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वर्ष २०२१ 
 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- १ 
 
सांस्थेचे क यष व कर्षव्य :- 
 

सांस्थेचे न व :- मह र ष्ट्र श सन वन ववभ ग  
                अपर प्रध न मखु्य वनसरांक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई  
सांस्थेचे क यष :-  

१. महाराष्ट्र राज्याचे काांदळवन कक्ष प्रमुख म्हणून काम करणे. 

२. काांदळवन के्षत्रातील ववकास कामाांवर देखरेख व सवनयांत्रण करणे. 

३. खाजगी, शासकीय व सामुवहक काांदळवन के्षत्राांचे वनयोजनबध्द सांरक्षण व सांवर्धन.  

४. शासनाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या सवध योजना ग्राम पातळीपयंत पोहोचववणे. 

५. काांदळवन ववभाग व स्थावनक जनता याांच्यातील सहजीवन वाढवणे व शासनाच्या 

ववववर् ववभागाांच्या योजनेतील तरतुदींची साांगड (Convergence) घालणे. 

६. काांदळवनाांवर अवलांवबत ग्रामस्थाांचे समूह तयार करुन काांदळवन सह-व्यवस्थापन 

सवमती गठीत करणे, तेथील सांस्थाांशी करारनामे करणे, सदर के्षत्राचा सूक्ष्म 

व्यवस्थापन आराखडा (Micro Plan) तयार करणे, सदर समुहाांना आवश्यक 

प्रवशक्षण देणे. 

७. योजनेच्या माध्यमातून प्राप्त होणारे उत्पन्न काांदळवन सांवर्धन व समुहाच्या 

ववकासासाठी वापरणे. 

८. काांदळवन के्षत्राचे सीमाांकन करणे. 

९. काांदळवनाांसाठी आवश्यकता असल्यास कुां पण उभारणे. 

१०. काांदळवन रोपवने व नैसर्गगक पुन: वनर्गमती बाबत कामे करणे.  

११. काांदळवन जवमनीचे मागणीचे प्रस्ताव कें द्रशासनाचे मांजूरी करीता पाठववणे. 
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सांस्थेचे क यष व कर्षव्य :- 
 

सांस्थेचे न व :- क ांदळवन प्रवर्ष्ट्ठ न  
                मह र ष्ट्र क ांदळवन व स गरी जैवववववधर्  सांवधषन प्रवर्ष्ट्ठ न.  
सांस्थेचे क यष :-  

१. महाराष्ट्रातील कांदळवि व सागरी जैवफवफवधतेचे जति करणे, संवधडि करणे. 
वेगवेगळ्या उपक्रमांतूि फकिारी प्रदेश व त्या अंतगडत येणारे कांदळवि, फकिारे, 
प्रवाळे यांची वेगवेगळ्या उपक्रमांतूि देखभाल करणे. 

२. महाराष्ट्रातील फकिारपट्टी भागात फवशेषतः जे लोक मासेमारी करत आहेत 
त्यांच्यामध्ये जिजागृती व क्षमता बांधणी कायडक्रम घेऊि त्यांचा सांस्कृफतक वारसा 
जपत शाश्वत उपजीफवका योजिेची संधी प्राप्त करत करूि देणे. 

३. राज्याच्या सागरी फकिारपट्टी व बेटांच्या प्रदेशातील ग्रामीण भागात शाश्वत िैसर्गगक 
संसाधिाच्या आधारे आर्गिक उपक्रमांिा प्रोत्साहि देणे. 

४. सागरी फकिारीपट्टी, बेट व सागरी प्रदेश भागात भेटीस येणाऱ्या सामान्य जितेच्या 
मिोरंजिासाठी व फवद्यार्थ्यांकरीता फिसगड पयडटिाला चालिा देत संबंफधत मूलभूत 
स फवधांच्या फवकास कामाला समिडि देणे. 

५. राज्याच्या सागरी प्रदेशातील कांदळवि व सम द्र जैवफवफवधतेचे संवधडि, संरक्षण व 
जति करण्याकफरता बह -अि शासिात्मक व पयावरणीय संशोधिाला चालिा देणे. 
त्याकफरता कें द्र व राज्य-शासकीय अि संधाि संस्िा, शैक्षफणक संस्िा व िामांफकत 
अशासकीय संस्िा यांचा सक्रीय सहभाग करूि घेणे. 

६. कांदळवि व सागरी जैवफवफवधतेचे संरक्षण व जति करण्यासाठी पयावरणपूरक 
फिसगड अभ्यासाला चालिा देणे. 

७. राज्यातील खारि टी व सागरी जैवफवफवधतेचे जति, संरक्षण, संवधडि व शाश्वत 
फवकासासाठी िागरी संस्िा, शैक्षफणक संस्िा, फवद्यापीठे, देणगीदार, िामांफकत कंपन्या 
आफण इतर संस्िा त्याचप्रमाणे संशोधक, स्वयंसेवक यांच्याकडूि मािव संसाधिे 
एकफित करणे. 

८. खारि टीचा फवकास व सागरी जैवफवफवधतेचे संरक्षण व संगोपि व त्यांचे जति 
करण्यासाठी त्याचप्रमाणे संबंफधत कामांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी तज्ञ व्यवसाफयक 
सल्लागार संस्िा यांच्याशी समन्वय साधणे. 

९. वेळोवेळी कांदळवि व सागरी जैवफवफवधता व इतर संबंफधत माफहतीचे संग्रह, 
संकलि करणे व त्याचा प्रसार करणे. 



१०. राज्यातील खारि टी आफण सागरी जैवफवफवधतेचे संवधडि त्याचप्रमाणे 
मच्च्िमारांसाठी उपफजफवका फवकास योजिा व धोरणांसंबंधीत मागडदशडक सूचिा 
प्रदाि करणे. 
 

११. फकिारपट्टी आफण सागरी जैवफवफवधतेवरील प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला पाठठबा 
देण्यासाठी यूएिडीपी-जीईएि (ग्लोबल एन्व्हायिडमेंट िॅफसफलटी) प्रकल्पासह संवधडि 
ठसध द गड फकिारपट्टी, जीआयझेड प्रकल्प आफण तत्सम प्रकल्प कांदळवि कक्षांतगडत 
राबवणे, प्रकल्पाच्या दीघडकालीि उपजीफवकेची खािी करण्यासाठी कालावधी आफण 
या प्रकल्पांमधील यशस्वी कायडक्रम आफण सवोत्तम पद्धतींची प्रफतकृती करणे. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- २ 
क यषपध्दर्ी :- अवर्कारी व कमधचारी व ांदाची अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई   
                      कायालयातील मांजूर व वरक्त पदे  
 
