थक लाभ िमळे ल या हेतन
ू े
कायवाही करणे.

xi) िनसग पयटनास चालना दे त असतांना भारतीय वन अिधिनयम 1927, वनसंवधन

अिधिनयम 1980, व यजीव (संर ण) अिधिनयम 1972, जैिवक िविवधता अिधिनयम 2002,
पय वरण संर ण अिधिनयम 1986 व इतर अ त वात असलेले अिधिनयम व या अंतगत

िनयम तसेच मागदशक सूचनांचे उ घंन होणार नाही याची काळजी घेणे व पयटकांना
मािहती दे याची समुिचत यव था करणे.
7) महारा

िनसग पयटन िवकास मंडळाचे काय े :-

सदर मंडळ हे रा यातील वन, व यजीव व वन िवकास महामंडळा या े ात िनसग पयटन,
िनयोजन व िनयमन करेल. तसेच रा यातील इतर िवभाग, िहतसंबंधी, इतर रा यातील
संबंिधत िवभाग व क शासनाशी िनसग पयटन िवषयातील बाब साठी सम वय साधेल.
८)

धान मु य वनसंर क (वनबल
अपर

मुख) महारा

रा य, नागपूर

धान मु य वनसंर क (िनसग पयटन व व यजीव

यव थापकीय संचालक, महारा

ां या काय लयातील

शासन)

ा पदाचे नामकरण

िनसग पयटन िवकास मंडळ असे क न सदर पद

मंडळाकडे वग कर यास मा यता दे यात येत आहे .
9) महारा

िनसग पयटन िवकास मंडळाचे मु यालय नागपूर येथे राहील.

10) मंडळाकरीता आव यक असलेली सोबत या िववरणप ात नमूद केलेली 6 पदे वन
िवभागाचे संबंधीत संवग तील पदांचे

ा कलन क न

ितिनयु तीने भर यास मा यता

दे यात येत आहे . मंडळाकरता आव यक इतर पदांसाठी उ च तरीय सिमतीची मा यता
घे यात यावी.

11) मंडळासाठी नवीन लेखाशीष उघड यात येईपयत मंडळासाठी आव यक असले या पदांचे
वेतन, भ े व अनुषंिगक खच िनसग संवधन व व यपशु संर ण (2406 0766 ) या
लेखाशीष खाली व इतर काय लयीन खच
भागिव यास मा यता दे यात येत आहे .

“िनसग पयटन” 2406 2295 अंतगत

सदर शासन िनणय पयटन, िनयोजन, िव त िवभागा या सहमतीने व सामा य

िवभाग पिरप क िद. 25.08.2015 या अनुषंगाने िनगिमत कर यात येत आहे .

शासन
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सदर शासन िनणय महारा

शासना या www.maharashtra.gov.in या

संकेत थळावर उपल ध कर यात आला असून याचा संकेताक 201512101211448519
असा आहे . हा आदे श िडजीटल वा रीने सा ांिकत क न काढ यात येत आहे .
महारा ाचे रा यपाल यां या आदे शानुसार व नावाने,

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'

( काश महाजन)
सह सिचव (वने)

त मािहती आिण उिचत कायवाहीसाठी :-

1) मा.मु यमं ी यांचे धान सिचव, मं ालय, मुंबई.

2) मा.मं ी (वने) यांचे खाजगी सिचव, मं ालय, मुंबई.
3) मु य सिचव, महारा

रा य, मं ालय, मुंबई.

4) अपर मु य सिचव, िनयोजन िवभाग, मं ालय, मुंबई.
5) अपर मु य सिचव, िव

िवभाग, मं ालय, मुंबई.

6) सिचव, पयटन िवभाग, मं ालय, मुंबई.
7) सिचव ( शालेय िश ण व

ीडा ), मं ालय, मुंबई.

8) सिचव, आिदवासी िवभाग, मं ालय, मुंबई.

9) महासंचालक, मािहती व िस दी, मं ालय, मुंबई.
10) धान मु य वनसंर क, (वनबल मुख), महारा
11) धान मु य वनसंर क (व यजीव), महारा
12) यव थापकीय संचालक, महारा

रा य, नागपूर.

