
महारा��महारा��  ॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�सपोट�स  स�टरचीस�टरची  थापनाथापना  

�तावना�तावना  ––    

महारा��महारा��  रा�याचीरा�याची  भौगो�लकभौगो�लक  प"रिथतीप"रिथती  साहसीसाहसी  $%डा$%डा  �कारासाठ'�कारासाठ'  परूकपरूक  आहेआहे..  महारा��महारा��  

रा�यालारा�याला  साहसीसाहसी  उप$मांकर.ताउप$मांकर.ता  आव/यकआव/यक  नैस1ग�कनैस1ग�क  घटकांचाघटकांचा  सम4ृदसम4ृद  असाअसा  वारसावारसा  लाभलेलालाभलेला  

आहेआहे..  याम4येयाम4ये  772200  :कलोमीटरचा:कलोमीटरचा  समुसमु<<  :कनारा:कनारा,,  स>या<.?यास>या<.?या  पव�तपव�त  रांगारांगा,,  सातपडुासातपडुा  पव�तपव�त  

�याम4ये�याम4ये  11664488  मीटरमीटर  उंचीचेउंचीचे  कळसबूाईकळसबूाई  �शखर�शखर,,  पाचगणीचेपाचगणीचे  पठारपठार,,  1चखलदरा1चखलदरा,,  लोणारचेलोणारचे  

सरोवरसरोवर,,  मेळघाटमेळघाट,,  ताडोबाताडोबा,,  नागJझरानागJझरा  इMयाद.इMयाद.  महपणू�महपणू�  NठकाणॆNठकाणॆ  आहेतआहेत..  याया  भौगो�लकभौगो�लक  

PवPवधतेचाPवPवधतेचा  वापरवापर  साहसीसाहसी  $%डा$%डा  �कारां?या�कारां?या  Pवकासासाठ'Pवकासासाठ'  करताकरता  येणॆयेणॆ  शRयशRय  आहेआहे..  रा��.यरा��.य  वव  

आंतररा��.यआंतररा��.य  तरावरतरावर  साहसीसाहसी  $%डा$%डा  �काराला�काराला  PवशषेPवशषे  महMMवमहMMव  देTयातदेTयात  आलेलेआलेले  आहेआहे..  याया  

साहसीसाहसी  $%डा$%डा  �कारातनू�कारातनू  महारा��महारा��  रा�यातीलरा�यातील  अनेकअनेक  खेळाडूनंीखेळाडूनंी  रा��.यरा��.य  आंतररा��.यआंतररा��.य  

तरावरतरावर  :कUत�मान:कUत�मान  थाPपतथाPपत  केलेलेकेलेले  आहेआहे..  

साहसीसाहसी  $%डा$%डा  �कारामळॆु�कारामळॆु  नेतMृवनेतMृवगणुांचागणुांचा  PवकासPवकास,,  धयै�धयै�,,  1चकाट.1चकाट.,,  कVपकताकVपकता,,  साहसीसाहसी  वMृतीवMृती,,  

Uनसगा�शीUनसगा�शी  एकXपताएकXपता,,  सकाराMमकसकाराMमक  PवचारसरणीPवचारसरणी,,  सांUघकसांUघक  भावनाभावना,,  समYवयसमYवय  इMयाद.इMयाद.  बाबींचाबाबींचा  

PवकासPवकास  होतोहोतो..    Pवदेशाम4येPवदेशाम4ये  साहसीसाहसी  खेळांचाखेळांचा  वापरवापर  शाळांम4येशाळांम4ये  तसेचतसेच  आंतररा��.यआंतररा��.य  

कंपYयाम4येकंपYयाम4ये  PवZयाथ[PवZयाथ[  वव  कम�चाकम�चा--यां?यायां?या  ]मतां?या]मतां?या  वाढ.साठ'वाढ.साठ'  केलाकेला  जातोजातो..  आपMतीआपMती  


यवथापनासाठ'
यवथापनासाठ'  साहसीसाहसी  खेळांचीखेळांची  अUतशयअUतशय  गगररजज  आहेआहे  वव  यातीलयातील  तं`ेतं`े  जगभरातीलजगभरातील  पो�लसपो�लस  

दलेदले  ल�करल�कर  तसेचतसेच  सव�सव�  Uनमल�कर.Uनमल�कर.  दलेदले  �शकतात�शकतात  वव  याचायाचा  वापरवापर  करतातकरतात..  