अ.क्र. पद ांचे न व मांजरू पदे 

स्थ यी अस्थ यी एकूण भरलेली 
पदे 

वरक्र् 
पदे 

१ अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक १ ० १ १ ० 
२ उप वनसांरक्षक  १ ० १ १ ० 
३ ववभागीय वन अवर्कारी  १ ० १ ० १ 
४ प्रशासकीय अवर्कारी ० १ १ ० १ 
५ सहाय्यक वनसांरक्षक १ २ ३ २ १ 
६ वनके्षत्रपाल ४ ५ ९ ८ १ 
७ लघुलेखक (वनम्नश्रेणी)  ० १ १ ० १ 
८ वनके्षत्र सवेक्षक ० १ १ ० १ 
९ वनपाल १२ १ १३ ११ २ 
१० वनरक्षक ४१ २२ ६३ ३८ २५ 
११ वन सवेक्षक ० ३ ३ १ २ 
१२ मुख्य लेखापाल ० १ १ १ ० 
१३ लेखापाल ० ४ ४ २ २ 
१४ वलपीक २ ७ ९ १ ८ 
१५ वाहनचालक २ ० २ २ ० 
१६ नौकाचालक ० २ २ ० २ 
१७ डडघीचालक ० २ २ ० २ 
१८ खलाशी ० २ २ ० २ 

एकूण ६५ ५४ ११९ ६८ ५१ 
 
  



क ांदळवन प्रवर्ष्ट्ठ न मह र ष्ट्र क ांदळवन व स गरी जैवववववधर्  सांवधषन प्रवर्ष्ट्ठ न, मुांबई 
क यालय र्ील अवधक री व कमषच री य ांचे मांजरू व वरक्र् पदे.   (As on 25/05/2021) 

अ.क्र. पद ांचे न व मांजरू पदे भरलेली 
पदे 

वरक्र् पदे 

१ उपसांचालक- सांशोर्न आवण क्षमता बाांर्णी १ १ ० 
२ उपसांचालक- उपजीववका ववकास १ १ ० 
३ उपसांचालक- ववत्त व प्रशासन १ १ ० 
४ उपसांचालक- प्रकल्प १ १ ० 
५ सहाय्यक सांचालक- प्रशासन १ ० १ 
६ सहाय्यक सांचालक- ववत्त १ ० १ 
७ सहाय्यक सांचालक- उपजीववका ववकास  १ ० १ 
८ सहाय्यक सांचालक- वनसगध पयधटन १ १ ० 
९ सहाय्यक सांचालक- क्षमता बाांर्णी १ १ ० 
१० सहाय्यक सांचालक- सांशोर्न  १ ० १ 
११ ववर्ी सल्लागार  १ ० १ 
१२ सीएसआर समन्वयक १ ० १ 
१३ मानव सांसार्न   १ ० १ 
१४ प्रशासकीय व्यवस्थापक  १ ० १ 
१५ ववत्त अवर्कारी १ १ ० 
१६ स्थापत्य अवभयांता १ १ ० 
१७ जन सांपकध  अवर्कारी १ ० १ 
१८ सव्हेक्षक   १ ० १ 
१९ उपवजववका तज्ञ  ६ २ ४ 
२० उपवजवीका सहाय्यक  ६ ० ६ 
२१ काांदळवन अभ्यासक (इकोलॉवजस्ट) १ ० १ 
२२ सागरी जीवशास्त्रज्ञ २ २ ० 
२३ क्षमता बाांर्णी अवर्कारी १ १ ० 
२४ जी.आय.एस. मुख्य अवर्कारी  १ ० १ 
२५ जी.आय.एस. ववषेशज्ञ  २ १ १ 

एकुण ३७ १४ २३ 
 
 
 
 
 



 
 
मह र ष्ट्र सरुक्ष  बल (MSF) चे कमषच री मुांबई सांध रण घटक य ांच्य  म र्ष र् कां त्र टी स्वरुप र् 
क यषरर् आहे. 
  

अ.क्र. पद ांचे न व मांजरू पदे 
१ सहाय्यक सुरक्षा अवर्करी (ASO) ३ 
२ सुरक्षा पयधवेक्षक अवर्कारी (SS) १ 
३ मुख्य रक्षक (HG)  ३१ 
४ सुरक्षा रक्षक (SG) ५९ 
५ सशस्त्र सुरक्षा रक्षक (ASG)  २३ 

एकुण ११७ 
 
 
क म ांच  र्पवशल 
 

क ांदळवन कक्ष ांर्गषर्  
 

अ.क्र. क म ांच  र्पवशल 
१ ववभागीय वनसांरक्षक, वन सांवर्धन व ववकास तद्नुषांवगक बाबींवर आवश्यक ते वनदेशन व 

मागधदशधन करणे. 
२ वनरक्षक व वलपीक सांवगातील कमधचाऱयाांच्या प्रशासकीय कामे. 
३ वार्गषक अांदाजपत्रक तयार करणे व खचावर वनयांत्रण ठेवणे. 
४ ववकास कामाांची अांदाजपत्रके मांजूर करणे.  
५ वनसांवर्धन अवर्वनयम, १९८० अांतगधत प्राप्त प्रस्तावाांची छाननी करणे. 
६ ववभागातील सवध कमधचाऱयाांवर प्रशासकीय वनयांत्रण ठेवणे. 
७ अवर्नस्त ववभागीय व वनपवरके्षत्र कायालयाांची दफ्तर तपासणी करणे. 
८ के्षत्रीय कमधचाऱयाांकरीता प्रवशक्षणे आयोजीत करणे. 
९ व्यवस्थापन आराखड्यानुसार सांरवक्षत के्षत्राचे व्यवस्थापन करणे. 
१० सांशोर्न, प्रचार व प्रवसध्दी करणे. 
११ के्षवत्रय व कायालयीन कमधचाऱयाांच्या बदल्या व पदस्थापना.  
१२ शासनाकडून वेळोवेळी येणारे अध्यादेश. 

 
 



क म ांच  र्पवशल 
 

क ांदळवन प्रवर्ष्ट्ठ न मह र ष्ट्र क ांदळवन व स गरी जैवववववधर्  सांवधषन प्रवर्ष्ट्ठ न, मुांबई 
अांर्गषर्. 
अ.क्र. क म ांच  र्पवशल 
१ काांदळवन प्रवतष्ट्ठानाच्या ध्येयाांशी सलग्न असे सांशोर्न प्रकल्प आवण क्षमता बाांर्णी कायधक्रमाांवर 

देखरेख करणे. ववशेषतः सांशोर्न, ताांवत्रक आवण व्यावसावयक क्षमता ववकवसत करणे.   
 

२ काांदळवन आवण वकनारी व सागरी जैवववववर्ता सांवर्धनावनगवडत शाश्वत उपजीववका योजनाांची 
रचना, सांयोजन आवण अांमलबजावणी करणे. 
 

३ काांदळवन आवण वकनारी व सागरी जैवववववर्ता याांच्याशी वनगवडत प्रकल्पाांचे सांयोजन, 
अांमलबजावणी, देखरेख आवण मूल्यमापन करणे. 
 

४ काांदळवन प्रवतष्ट्ठानाच्या आर्गथक उलाढाली, ऑवडट, अथधसांकल्प, ई. ववषयी सवध जबाबदारी. 
 