रा य, नागपूर.

रा य वनिवकास महामंडळ, नागपूर.

13) महा संचालक व धान मु य वनसंर क, सामािजक वनीकरण, महारा

14) अपर धान मु य वनसंर क ( अथसंक प, िनयोजन व िवकास ), महारा
15) अपर धान मु य वनसंर क ( िनसग पयटन व व यजीव शासन( , महारा

16) अपर धान मु य वनसंर क ( कॅ पा ), महारा

रा य, पुणे.

रा य, नागपूर.

रा य, नागपूर.

रा य, नागपूर.

17) अपर धान मु य वनसंर क तथा सद य सिचव महारा

जैव िविवधता मंडळ, नागपूर

18) अपर धान मु य वनसंर क (सव)

19) अपर धान मु य वनसंर क (व यजीव) नागपूर/मुंबई (बोरीवली)/नािशक.
20) िवभागीय आयु त, ( सव महसूल िवभाग ).
21) आयु त, आिदवासी िवकास, नािशक.
22) संचालक, भारतीय पुरात व िवभाग.
23) आयु त, पुरात व िवभाग, महारा

रा य

24) मु य वनसंर क ( ादे िशक), सव.
25) मु य वनसंर क (व यजीव), पुणे

26) मु य वनसंर क तथा े संचालक, मेळघाट या

क प, अमरावती.
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27) मु य वनसंर क तथा संचालक, संजय गांधी रा ीय उ ान, बोिरवली.
28) मु य वनसंर क तथा े संचालक, पच या

क प, नागपूर.

29) मु य वनसंर क तथा े संचालक, ताडोबा अंधारी या
30) मु य वनसंर क तथा े संचालक, सहया ी या
31) मु य वनसंर क (कांदळवन), मुंबई.

क प, चं पूर.

क प, को हापूर.

32) वनसंर क तथा े संचालक, नवेगाव-नागिझरा या

क प, ग िदया

33) वनसंर क (व यजीव) ठाणे/नािशक.
34) सव िज हािधकारी.

35) सव मु य कायकारी अिधकारी, िज हा पिरषद.
36) यव थापकीय संचालक, महारा
37) ादे िशक यव थापक, महारा

38) उपवनसंर क ( ादे िशक) सव.

रा य, पयटन िवकास महामंडळ.

रा य, पयटन िवकास महामंडळ.

39) उपवनसंर क (व यजीव), अकोला/औरंगाबाद.

40) िवभागीय वन अिधकारी सांगली/उ मानाबाद/बीड / हगोली /िचपळू ण.
41) उप िवभागीय वन अिधकारी संगमनेर/मालेगाव/ भोर.

42) महालेखापाल-1/2 (लेखापरी ण /लेखा व अनु य
े ता), महारा
43) कोषागार अिधकारी, नागपूर
44) िव

रा य , मुंबई / नागपूर.

िवभाग ( यय-10 काय सन), मं ालय, मुंबई - 32.

45) वन क ातील सव काय सने, महसूल व वन िवभाग, मं ालय, मुंबई-32.

46) फ-1 काय सन, महसूल व वन िवभाग, मं ालय, मुंबई - 32 (िनवडन ती).
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शासन िनणय

महारा

. ड यूएलपी 0415/ . .106/फ-1 िदनांक : 8 िडसबर, 2015 सोबतचे
िववरणप

िनसग पयटन िवकास मंडळासाठी िनसग संवधन व व यपशु संर ण (2406 0766 ) या

लेखाशीष खालील समायोिजत करावयाची पदे
अ.

पद

.
1

पदाची

वेतन ण
े ी ( पये)

सं या
अपर धान मु य वनसंर क (िनसग

ेड

पे

( पये)

1

67000-79000

--

पयटन व व यजीव शासन) नागपूर

2

िवभागीय वन अिधकारी

1

15600-39900

6,600/-

3

मु य लेखापाल

1

9300-34800

4,200/-

4

लेखापाल

1

5200-2200

2,800/-

5

टे नो ाफर

1

9300-34800

4,300/-

6

वाहन चालक

1

5200-20200

2,800/-

एकूण

6
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