रा�यातीलरा�यातील  खेळाडूनंाखेळाडूनंा  याया  ��श]णाची��श]णाची  सPुवधासPुवधा  रा�यातरा�यात  उपलaधउपलaध  नसVयानेनसVयाने  वं1चतवं1चत  रहावेरहावे  

लागतेलागते  याया  कर.ताकर.ता  रा�यातरा�यात  ॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�स ्पोट�स ् स�टरचीस�टरची  थापनाथापना  करणॆकरणॆ  आव/यकआव/यक  आहेआहे..  



    

  

    

�ताPवत�ताPवत  ॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�स ्पोट�स ् स�टरचेस�टरचे  थळथळ  ––    

महारा��ा?या वाय
येस स>या<.?या डcगर रांगांम4ये deह1गर.?या पायfयाशी , गोदावर. महारा��ा?या वाय
येस स>या<.?या डcगर रांगांम4ये deह1गर.?या पायfयाशी , गोदावर. 

नद.च े काठावर वसलेVया ना�शक िजV>यास पौराJणकनद.च े काठावर वसलेVया ना�शक िजV>यास पौराJणक, ऐUतहा�सक, सामािजक , ऐUतहा�सक, सामािजक वव  

सांकृUतक वारसा �ाhत झालेला आहे. गोदावर. नद.?या काठावर वसलेले असVयाने सांकृUतक वारसा �ाhत झालेला आहे. गोदावर. नद.?या काठावर वसलेले असVयाने वव  

कंुभमेiया?या आयोजनाने ना�शकला धा�म�क महMव देखील �ाhत झालेले आहे. पौराJणक कंुभमेiया?या आयोजनाने ना�शकला धा�म�क महMव देखील �ाhत झालेले आहे. पौराJणक 

कथांनसुार अयो4येचा राजा रामाने  Mया?या 14 वषाj?या वनवास काळात ना�शकला कथांनसुार अयो4येचा राजा रामाने  Mया?या 14 वषाj?या वनवास काळात ना�शकला 

वत:च ेवत:च े घघरर  केलेले होत े तसेच राजा रामा?या आदेशानसुारच लlमणाने शपु�णखेच ेनाक केलेले होत े तसेच राजा रामा?या आदेशानसुारच लlमणाने शपु�णखेच ेनाक 

येथेच कापलेले असVयाने या शहराला ना�शक नाव �च�लत झाVयाची दंतकथा mढ आहे.येथेच कापलेले असVयाने या शहराला ना�शक नाव �च�लत झाVयाची दंतकथा mढ आहे.  

भौगो�लक n�oया Pवचार केVयास ना�शक हे भौगो�लक n�oया Pवचार केVयास ना�शक हे शशहहरर  दगुा�, गणेश, 1च` घंटा, पांडव, दगुा�, गणेश, 1च` घंटा, पांडव, 

pडगंरअल., eहसXल, जोगवाpडगंरअल., eहसXल, जोगवाडा, पठाणपुरा आJण कोकणी या डा, पठाणपुरा आJण कोकणी या ननऊऊ  डcगरां?या कुशीत डcगरां?या कुशीत 

वसलेले असनु भोवताल. असलेVया PवPवध तलांवामळेु शहरा?या सrदया�त अ1धकच वसलेले असनु भोवताल. असलेVया PवPवध तलांवामळेु शहरा?या सrदया�त अ1धकच भभरर  

पडलेल. आहे. पडलेल. आहे.   