५ काांदळवन प्रवतष्ट्ठानाच्या मानव सांसार्न आवण प्रशासकीय वनयमाांची अांमलबजावणी करणे. 
काांदळवन प्रवतष्ट्ठानाच्या दैनांवदन व्यवहारावर देखरेख करणे. 
 

६ काांदळवनाांशी वनगडीत स्थावनक, शासकीय कायालये, प्रकल्प भागीदार आवण काांदळवन 
प्रवतष्ट्ठानाच्या कमधचाऱयाांकरीता क्षमता बाांर्णी आवण ववकास कायधक्रमाांचे आयोजन आवण 
अांमलबजावणी. 
 

७ काांदळवन आवण वकनारी व सागरी परीसांस्थेतील वनसगधपयधटन स्थळाांचा शोर्, सांयोजन आवण सदर 
प्रकल्पाांची अांमलबजावणी करणे व त्याद्वारे स्थावनकाांना शाश्वत उपवजवीका उपलब्र् करून देणे. 
 

८ काांदळवन प्रवतष्ट्ठानाने हाती घेतलेल्या ववववर् प्रकल्पातील स्थापत्य सांबांर्ीत प्रकरणाांवर तावत्रक 
मागधदशधन व सहाय्य देणे. 
 

९ वजल्हास्थरावर काांदळवन आवण वकनारी व सागरी जैवववववर्ता सांवर्धनावनगवडत शाश्वत 
उपजीववका योजनाांची रचना, सांयोजन, अांमलबजावणी आवण समन्वय करणे. 
 

१० काांदळवन आवण वकनारी व सागरी परीसांस्थेशीवनगवडत प्रकल्पाांची रचना, सांयोजन आवण 
अांमलबजावणी करणे. 
 

११ काांदळवनाांशी वनगडीत स्थावनक, शासकीय कायालये, प्रकल्प भागीदार आवण काांदळवन 
प्रवतष्ट्ठानाच्या कमधचाऱयाांकरीता क्षमता बाांर्णी आवण ववकास कायधक्रमाांचे आयोजन आवण 
अांमलबजावणी मध्ये सहसांचालक - क्षमता बाांर्णी याांना सहाय्य करणे. 
 

१२ काांदळवन प्रवतष्ट्ठानाच्या जी.आय.एस. प्रभागातील कामे जसे नकाशे तयार करणे, त्याकरीताची 
माहीती गोळा करणे, त्या माहीतीचे ववश्लेषण करणे, ई. कामाांची अमांलबजावणी करणे. 
 

१३ काांदळवन प्रवतष्ट्ठानाच्या दैनांवदन आर्गथक उलाढालींसांबांर्ीत कामाांची अांमलबजावणी करणे. ऑवडट, 
अथधसांकल्प, इत्यादी मध्ये सहाय्य देणे. 

 



क म ांच  र्पवशल 
 
मह र ष्ट्र सरुक्ष  बल (MSF) चे कमषच री मुांबई सांध रण घटक य ांच्य  म र्ष र् कां त्र टी स्वरुप र् 
क यारर् आहे. 

अ.क्र. क म ांच  र्पवशल 
१ काांदळवन के्षत्राचे सांरक्षणासाठी गस्त घालणे. 
२ अवैर् व क्ष तोडीवर वनयांत्रण तसेच अवतक्रमण वर वनयांत्रण ठेवणे. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- ३ 
वनयांत्रण प्रक्रीय  व पयषवेक्षण :-  

अ) वनणषय घेण्य ची प्रवक्रय  :- काांदळवन ववभाग हा शासनाचा ववभाग असून या ववभागात गाव     
पातळीपासून वजल्हा पातळीपयंत काम करणाऱया प्रत्येक अवर्कारी व कमधचारी याांचे अवर्कार 
व मयादा या मुांबई वन सांवहता मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आहेत. मुांबई वन सांवहतेतील 
तरतुदीनुसारच या व त्ताचे कामकाज चालवणे. वन्यप्राणी सांरक्षण अवर्वनयम, वनसांरक्षक कायदा, 
कायधआयोजना सांवहता इत्यादीचे वनयमानुसार कामे केली जातात. 

ब) वनयांत्रण ची स खळी :- काांदळवन कक्ष, मुांबई याांचे वनयांत्रणाची साखळी        
                            खालीलप्रमाणे. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
           मुख्य लेखापाल  
                       

                        लेखापाल (जमीन कक्ष)     लेखापाल (योजना कक्ष)       सव्हेक्षक         
                                                       

                                          वलपीक                                                                     
 

            वाहनचालक   

अपर प्रधान मखु्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष, मुंबई 

उपवनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, 
मुांबई 

वनपवरके्षत्र अवर्कारी,  
काांदळवन कक्ष, 

अवलबाग 

 

वनपवरके्षत्र अवर्कारी,      
काांदळवन कक्ष, पालघर  

 

वनपवरके्षत्र अवर्कारी,  
काांदळवन कक्ष, 

रत्नावगरी 
 

वनपवरके्षत्र अवर्कारी,  
काांदळवन कक्ष, 
मालवण, डसरु्दगुध  

 

सह य्यक वनसांरक्षक, 
क ांदळवन कक्ष, मुांबई 

 



ववभ गीय वन अवधक री मुांबई क ांदळवन सांध रण घटक य ांचे वनयांत्रण ची स खळी ख लील 
प्रम णे: -  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                        

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

अप्पर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक क दांळवन कक्ष, मुांबई 

वन 
सवेक्षक  

वनके्षत्रपाल 
पश्श्चम 
मुांबई 

वनके्षत्रपाल 
नवी मुांबई 

वनके्षत्रपाल 
ठाणे खाडी 
फ्लेडमगो 
अभयारण्य   

वनके्षत्रपा
ल वभवांडी 

 

ववभ गीय वन अवधक री मुांबई क दांळवन 
सांध रण घटक य ांचे क यालय 

सह य्यक वनसांरक्षक क ांदळवन सांरक्षण मुांबई 

वलपीक वनके्षत्रपाल 
मध्य मुांबई 

वनपाल वनरक्ष
क  



क ांदळवन प्रवर्ष्ट्ठ न मह र ष्ट्र क ांदळवन व स गरी जैवववववधर्  सांवधषन प्रवर्ष्ट्ठ न य ांचे वनयांत्रण ची स खळी ख लील प्रम णे: -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

काययकारी सचंालक 

सहसंचालक 

सहाय्यक 
संचालक 
(प्रशासि) 

सहाय्यक 
संचालक 
(फवत्त) 

प्रशासि 
अफधकारी 

मािव संसाधि 
अफधकारी 

फवत्त 
अफधकारी 

जि संपकड  अफधकारी 

उपसंचालक  
(उपफजवीका फवकास) 

व्यवसाफयक- 
सामाफजक 
उत्तरदाफयत्व 
समन्वयक 

स्िापत्य अफभयंता सवेक्षक 

सहाय्यक संचालक 
(उपफजवीका फवकास) 

