निसर्गािुभव 2018 - मार्गगदर्ग क सूचिा
१

पेंच व्याघ्र प्रकल्प, बोर व्याघ्र प्रकल्प, उमरे ड-पवनी-कऱ्ाांडला अभयारण्य, टिपेश्वर अभयारण्य, व पैनगांगा अभयारण्य
या टिकाणी ्ा काययक्रम राबटवण्यात येईल.

२

वय वर्य 18 पूणय असणाऱया व्यक्तींनाच या काययक्रमात स्भागी ्ोता येईल.

३

टनसगानुभव काययक्रमात स्भागी ्ोण्यासािी ऑनलाईन आरक्षण पद्धत अवलां बण्यात येईल. प्रत्यक्ष ऑनलाईन
आरक्षण टि. 16 एटप्रल 2018 रोजी सकाळी 11:00 वाजेपासून टि. 18 एटप्रल 2018 रोजी सायांकाळी 5:00 वाजेपयंत
करता येईल.

४

स्भागासािी केवळ वनपरीक्षेत्राची टनवड करता येईल. प्रत्यक्ष मचाण वािप वनपटरक्षेत्र स्तरावर टि. 30 एटप्रल 2018
रोजी उपस्स्िती नोंिटवल्यानांतर ्ोईल.

५

पेंच व्याघ्र प्रकल्प व बोर व्याघ्र प्रकल्प येिील स्भागासािी प्रती व्यक्ती रु. 1,700/- स्भाग शुल्क आकारण्यात
येईल. तसेच उमरे ड-पवनी-कऱ्ाांडला अभयारण्य, टिपेश्वर अभयारण्य, व पैनगांगा अभयारण्य येिील स्भागासािी
प्रती व्यक्ती रु. 1,200/- स्भाग शुल्क आकारण्यात येईल. आरक्षण करते वेळी ्े शुल्क ऑनलाईन भरणे आवश्यक
आ्े .

६

आरक्षण िे ण्याबाबत अिवा रद्द करण्याबाबतचे सवाटिकार क्षेत्र सांचालक याांनी राखून िे वलेले आ्े त.

७

आरक्षण टनस्श्चत झाले ल्या सिस्याांना याबाबत टि. 23 ते 24 एटप्रल िरम्यान त्याांनी नोंिटवलेल्या मोबाईल क्रमाांकावर
कळटवण्यात येईल.

८

अशा व्यक्तींनी सोमवार टि. 30 एटप्रल 2018 रोजी िुपारी 2:00 वाजता सांबांटित पटरक्षेत्र कायालयास उपस्स्िती
नोंिवावी. यावेळी मूळ ओळखपत्र सोबत िे वणे अटनवायय रा्ील. येिन
ू सिस्याांना मचाणावर बसण्यासािी केवळ
वनटवभागाने नेमले ल्या वा्नाांनीच नेण्यात येईल.

९

यावेळी सिस्याांना सायांकाळचे जेवण व पाणी सोबत िे ण्यात येईल.

१० उशीरा येणाऱया सिस्याांना काययक्रमात स्भागी ्ोण्याची खात्री िे ता येणार ना्ी.
११ मांगळवार टि. 1 मे 2018 रोजी सकाळी 8:00 वाजता मचाणावरून उतरून पुन््ा सांबांटित पटरक्षेत्र कायालयास सिस्याांना
पो्ोचटवण्यात येईल. अल्पोपा्ारानांतर काययक्रमाचा समारोप ्ोईल.
१२ टनसगानुभवािरम्यान सिस्याांनी मचाणावर बसून नोंिटवले ली टनरीक्षणे सांबांटित पटरक्षेत्र कायालयास जमा करणे अटनवायय
आ्े .
१३ स्भागी ्ोणाऱया प्रत्येक सिस्याने या काययक्रमात स्भागी ्ोण्यासािी शारीटरक व मानटसकिष्ट्ृ या पात्र असल्याबाबत
नोंिणीकृ त वैद्यकीय व्यवसायीच्या (Registered Medical Practitioner) वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मूळ प्रत मचाणावर
बसण्यापूवी सांबांटित पटरक्षेत्र कायालयास जमा करणे अटनवायय आ्े .

१४ स्भागी ्ोणाऱया प्रत्येक सिस्याने सोबतच्या बांिपत्राची प्रप्रि काढू न त्यावर स्वाक्षरी करून मूळ प्रत सांबांटित पटरक्षेत्र
कायालयास जमा करणे अटनवायय आ्े .
१५ 18 वर्ांपेक्षा जास्त वयाच्या स्िाटनक टवद्यार्थ्यांना स्भागशुल्क रु. 500/- भरून या काययक्रमात स्भागी ्ोता येईल.
यासािी त्याांनी म्ाटवद्यालयाचे मूळ ओळखपत्र, त्या भागातील रट्वासी असल्याचा पुरावा यास् सांबांटित वनपटरक्षेत्र
कायालयात टि. 16 एटप्रल 2018 पासून टि. 18 एटप्रल 2018 पयंत कायालयीन वेळेत नावनोंिणी करून स्भागशुल्क
रोख भरावे.
१६ एकिा भरले ले शुल्क परत करण्यात येणार ना्ी.
१७ या काययक्रमािरम्यान छायाटचत्रणास बांिी आ्े . कोणत्या्ी प्रकारचा कॅ मेरा सोबत बाळगता येणार ना्ी.
१८ तांबाखू, टबडी. टसगारे ि, मद्य, शस्त्र, िॉचय इ. जवळ बाळगता येणार ना्ी.
१९ अपटर्ायय पटरस्स्िती, नैसर्गगक आपत्ती उद्भवल्यास सांपण
ू य काययक्रम कोणत्या्ी क्षणी रद्द करण्याचे अटिकार क्षेत्र
सांचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प याांनी राखून िे वले आ्े त.
२० प्रशासनाचे टनयम व कायिे याांचे पालन करणे प्रत्येक सिस्यावर बांिनकारक रा्ील.
२१ वनटवभागाचे कमयचारी व वनटवभागाच्या वतीने काम करणाऱया व्यक्ती याांच्याशी सौजन्याने वागणे बांिनकारक आ्े .

बं धपत्र
मी

............................................... ....................................... ........................................

शपिेवर टल्ू न िे त आ्े की माझे वय टि. 30

एटप्रल 2018 रोजी वय वर्य 18 पेक्षा जास्त आ्े . टनसगानुभव काययक्रमात िु. 3:00 ते सकाळी 8:00 पयंत वनक्षेत्रात
मचाणावर बसवायचे आ्े याची मला पूणय कल्पना आ्े . मला कोणता्ी मोिा आजार ना्ी. या कायाक्रमासािीचे सवय
टनयम व अिी मी वाचल्या असून त्या मला मान्य आ्े त. मी कोणत्या्ी टनयमाचे , कायद्याचे उल्लां घन करणार ना्ी.
टनसगानुभव काययक्रमािरम्यान कोणत्या्ी िुघयिनेत माझे नुकसान / इजा झाल्यास त्यासािी मी स्वत: जबाबिार रा्ीन.

अजयिाराची स्वाक्षरी - ..........................
टिनाांक - ............ एटप्रल 2018