ना�शक िजV>यात �शवका�लन ना�शक िजV>यात �शवका�लन गगडड  वव  :कVले, गोदावर. सारखी मोठ' नद., अनेक मोठ' :कVले, गोदावर. सारखी मोठ' नद., अनेक मोठ' 

धरणे असVयाने या िजV>याधरणे असVयाने या िजV>यातत  साहसी उप$मांकर.ता उपसाहसी उप$मांकर.ता उपयRुत वातावरण Uनमा�ण झालेले यRुत वातावरण Uनमा�ण झालेले 

आहे.आहे.  



Mयामळेु, ना�शक शहरालगत sयंबके/वर तालRुयात अजंनेर. पव�त Mयामळेु, ना�शक शहरालगत sयंबके/वर तालRुयात अजंनेर. पव�त (हनमुानाच ेजYमथान) (हनमुानाच ेजYमथान) 

�शखरा?या पायfयाशी नयनरeय वातावरणात �शखरा?या पायfयाशी नयनरeय वातावरणात तीन एकर शासक%य जागा �े:कंग स�टर या तीन एकर शासक%य जागा �े:कंग स�टर या 

�योजनाकर.ता िजVहा $%डा अ1धकार. काया�लयास उपलaध झालेल. आ�योजनाकर.ता िजVहा $%डा अ1धकार. काया�लयास उपलaध झालेल. आहे. Mयाचबरोबर या हे. Mयाचबरोबर या 

जागे?या शजेार. तालकुा $%डा संकुलाकर.ता तीन एकर जागा उपलaध झालेल. आहे.  या जागे?या शजेार. तालकुा $%डा संकुलाकर.ता तीन एकर जागा उपलaध झालेल. आहे.  या 

जागेम4ये रा�याच ेजागेम4ये रा�याच ेॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�स ्पोट�स ् स�टरस�टर  थापनथापन  करTयाचीकरTयाची  बाबबाब  �ताPवत�ताPवत  आहेआहे..  ससददरर  

जागेपासनूजागेपासनू  साधारणसाधारण  44--55  :कमी:कमी  अतंरावरअतंरावर  बॅकवॉटरबॅकवॉटर  उपलaधउपलaध  असVयानेअसVयाने  वॉटरवॉटर  पोट�सपोट�स  

उपक्उपक्ररमम  आयोिजतआयोिजत  करणेकरणे  देखीलदेखील  शRयशRय  होणारहोणार  आहेआहे..  

      

�ताPवत�ताPवत  ॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�स ्पोट�स ् स�टरचेस�टरचे  वmपवmप  --    

साहसीसाहसी  $%डा$%डा  �कार�कार  खाल.ल�माणेखाल.ल�माणे  तीनतीन  भागातभागात  PवभागVयाPवभागVया  जातातजातात--      

11..  जजलल  $%डा$%डा  �कार�कार    

22..  वायुवायु  $%डा$%डा  �कार�कार    

33..  थलथल  $%डा$%डा  �कार�कार    
  

�ताPवत�ताPवत  क� <क� <  हेहे  ॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�स ्पोट�स ्   ]े`ाम4ये]े`ाम4ये    Uनयं`णUनयं`ण  संथे?यासंथे?या  XपानेXपाने  काय�काय�  करेलकरेल..  याया  

क� <ा?याक� <ा?या  मा4यमातनूमा4यमातनू  खाल.लखाल.ल  उप$मउप$म  राबPवTयातराबPवTयात  येतीलयेतील  --    

••  एरोएरो  पोट�स ्पोट�स,्,  वॉटरवॉटर  पोट�स ्पोट�स ् वव  माऊंटUनअ"रगंमाऊंटUनअ"रगं  ऍ़Yडऍ़Yड  अलाईडअलाईड  पोट�स ्पोट�स ् ,,पोट�पोट�  Rला{|बगंRला{|बगं  याया  

सव�सव�  साहसीसाहसी  खेळां?याखेळां?या  माग�दश�नासाठ'माग�दश�नासाठ'  ��श]ण��श]ण  अ}याअ}यास$मस$म  काया�िYवतकाया�िYवत  करणेकरणे..  