सहाय्यक 
संचालक 

(फिसगडपयडटि) 

उपफजवीका तज्ञ (म ख्यालय) 

सहाय्यक 
संचालक 
(संशोधि) 

सहाय्यक 
संचालक 

(क्षमता बांधणी) 

प्रि ख 
(जी.आय.ए
स. सेल) 

सागरी जीवशास्त्रज्ञ 
(म ख्यालय) 

कांदळवि 
अभ्यासक 

क्षमता बांधणी 
अफधकारी 

जी.आय.एस. 
फवषेशक 

उपसंचालक (फवत्त आफण प्रशासि) उपसंचालक (प्रकल्प) 

उपफजवीका तज्ञ (पालघर) 

उपफजवीका तज्ञ (रायगड) 

उपफजवीका तज्ञ (रत्िाफगरी) 

उपफजवीका तज्ञ (ठसध दगूड) 

सागरी जीवशास्त्रज्ञ 
(रत्िाफगरी) 

उपसंचालक 
 (संशोधि आफण क्षमता बाधंणी) 

उपवजवीका तज्ञ (ठाणे) 
ववर्ी सल्लागार 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- ४ 
अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई व ववभागीय वन अवर्कारी, मुांबई काांदळवन 

सांर्ारण घटक, मुांबई याांना ठरवून वदलेले मापदांड :  

अ) वनयर्के्षत्र र्प सणी :-  
(शासन वनणधय क्र.:वटआरएस-०४/२०१४/प्र.क्र.७२/फ-६, वद.१३/०८/२०१४) 
अ.क्र. पदन म म पदांड 
१ सहायक वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, 

मुांबई  
वनपवरके्षत्र अवर्काऱयाांनी तपासलेल्या 
वनयतके्षत्रातील गांभीर बाबी आढळून आलेल्या 
के्षत्राांची पुन: तपासणी करतील. 

२ सहाय्यक वनांसक्षक, मुांबई काांदळवन 
सांर्ारण घटक, मुांबई 

वनपवरके्षत्र अवर्काऱयाांनी तपासलेल्या 
वनयतके्षत्रातील गांभीर बाबी आढळून आलेल्या 
के्षत्राांची पुन: तपासणी करतील. 

३ वनपवरके्षत्र अवर्कारी, सवध  सांपुणध वषात त्याांचे अवर्नस्त शक्यतो सवध 
वनयतके्षत्राांची तपासणी करतील. १ मवहन्यात 
कमीत कमी १ वनयत के्षत्राची तपासणी न 
चुकता करावी. 

 

ब) वन र्ील वर्रर्ीचे वदवस :-  
(शासन वनणधय क्र.:वटआरएस-०६/२००१/प्र.क्र.२०९/फ-६, वद.०८/०५/२००३)  
अ.क्र. पदन म म पदांड 
१ उप वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई  मापदांडानुसार 
२ ववभागीय वन अवर्कारी, मुांबई काांदळवन सांर्ारण घटक, 

मुांबई  
मापदांडानुसार 

३ सहायक वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई  मापदांडानुसार 
४ सहाय्यक वनांसक्षक, मुांबई काांदळवन सांर्ारण घटक, मुांबई मापदांडानुसार 

 

 

 

 

 



क) अवैध वकृ्षर्ोडीच्य  के्षत्र स भेटी :- 
(शासन वनणधय क्र.:वटआरएस-०४/२०१४/प्र.क्र.७२/फ-६, वद.१३/०८/२०१४)  
अ.क्र. पदन म म पदांड 
१ उप वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई रु. २.०० लाख ते ५.०० लाख पयंत 

मावहती वमळाल्यापासुन ३ वदवसाांचे 
आांत 

२ ववभागीय वन अवर्कारी, मुांबई काांदळवन 
सांर्ारण घटक, मुांबई   

रु. २.०० लाख ते ५.०० लाख पयंत 
मावहती वमळाल्यापासुन ३ वदवसाांचे 
आांत 

३ सहा. वनसांक्षक  रु.५००००/- ते २.०० लाखा पयंत 
मावहती वमळाल्यापासुन ३ वदवसाांचे 
आांत 

४ वनके्षत्रपाल  रु.५००००/- पयंत मावहती 
वमळाल्यापासुन ३ वदवसाांचे आांत 

 

ड) वनगनु्हे र्प सणी :-  
(महाराष्ट्र वन सांवहता सन 2020 नुसार)  
अ.क्र. पदन म म पदांड 
१ अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, 

मुांबई  
मापदांडानुसार 

२ उप वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई  रु. २५०००/- वरील सवध वनगुन्हा प्रकरणे 
आवण ज्या वनगुन्हयात याांवत्रक वाहने 
जप्त केले आवण सवध वन्यजीव ववषयक 
सवध वनगुन्हा प्रकरणे. 

३ ववभागीय वन अवर्कारी, मुांबई काांदळवन 
सांर्ारण घटक, मुांबई   

रु. २५०००/- वरील सवध वनगुन्हा प्रकरणे 
आवण ज्या वनगुन्हयात याांवत्रक वाहने 
जप्त केले आवण सवध वन्यजीव ववषयक 
सवध वनगुन्हा प्रकरणे. 

 

 

 

 



इ) क यालय र्प सणी :-                                                                          
(शासन वनणधय क्र.:वटआरएस-०४/२०१४/प्र.क्र.७२/फ-६, वद.१३/०८/२०१४)  

अ.क्र. पदन म म पदांड 
१ अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई प्रती वषी त्याांचे कायधके्षत्रातील सवध 

ववभागीय कायालयाांची व प्रत्येक 
ववभागीय कमीत कमी एक 
पवरके्षत्राची तपासणी करतील.  

२ उप वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई वनपवरके्षत्र कायालये वषातून 
एकदा 

३ ववभागीय वनावर्कारी, मुांबई काांदळवन सांर्ारण 
घटक, मुांबई 

वनपवरके्षत्र कायालये वषातून 
एकदा 

४ सहाय्यक वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई  वनपवरके्षत्र कायालये वषातून 
एकदा व पवरमांडल कायालये ३ 
मवहन्यातनू एकदा  

५ सहाय्यक वनांसक्षक, मुांबई काांदळवन सांर्ारण घटक, 
मुांबई 

वनपवरके्षत्र कायालये वषातून 
एकदा व पवरमांडल कायालये ३ 
मवहन्यातनू एकदा 

६ प्रशासवकय अवर्कारी  मापदांडानुसार  
 

ई) के्षत्रीय क मे र्प सणी :-  
(महाराष्ट्र वन सांवहता सन 2020 नुसार) 
अ.क्र. पदन म म पदांड 
१ अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई  मापदांडानुसार 
२ उप वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई  मापदांडानुसार 
३ ववभागीय वन अवर्कारी, मुांबई काांदळवन सांर्ारण घटक, मुांबई  मापदांडानुसार 
४ सहायक वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई  मापदांडानुसार  
५ सहाय्यक वनांसक्षक, मुांबई काांदळवन सांर्ारण घटक, मुांबई मापदांडानुसार  

 

 

 

 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- ५ 
अधधकारी व कमयचारी यांचेकडे असलेले अधधधनयम व त्याखालील धनयम यांचा तपशील : 

 

अ. क्र. शाखेचे नांव  अधधधनयम 

 

१ 

आस्थापना  १ महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) वनयम, १९८१ 

२ महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवर्ी, स्वीयेत्तर सेवा आवण 
वनलांबतन, बडतफी, सेवेतून काढून टाकणे याांच्या काळातील 
प्रदाने) वनयम, १९८१ 

३ महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सवधसार्ारण शती) वनयम, 
१९८१ 

४ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वतधणूक) वनयम, १९७९ 

५ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वनव त्ती वेतन) वनयम, १९८२ 

२ 

लेखा १ मुांबई ववत्तीय वनयम, १९५९ 

२ महाराष्ट्र कोषागार वनयम, १९६८ 

३ प्रलांवबत लेखा पवरक्षण पवरच्छेद  

३ 

वेतन  १ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) वनयम, १९८१ 

२ महाराष्ट्र कोषागार वनयम, १९६८ 

३ महाराष्ट्र सवधसार्ारण भववष्ट्य वनवाह वनर्ी (सुर्ारणा 
१४/०२/२०१७) वनयम, २०१७ 

४ गट ववमा योजना. 

५ वन कल्याण वनर्ी  

४ 

जवमन १ महाराष्ट्र खाजगी वने सांपादन अवर्वनयम, १९७५ 

२ महाराष्ट्र जमीन महसूल अवर्वनयम, १९६६ 

३ वन (सांवर्धन) अवर्वनयम, १९८० 



४ अनुसूचीत जमाती व इतर पारांपावरक वन वनवासी (वन 
हक्काांची मान्यता) अवर्वनयम २००६ व वनयम २००७ 

५ 

वनग न्हे १ भारतीय वन्यजीव अफधफियम, १९७२ 

२ वन्यजीव (संरक्षण) (महाराष्ट्र) फियम, २०१४ 

३ वन्यजीव (रँझेक्शि अँड टॅक्सीडमी) फियम,१९७३ 

४ वन्यजीव (स्टॉक फडक्लेरेशि) फियम, १९७३ 

५ फरकच्ग्िशि झू रूल्स, १९९२ 

६ महाराष्ट्र वि फियम, २०१४ 

 

६ 

संकीणड १ म ंबई फवत्तीय फियम, १९५९ 

२ महाराष्ट्र कोषागार फियम, १९६८ 

३ माफहतीचा अफधकार अफधफियम, २००५ 

७ योजना 

१ मुांबई ववत्तीय वनयम, १९५९ 

३ महाराष्ट्र कोषागार वनयम, १९६८ 

४ कॅम्पा/ काांदळवन सहव्यवस्थापन सवमती. 

५ ववत्तीय अवर्कार वनयम, १९७८ 

६ सांगणक प्रणालीनुसार मावहनावार तरतुद  

७ वार्गषक प्रशासि अहवाल महाराष्ट्र वि संहीतेि सार 

 

 
 
 
 
 

 
 

 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- ६ 
 

कायालयातील कमधचाऱयाांकडे असलेल्या कागदपत्राांची यादी 
 
अ.क्र. कक्ष    नस्र्ी  नोंदवही 
१ आस्थ पन  १ कमधचाऱयाांच्या रजा १ कमधचाऱयाांची सेवापुस्तके 

२ वेतनवाढ व वेतनवनश्श्चती २ रजा मांजूरी 
३ बदल्या व पदस्थापना ३ अवर्कारी / कमधचारी याांचे 

वैयश्क्तक प्रतीभूती बांर्पत्र 
४ अस्थाई पदाचा चालूबाब प्रस्ताव ४ वार्गषक वेतनवाढ 
५ ववभागीय चौकशी प्रकरणे   
६ कमधचाऱयाांची न्यायालयीन 

प्रकरणे 
७ सांवगध वनहाय वार्गषक ज्येष्ट्ठता 

सूची  
८ सेवावनव त्ती प्रकरणे 
९ कमधचाऱयाांची मालमत्ता 

वववरणपते्र 
१० आस्थापना सांबांर्ी स्थाई आदेश 
११ जात वैर्ता  
१२ पेन्शन अदालत 
१३ 50/55 पुनर्गवलोकन 

२ मखु्य 
लेख प ल 

१ प्रर्ान महालेखाकार याांचेकडील 
लेखापवरक्षण अहवाल 

१ लेखापवरच्छेद नोंदवही. 

२ महालेखाकार याांचेकडील 
पवरच्छेद 

२ रोकड नोंदवही 

३ ववभागीय कायालय दफ्तर 
तपासणी  

३  नैवमवत्तक रजा. 

४ महालेखाकार याांचेकडील 
वार्गषक अहवाल 

४ लोकसभा/राज्यसभा/ववर्ानसभा 
प्रश्न 

५ वनपवरके्षत्र अवर्कारी कायालय 
दफ्तर तपासणी 

५ शासकीय वतजोरीची दयु्यम 
चावी नोंदवही. 

  ६ कमधचारी हजेरीपट 



७ सेवा वतकीट लेखा नोंदवही. 
८ महसूल मागणी 

३ सवे १ एल.आर.सी- १ ते ४    
२ कायधक्रम अांदाजपत्रक कायधक्रम 

क्र.४ तक्ता क्र.६ व ७  
३ शासकीय मालकीच्या वनसदृष्ट्य 

के्षत्राचे राखीव वन घोवषत करणे  
४ जवमन १ वनसांवर्धन अवर्वनयम, 1980 

अांतगधत प्रस्तावाांची श्स्थती 
दशधववणारा मावसक अहवाल. 

१ यत्रणेकडून प्राप्त होणाऱया 
रक्कमेबाबत. 

२ वनसांवर्धन अवर्वनयम, 1980 
अांतगधत तै्रमावसक अहवाल  

२ पयायी वनेत्तर के्षत्र प्राप्त 
झालेबाबत. 

३ वनसांवर्धन अवर्वनयम, 1980 
अांतगधत कें द्र/ राज्य शासनाकडून 
मांजूर झालेले वनप्रस्ताव 
सांवनयांत्रण तै्रमावसक अहवाल. 

  

४ कॅम्पा अांतगधत प्रकल्प 
यांत्रणेकडून प्राप्त होणाऱया 
रकमेचा प्रपत्र अ, ब, क, ड, 
मर्ील मावसक अहवाल. 

५ वन (सांवर्धन) अवर्वनयम, 1980 
अांतगधत प्राप्त वनेत्तर 
के्षत्राचेराखीव/ सांरवक्षत वन 
घोवषत करण्यात प्रतीचा 
तै्रमावसक अहवाल.  