••  साहसीसाहसी  खेळां?याखेळां?या    सPुवधासPुवधा  स�टरम4येस�टरम4ये  Pवक�सतPवक�सत  करणेकरणे    

••  साहसीसाहसी  $%डा$%डा  वव  पय�टनपय�टन  महोMसवमहोMसव  आयोिजतआयोिजत  करणॆकरणॆ  वव  पय�टनालापय�टनाला  चालनाचालना  देणॆदेणॆ..  



••  रा�याम4येरा�याम4ये  साहसीसाहसी  $%डा�कारांना$%डा�कारांना  चालनाचालना  देणादेणा--याया  वयंसेवीवयंसेवी  संथासंथानाना  माYयतामाYयता,,  परवानापरवाना  

देणॆदेणॆ..  

••  साहसीसाहसी  $%डा$%डा  पधाjचेपधाjचे  आयोजआयोजनन  वव  UनयमनUनयमन  करणॆकरणॆ..    

••  नाग"रकांनानाग"रकांना  आपMकाल.नआपMकाल.न  प"रिथतीचाप"रिथतीचा  सामनासामना  करTयासाठ'करTयासाठ'  ��श~]त��श~]त  करणॆकरणॆ..  

••  साहसीसाहसी  खेळांचाखेळांचा  �सार�सार  वव  �चार�चार  करणॆकरणॆ..  इइ..    

••  लाईफलाईफ  सेि
हं�जसेि
हं�ज  ((  जीवनजीवन  र]कर]क))  अ}यास$मअ}यास$म  राबPवणेराबPवणे..  

••  तXणांम4येतXणांम4ये  साहससाहस  PवषयीPवषयी  भावनाभावना  XजPवणेXजPवणे    

••  सव�सामाYयसव�सामाYय    यवुकांसाठ'यवुकांसाठ'  साहसीसाहसी  $%डा$%डा  �कारा�कारा?या?या  सPुवधांचीसPुवधांची  उपलaधताउपलaधता  कXनकXन  देणेदेणे  

••  आंतररा��.यआंतररा��.य  तरा?यातरा?या  साहसीसाहसी  पधाjसाठ'पधाjसाठ'  यवुकांनायवुकांना  तयारतयार  करणेकरणे  

••  छोटयाछोटया  छोटयाछोटया  साहसीसाहसी  पय�टनालापय�टनाला  चालनाचालना  देणेदेणे,,  साहसीसाहसी  पय�टना?यापय�टना?या  मा4यमातनूमा4यमातनू  यवुकांनायवुकांना  

सेवासंधीसेवासंधी  उपलaधउपलaध  कXनकXन  देणेदेणे  

••  पोल.सपोल.स  अ�नीशामकअ�नीशामक  वव  औZयो1गकऔZयो1गक  
यवसायां
यवसायांनाना  अUतताMका�लनअUतताMका�लन  वव  आआपMकाल.नपMकाल.न    सेवासेवा    

देणार.देणार.  तकुडीतकुडी  तयारतयार  करTयासाठ'करTयासाठ'  ��श]ण��श]ण  देणेदेणे..    

      

  

याया  क� <ा?याक� <ा?या  मा4यमातनूमा4यमातनू  ॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�सपोट�स  याया  $%डा$%डा  �काराचा�काराचा  �चार�चार  वव  �सार�सार  करTयातकरTयात  येईलयेईल..    

तसेचतसेच  ससददरर  $%डा$%डा  �काराशी�काराशी  संबं1धतसंबं1धत  PवPवधPवPवध  कौशVयांम4येकौशVयांम4ये  पारंगतपारंगत  होTयासाठ'होTयासाठ'  आव/यकआव/यक  ��श]ण��श]ण  

देदेTयाचीTयाची  सPुवधासPुवधा  उपलaधउपलaध  कmनकmन  Nदल.Nदल.  जाईलजाईल..    हेहे  ��श]ण��श]ण  देTयाकर.तादेTयाकर.ता  मानधनमानधन  तMवावरतMवावर  त�त�  


यRतींना
यRतींना  पाचारणपाचारण  करTयातकरTयात  येईलयेईल..      