६ वन (सांवर्धन) अवर्वनयम, 1980 
अांतगधत तत्वत: मांजूर झालेल्या 
प्रकल्पाांसाठी प्रकल्प यांत्रणेकडून 
प्राप्त झालेल्या रकमा व कॅम्पात 
पाठववलेल्या रकमाांचा तै्रमावसक 
अहवाल. 
 



७ कायधक्रम अांदाजपत्र तक्ता क्र. 
13 

५ योजन / 
योजनेत्तर 

१ योजनेत्तर योजने अांतगधत खचध व 
महसूलाचे आगाऊ अथधसांकल्प 
तयार करुन पाठववणे व त्या 
अनुषांगीक पत्रव्यवहार. 

१ ववभागीय कायालयाची 
रोकडवही (नॉमधल) 

२ योजनेत्तर योजनाशी सांबांर्ीत 
चालूबाब व नववनबाब 
प्रस्तावाशी सांबांर्ी पत्रव्यवहार. 

२ कॅम्पा कॅशबूक  

३ योजनेत्तर योजनाांचे BDS व्दारे 
प्राप्त अनुदानाचे वाटप व 
अनुषांगीक पत्रव्यवहार. 

३ र्नादेश नोंदवही (नॉमधल) 

४ मावसक रोखलेखा (नॉमधल) फॉमध 
नां. २५,३४ व ३५. 

४ कॅम्पा र्नादेश नोंदवही. 

५ महालेखाकार नागपूर याांचेशी 
घ्यावयाचे ताळमेळ (जमा व 
खचध)  

५ चलन नोंदवही. 

६ योजनेत्तर वशषाखालील 
वववनयोजन लेखे.  

६ र्नादेश पुस्तक (नॉमधल) 
नोंदवही. 

७ वन अग्रीम  ७ नामांजूर प्रमाणके नोंदवही. 
८ योजनेत्तर/ योजना जमाखचध 

मावसक गोषवारा.  
८ प्रशासकीय मांजूरीचे नोंदवही. 

९ वार्गषक प्रशासन अहवाल  ९ ताांवत्रक मांजूरीचे नोंदवही. 
१० कॅम्पा अांतगधत वार्गषक वनयोजन 

आराखडा  
  

११ सभा, श्व्हडीओ कॉन्फरांसी इ. 
बाबत मावहत्याांचे सांकलन व 
अनुषांगीक पत्रव्यवहार. 
 
 
 



६ वन्यजीव/ 
वनगनु्हे 

१ वन्यजीव कक्षाकडील माफसक / 
िैमाफसक अहवाल सादर करणे 

इ. 

१ वनगुन्हे नोंदवही सांबांर्ीत 
ववभागीय वन अवर्कारी याांचे 
कायालयात ठेवण्याांत येते. 

२ वन्यजीव फवषयक अपराधांचे 

माफसक फववरणपि 
२ शस्त्र पुरवठा नोंदवही. 

३ वन्यजीव फवषयक अपराधांचे 

माफसक फववरणपि (कोटड केस) 
  

४ अवैध वृक्षतोडीबाबत िैमाफसक 
अहवाल   

५ विग न्हे प्रकरणांचा िैमाफसक 
अहवाल 

६ विवणव्याबाबतची फियमावली 
बाबत माफसक अहवाल 
(Protocol on Forest Fires) 

७ जप्त व सरकारजमा 
वाहिााांचा  िैमाफसक 

अहवाल 
८ वि ग न्हे प्रकरणांचा माफसक 

अहवाल 
९ स्िायी आदेश आगीपासूि 

विांचे संरक्षणाबाबतचा माफसक 
अहवाल 

१० विवृत्त स्तरावरील शस्त्र वाटप व 
हाताळणीबाबतचा माफसक 
अहवाल 

११ वि संरक्षणासंबंधात आढावा 
बैठक (च्व्हडीओ कॉन्िरन्स) 

१२ Revised Proforma for 
Reporting Forest Fires at 
State Level िैमाफसक अहवाल 

१३ विग न्हयात जप्त करण्यात 

आलेल्या वाहिांची प्रकरणे. 



१४ शासकीय शस्त्राचे दारुगोळा 
पिव्यवहार 

१५ विग न्हा िोंदवही अद्यावत 
ठेवणेबाबत 

१६ जप्ती हातोडाचा प रवठा करणे 
७ संकीर्य १ लेखिसाम ग्री १ जडवस्तू संग्रह िोंदवही 

२ शासकीय वाहिांचे द रूस्तीबाबत २ वाहि इफतहास Log Book  
३ शासकीय वाहिांचा सहामाही 

अहवाल 

३ स्टेशिरी स्िाफिक खरेदी वस्त  
िोंदवही 

४ शासकीय अफभलेखांचे 

वगीकरण व जति करणे  

४ शासकीय म द्रण लेखि सामग्री 

५ संगणक द रुस्ती व देखभाल ५ सरकारी फरम पेपसड वाटप 
रफजस्टर 

६ शासकीय म द्रणालयातूि िम िे 

मागफवणे 

  

७ फचफिकरणास परवािगी 
फमळणेबाबत 

८ फिलेखि 
९ शासकीय वाहिांच्या चाव्या 
१० स्टॅम्प  

८ आवक/ 
ज वक  

१ आवक जावक १ 
 

वफरष्ट्ठ व इतर कायालयाकडूि 

आलेले टपाल िोंदवही २ अधडशासकीय पिव्यवहार - 
आवक 

३ अधडशासकीय पिव्यवहार - 
जावक 

२ वफरष्ट्ठ व इतर कायालयास 

पाठफवलेले टपाल िोंदवही 
४ टपाल रवािगी ३ म द्रांक िोंदवही (िम िा अ) 
५ फवधािसभा/राज्यसभा/ 

लोकसभा पिव्यवहार – 
आवक - जावक  

४ पोस्टाचे फतकीट वापराबाबतची 
िोंदवही (Speed Post / Reg. 
AD ) 

६ गोपिीय पिव्यवहार- आवक- 
जावक 
 
 

५ शासकीय डाक म द्रांकांचा लेखा 
(िम िा ब) 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक: - ७ 
 

कोणर् ही धोरण त्मक वनणषय घेण्य पवूी ककव  त्य ची क यालय र् अांमलबज वणी 
करण्य पवूी जनरे्शी अथव  जनरे्च्य  प्रवर्वनधीशी चचा करण्य ब बर् आस्स्र्त्व र् असलेल्य  
व्यवस्थेच  र्पशील: - 

  र्ोरणात्मक वनणधय घेण्यापूवी जनता डकवा जनतेच्या प्रवतवनर्ीशी चचा करण्याची पध्दत या 
ववभागात अश्स्तत्वात नाही. तथावप, सांयुक्त वनव्यवस्थापन योजने अांतगधत स्थावपत वनसांरक्षक 
सवमत्याांमर्ील जनता व त्याांचे प्रवतवनर्ीशी चचा करुन योग्य ते वनणधय घेण्यात येतात. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक: - ८ 
 