  



�ताPवत�ताPवत  ॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�स ्पोट�स ् स�टरकर.तास�टरकर.ता  आव/यकआव/यक  मलुभतूमलुभतू  सPुवधासPुवधा  ––  

11..  PवPवध �कार?या साहसी उप$मांच े ��श]ण देTयासाठ' आव/यक असलेला अZयPवPवध �कार?या साहसी उप$मांच े ��श]ण देTयासाठ' आव/यक असलेला अZययावत यावत 

हॉल.हॉल.  

22..  साहसी उप$मांसाठ' आव/यक असलेVया PवPवध साहसी उप$मांसाठ' आव/यक असलेVया PवPवध साNहसाNहMयाची Mयाची माNहमाNहती तसेच रा�यातील व ती तसेच रा�यातील व 

देशातील पय�टन व साहसी थळांची देशातील पय�टन व साहसी थळांची माNहमाNहती उपलaध कXन देTयासाठ'  eयJुझयमती उपलaध कXन देTयासाठ'  eयJुझयम..  

33..  अZययावत लायdर.अZययावत लायdर.  

44..  कॅफेटेर.याकॅफेटेर.या  

55..  :कमान 150 
यRती बस ुशकतील असे सव� सो{नी यRुत अZययावत ऑडीटोर.यम:कमान 150 
यRती बस ुशकतील असे सव� सो{नी यRुत अZययावत ऑडीटोर.यम..  

66..  अZययावत Pव�ामगहृअZययावत Pव�ामगहृ  

77..  :कमान 150 
यRती राहू शकतील असे ससु�ज वसUतगहृ:कमान 150 
यRती राहू शकतील असे ससु�ज वसUतगहृ  

88..  Rला{|बगं वॉल (आNट�:फ�शयल)Rला{|बगं वॉल (आNट�:फ�शयल)  

99..  "र
हर $ॉ�सगंसाठ' आव/यक सPुवधा"र
हर $ॉ�सगंसाठ' आव/यक सPुवधा  

1100..  पॅरा�लायpडगंकर.ता आव/यक सुPवधापॅरा�लायpडगंकर.ता आव/यक सुPवधा  

1111..  वॉटर पोट�सकर.ता आव/यक सPुवधावॉटर पोट�सकर.ता आव/यक सPुवधा  

 

�ताPवत�ताPवत  ॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�स ्पोट�स ् स�टरकर.तास�टरकर.ता  आव/यकआव/यक  साNहMयसाNहMय  ––  

••  �ताPवत स�टरकर.ता आव/यक साNहMयाची याद. सोबत प"र�श�ट अ, ब व क अYवये �ताPवत स�टरकर.ता आव/यक साNहMयाची याद. सोबत प"र�श�ट अ, ब व क अYवये 

जोडल. आहे.जोडल. आहे.  

  

      



  

�ताPवत�ताPवत  ॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�स ्पोट�स ् स�टरकर.तास�टरकर.ता  अपे~]तअपे~]त  आ1थ�कआ1थ�क  तरतदूतरतदू  ––  

••  �ताPवत क� <ाच े थापनेकर.ता आवत[ व अनावत[ आ1थ�क तरतदू आव/यक आहे.  �ताPवत क� <ाच े थापनेकर.ता आवत[ व अनावत[ आ1थ�क तरतदू आव/यक आहे.  

क� <ाच े �ताक� <ाच े �ताPवत Nठकाणी पय�टन Pवभागामाफ� त m.200.00 ल] इतक% आ1थ�क तरतदू Pवत Nठकाणी पय�टन Pवभागामाफ� त m.200.00 ल] इतक% आ1थ�क तरतदू 

उपलaध झालेल. आहे.उपलaध झालेल. आहे.  