सवमत्या, पवरषदा अथवा मांडळाांच्या बैठकीचे तपशील: -  
अ.क्र. सवमर्ी पद 
१ धोक ग्रस्र् (अवर्सांवेदनशील) वन्यजीव अवधव स वनर्ममर्ीब बर्. “ठ णे 

ख डी फ्लेमींगो अभय रण्य”  
 

अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई   अध्यक्ष 
आवदवासी ववभागाकडून नामवनदेवशत होणारे प्रवतवनर्ी  सदस्य 
डॉ. श्स्मता भोयर, सहाय्यक प्राध्यापक, सोशीओलॉजी, सी.के.टी कॉलेज, 
पनवेल  

सदस्य 

डॉ. गोल्डीन क्वाडोस, सामावजक वैज्ञावनक प्राचायध, इकोलॉजी, सॅकोन  सदस्य 
डॉ. वमनाक्षी गौरव, सहाय्यक प्राध्यापक, झुलॉजी, रुपारेल कॉलेज, मुांबई सदस्य 
अध्यक्ष, एम-ईस्ट वाडध सवमती, महानगरपावलका ब हन्मुांबई  सदस्य 
अध्यक्ष, एन-ईस्ट वाडध सवमती, महानगरपावलका ब हन्मुांबई  सदस्य 
अध्यक्ष, टी-ईस्ट वाडध सवमती, महानगरपावलका ब हन्मुांबई  सदस्य 
अध्यक्ष, एस-ईस्ट वाडध सवमती, महानगरपावलका ब हन्मुांबई  सदस्य 
ववभ गीय वन अवधक री, मुांबई क ांदळवन सांध रण घटक, मुांबई    सदस्य सवचव 

2 धोक ग्रस्र् (अवर्सांवेदनशील) वन्यजीव अवधव स वनमीर्ीब बर्. 
“म लवण स गरी अभय रण्य”   

 

अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई   अध्यक्ष 
प्रर्ान सवचव, आवदवासी ववभाग, महाराष्ट्र शासन, मुांबई  सदस्य 
श्री. नागेश दप्तरदार, मानद वन्यजीव रक्षक, डसरू्दगुध सदस्य 
डॉ.गणेश मगधज, प्राणी शास्त्र ववभाग, श्री.पांचम खेमराज महाववघ्यालय, 
सावांतवाडी 

सदस्य 

श्री. उत्तम लक्ष्मण देठे, वनस्पती शास्त्र ववभाग, श्री.पांचम खेमराज महाववद्यालय, 
सावांतवाडी  

सदस्य 

डॉ. रवव वकरण तोरसकर, रा.रेवतांळे, ता.मालवण, वज. डसरू्दगुध  सदस्य 

ºÉnùºªÉ 

 
श्री. सांवदप देसाई, सरपांच हेवाळे, ता. दोडामागध, वज. डसरू्दगुध  सदस्य सदस्य 
उप वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई  
 

सदस्य सवचव 



३ पयावरण सांवेदनशील के्षत्र “ठ णे ख डी फ्लेमींगो अभय रण्य”    
अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई   अध्यक्ष 
वजल्हावर्कारी, वजल्हा मुांबई उपनगर  सदस्य 

वजल्हावर्कारी, वजल्हा ठाणे  सदस्य 
सह आयुक्त, ब हन्मुांबई   सदस्य 
राज्य शासनाने नामवनदेवशत केलेले पयावरण के्षत्रात काम करणारे एक 
अशासकीय सांस्थेचे प्रवतवनर्ी  

सदस्य 

प्रादेवशक अवर्कारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदषुण वनयांत्रण मांडळ, मुांबई/ ठाणे  सदस्य 
ववभागीय वन अवर्कारी, मुांबई काांदळवन सांर्ारण घटक, मुांबई   सदस्य सवचव 

४ पयावरण सांवेदनशील के्षत्र म लवण स गरी अभय रण्य    
वजल्हावर्कारी, डसरु्दगूध  अध्यक्ष 
उप वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई सदस्य 
प्रादेवशक अवर्कारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदषुण वनयांत्रण मांडळ, वजल्हा डसरु्दगूध सदस्य 
महाराष्ट्र शासनाने नामवनदेशत केलेले पयावरण के्षत्रातील तज्ञ  सदस्य 
राज्य शासनाने नामवनदेवशत केलेले पयावरण के्षत्रात काम करणाऱे एक 
अशासकीय सांस्थेचे प्रवतवनर्ी 

सदस्य 

राज्य जैवववववर्ता मांडळाचे प्रवतवनर्ी    सदस्य 
नगररचना अवर्कारी, मालवण नगरपवरषद, डसरू्दगुध   सदस्य 
पयावरण ववभागाचे प्रवतवनर्ी  सदस्य 
उप वनसांरक्षक, सावांतवाडी वन ववभाग, सावांतवाडी  सदस्य सवचव 

5 कोकण प णथळ र्क्र र वनव रण सवमर्ी: - श सन वनणषय क्र. एस-
३०/२०१३ प्र.क्र.४७९/र्-३ वद.१७.१०.२०१६ म . उच्च न्य य लय र्ील 
जनवहर् य वचक  क्र. ८७/१०१३ वनशक्र्ी पब्लीक रस्ट व इर्र मध्ये 
वदन ांक २५ जलुै, २०१६ चे अांर्वरम आदेश 

 

फवभागीय आय क्त, कोकण फवभाग, िवी म ंबई. अध्यक्ष 
अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई सदस्य 
फजल्हाफधकारी, म ंबई/ म ंबईउपिगर/ ठाणे/ पालघर / रायगड / रत्िाफगरी / 
ठसध द गड. 

सदस्य 

पोफलस आय क्त, म ंबई/ठाणे यांचे प्रफतफिधी. सदस्य 
संबंफधत फजल्हा पोलीस अफधक्षक, [ठाणे (ग्रामीण) /पालघर/ रायगड/ रत्िाफगरी/ 
ठसध द गड] 

सदस्य 

संचालक, पयावरण फवभाग. सदस्य 
अपर आय क्त, फवभागीय आय क्त कायालय, कोकण फवभाग. सदस्य 
महािगरपाफलका आय क्त / सहआय क्त (म ंबई / िवी म ंबई / ठाणे / फमरा भाईंदर/ सदस्य 



वसई-फवरार / कल्याण-डोंफबवली / फभवंडी फिझामप र / उल्हासिगर.) सदस्य 
श्री. दयािंद स्टॅफलि, संचालक, विशक्ती अशासकीय संस्िा. सदस्य 
प्रादेफशक अफधकारी, महाराष्ट्र प्रद षण फियंिण मंडळ. सदस्य 
िगर रचिा फवभागाचे अफधकारी / CIDCO यांचे प्रफतफिधी. सदस्य 
डॉ. महेश ठशदीकर, Applied dept of Science, College of Engineering 
Pune. 