••  उपरोRत क� <ाकर.ता अनावत[ खच� eहणून :कमान m.1000.00 ल] इतक% तरतदू उपरोRत क� <ाकर.ता अनावत[ खच� eहणून :कमान m.1000.00 ल] इतक% तरतदू 

आव/यक आहे.आव/यक आहे.  पय�टन Pवभागाने केलेVया तरतदू.पय�टन Pवभागाने केलेVया तरतदू.  
यUत"रRत अदंाजे m.800.00 ल] 
यUत"रRत अदंाजे m.800.00 ल] 

इतक% तरतदू �ाhतइतक% तरतदू �ाhत  होणे आव/यक आहे.होणे आव/यक आहे.  

••  दैनंNदन देखभाल व 
यवथापनाकर.ता तसेच PवPवध �कारच े अ}यास$म दैनंNदन देखभाल व 
यवथापनाकर.ता तसेच PवPवध �कारच े अ}यास$म 

चालPवTयाकर.चालPवTयाकर.ता दरवता दरवष[ आवत[ वmपात m.5ष[ आवत[ वmपात m.500..0000  ल] इतका खच� अपे~]त आहे.  ल] इतका खच� अपे~]त आहे.    

••  �ताPवत क� <ाच ेNठकाणी अपे~]त पय�टन, ��श]ण वग� व इतर उप$मां�ताPवत क� <ाच ेNठकाणी अपे~]त पय�टन, ��श]ण वग� व इतर उप$मांच ेमा4यमातनू च ेमा4यमातनू 

आवत[आवत[  खचा�कर.ता अपे~]त खचा�?या 50 टRके तरतदू उपलaध होईल अशी अपे]ा आहे.खचा�कर.ता अपे~]त खचा�?या 50 टRके तरतदू उपलaध होईल अशी अपे]ा आहे.    

उव�र.त 50 टRके खचा�ची तरतदू ह. शासनामाफ� त करTयात यावी असे �ताPवत आहे.उव�र.त 50 टRके खचा�ची तरतदू ह. शासनामाफ� त करTयात यावी असे �ताPवत आहे.    

  

�ताPवत�ताPवत  ॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�स ्पोट�स ् स�टरकर.तास�टरकर.ता  आव/यक कम�चार. वगा�चा आकृUतबंधआव/यक कम�चार. वगा�चा आकृUतबंध  ––    

�ताPवत क� <ाच े�ताPवत क� <ाच े दैनंNदन 
यवथापन पाहTयासाठ', PवPवध ��श]ण काय�$मांच े Uनयोजन दैनंNदन 
यवथापन पाहTयासाठ', PवPवध ��श]ण काय�$मांच े Uनयोजन 

करTयासाठ' व सदर क� <ाच ेNठकाणी Uनयोिजत काय�$म सुUनयोिजत प�तीने राबPवTयासाठ' $%डा करTयासाठ' व सदर क� <ाच ेNठकाणी Uनयोिजत काय�$म सुUनयोिजत प�तीने राबPवTयासाठ' $%डा 

Pवभागामाफ� त :कमान गट ब दजा�?या अ1धका�याची UनयRुती / �UतUनयRुती करTयात यावी.  Pवभागामाफ� त :कमान गट ब दजा�?या अ1धका�याची UनयRुती / �UतUनयRुती करTयात यावी.  

इतर कम�चाइतर कम�चार. हे मानधन तMवावर उपलaध कmन घेTयात यावेत. र. हे मानधन तMवावर उपलaध कmन घेTयात यावेत.     

�ताPवत�ताPवत  ॲड
ह�चरॲड
ह�चर  पोट�स ्पोट�स ् स�टर?यास�टर?या  कामकाजाचेकामकाजाचे  संUनयं`णसंUनयं`ण  करTयासाठ'करTयासाठ'  स�मतीस�मती  ––    



�ताPवत�ताPवत  स�टरचीस�टरची  थापनाथापना  कmनकmन  ससददरर  NठकाणीNठकाणी  �ताPवत�ताPवत  काय�$मकाय�$म  राबPवTयाकर.ताराबPवTयाकर.ता  

रा�यतरावररा�यतरावर  उ?चतरउ?चतर  स�मतीस�मती  वव  ना�शकना�शक  येथेयेथे  ससददरर  स�टरस�टर  �ताPवत�ताPवत  असVयानेअसVयाने  ना�शकना�शक  िजVहािजVहा  

तरावरतरावर  दैनंNदनदैनंNदन  कामकाजकामकाज  स�मतीस�मती  खाल.ल�माणेखाल.ल�माणे  �ताPवत�ताPवत  आहेआहे  ––    

�ताPवत�ताPवत  उ?चतरउ?चतर  स�मतीचीस�मतीची  रचनारचना  

11  मा. मं`ी, $%डा व यवुक कVयाण, महारा�� रा�यमा. मं`ी, $%डा व यवुक कVयाण, महारा�� रा�य  अ4य]अ4य]  

22  मा. रा�यमं`ी, $%डा व यवुक कVयाण, महारा�� रा�यमा. रा�यमं`ी, $%डा व यवुक कVयाण, महारा�� रा�य  उपा4यउपा4य]]  

33  मा. अपर म�ुय स1चव,  शालेय �श]ण व $%डा Pवभागमा. अपर म�ुय स1चव,  शालेय �श]ण व $%डा Pवभाग  सदयसदय  

44  मा. Pवभागीय आयRुत, ना�शक Pवभाग, ना�शकमा. Pवभागीय आयRुत, ना�शक Pवभाग, ना�शक  सदयसदय  

55  मा. आयRुत / संचालक, $%डा व यवुक सेवा, महारा�� मा. आयRुत / संचालक, $%डा व यवुक सेवा, महारा�� 

रा�यरा�य  

सदयसदय  

66  मा.िजVहा1धकार., ना�शकमा.िजVहा1धकार., ना�शक  सदयसदय  

77  Pवभागीय उपसंचालक, $%डा व यवुक सेवा, ना�शPवभागीय उपसंचालक, $%डा व यवुक सेवा, ना�शक क 

PवभागPवभाग  

सदय सदय   

88  साहसी $%डा �कार ]े`ातील दोन त�साहसी $%डा �कार ]े`ातील दोन त�  सदयसदय  

99  िजVहा $%डा अ1धकार., ना�शकिजVहा $%डा अ1धकार., ना�शक  सदय स1चवसदय स1चव  

  

�ताPवत�ताPवत  दैनंNदनदैनंNदन  कामकाजकामकाज  स�मतीचीस�मतीची  रचनारचना  

11  मा.िजVहा1धकार., ना�शकमा.िजVहा1धकार., ना�शक  अ4य]अ4य]  

22  Pवभागीय उपसंचालक, $%डा व यवुक सेवा, ना�शक Pवभागीय उपसंचालक, $%डा व यवुक सेवा, ना�शक 

PवभागPवभाग  

सदय सदय   

33  साहसी $%डासाहसी $%डा  �कार ]े`ातील दोन त��कार ]े`ातील दोन त�  सदयसदय  

44  महारा�� पय�टन Pवकास महामंडळाच े�UतUनधीमहारा�� पय�टन Pवकास महामंडळाच े�UतUनधी  सदयसदय  



55  उपPवभागीय अ1धकार., sयंबके/वरउपPवभागीय अ1धकार., sयंबके/वर  सदयसदय  

66  िजVहा $%डा अ1धकार., ना�शकिजVहा $%डा अ1धकार., ना�शक  सदय सदय     

77  तालकुा $%डा अ1धकार., sयंबके/वरतालकुा $%डा अ1धकार., sयंबके/वर  सदय  स1चवसदय  स1चव  

  

        