सदस्य 

उपवनसांरक्षक क ांदळवन कक्ष, मुांबई सदस्य सवचव 
६ र ज्य क ांदळवन सांरक्षण व सांवधषन सवनयांत्रण सवमर्ी  

फवभागीय आय क्त, कोकण फवभाग, िवी म ंबई.    अध्यक्ष 
अपर प्रधाि म ख्य विसंरक्षक, कांदळवि कक्ष, म ंबई. सदस्य 
म ख्यविसंरक्षक (प्रादेफशक) ठाणे. सदस्य 
श्री. डी. आर.पाटील , फवभागीय वि अफधकारी, म ंबई कांदळवि संधारण घटक, 
म ंबई. 

सदस्य 

फजल्हाफधकारी, म ंबई/ म ंबई उपिगर/ ठाणे/ पालघर / रायगड / रत्िाफगरी / 
ठसध द गड.   

सदस्य 

पोफलस आय क्त, म ंबई/ठाणे/ िवी म ंबई यांचे प्रफतफिधी. सदस्य 
आय क्त, महािगरपाफलका बृहन्म ंबई / ठाणे / कल्याण-डोंफबवली/फमरा-भाईंदर 
/वसई-फवरार / िवीम ंबई / पिवेल /फभवंडी-फिजामपूर/उल्हासिगर यांचे 
प्रफतफिधी. (उपआय क्तवत्यावरीलदजाचेअफधकारी) 

सदस्य 

म ख्य विसंरक्षक (प्रादेफशक) कोल्हापूर ठकवा त्यांचे प्रफतफिधी (फवभागीय वि 
अफधकारी व त्यावरील दजाचे अफधकारी) 

सदस्य 

पोलीसअफधक्षक,ठाणे (ग्रा)रायगड/पालघर/रत्िाफगरी/ठसध द गड यांचे प्रफतफिधी 
(पोलीस उपअफधक्षक व त्यावरील दजाचे अफधकारी) 

सदस्य 

सदस्य सफचव, महाराष्ट्र सागर तटीय के्षि व्यवस्िापि प्राफधकरण (MCZMA) सदस्य 
श्री. अशोक वाघाये, म ंबई महािगर प्रदेश फवकास प्राफधकरण (MMRDA) चे 
प्रफतफिधी. 

सदस्य 

श्री. प्रमोदपाटील, शहरआफण औद्योफगक फवकास महामंडळ (CIDCO) चे 
प्रफतफिधी. 

सदस्य 

महाराष्ट्र गृह फिमाण व के्षि फवकास प्राफधकरण (MHADA) चे प्रफतफिधी.  सदस्य 
झोपडपट्टी प िर्गवकास प्राफधकरण यांचे प्रफतफिधी.  सदस्य 
महाराष्ट्र औद्योफगक फवकास महामंडळ (MIDC) यांचे प्रफतफिधी.  सदस्य 
महाराष्ट्र प्रद षण फियंिण मंडळाचे के्षफिय अफधकारी. सदस्य 
श्री. फविोदप न्शी, िवी म ंबई एन्व्हारमेंट ऍक्शि ग्र प यांचे प्रफतफिधी सदस्य 
श्रीमती. हेमारमािी, बॉम्बे एन्व्हारमेंट ऍक्श्िग्र प यांचे प्रफतफिधी सदस्य 



श्री. स्टॅफलिडी,विशक्ती (NGO) यांचे प्रफतफिधी  सदस्य 
महाराष्ट्र मच्च्िमार कृती संघ यांचे प्रफतफिधी सदस्य 
संचालक, बॉम्बे िॅचरल फहस्री सोसायटी (BNHS)     सदस्य 
उपवनसांरक्षक क ांदळवन कक्ष, मुांबई  सदस्य सवचव 

७ क ांदळवन आवण स गरी जैवववववधर्  सांरक्षण प्रवर्ष्ट्ठ न वनय मक मांडळ  

मा. मुख्यमांत्री, महाराष्ट्र राज्य  सांरक्षक 

मा. मांत्री (वने), महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष 

महाराष्ट्र शासनाने नामवनदेशीत केलेला राज्य ववर्ीमांडळाचा सदस्य  सदस्य 

अवतवरक्त मुख्य सवचव / प्रर्ान सवचव / सवचव / ववत्त ववभाग, महाराष्ट्र राज्य  सदस्य 

अवतवरक्त मुख्य सवचव (पयावरण ववभाग)  सदस्य 

अवतवरक्त मुख्य सवचव (पयधटन आवण साांस्क वतक कायध)  सदस्य 

अवतवरक्त मुख्य सवचव (वन) महसूल व वन ववभाग, महाराष्ट्र शासन  सदस्य 

प्रधािम ख्यविसंरक्षक (वि बल प्रम ख), महाराष्ट्र राज्य, िागपूर.  सदस्य 

प्रधाि म ख्य विसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, िागपूर.   सदस्य 

अपर प्रधाि म ख्य विसंरक्षक (वन्यजीव), पच्श्चम म ंबई.  सदस्य 

ववभागीय आयुक्त, कोकण ववभाग, सी.बी.डी.बेलापूर, नवीमुांबई सदस्य 

मुख्यवनसांरक्षक (प्रादेवशक) ठाणे सदस्य 

मुख्यवनसांरक्षक (प्रादेवशक) कोल्हापूर सदस्य 

मुख्य कायधकारी अवर्कारी, महाराष्ट्रमेवरटाईमबोडध, मुांबई.  सदस्य 

आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्रराज्य, मुांबई सदस्य 

अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जैवववववर्ता मांडळ  सदस्य 

कमाांडर, कोस्टगाडध वरजन (पश्श्चम) मुांबई.   सदस्य 

कें द्र शासनाच्या पयावरण व वन ववभागाचा प्रवतवनर्ी  सदस्य 

सांचालक, राष्ट्रीय समुद्रशास्त्र सांस्था डकवा त्याांचा प्रवतवनर्ी  सदस्य 

काांदळवन / वकनारी जैवववववर्ता बाबत तज्ज्ञ व्यक्ती  सदस्य 



महाराष्ट्र शासनाने नामवनदेशीत केलेला मासेमारी समुदायातील प्रवतवनर्ी  सदस्य 

वकनारपट्टी व सागरी जैववववर्ता सांवर्धनावर काम करणाऱया स्वयांसेवी सांस्थेचा 
प्रवतवनर्ी  

सदस्य 

मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई  सदस्य सवचव  

८ क ांदळवन आवण स गरी जैवववववधर्  सांरक्षण प्रवर्ष्ट्ठ न क यषक री 
सवमर्ी 

 

मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई  अध्यक्ष 

मुख्यवनसांरक्षक (प्रादेवशक) ठाणे डकवा त्याांचे प्रवतवनर्ी  सदस्य 

मुख्यवनसांरक्षक (प्रादेवशक) कोल्हापूर डकवा त्याांचे प्रवतवनर्ी  सदस्य 

वनसांरक्षक (वन्यजीव) ठाणे  सदस्य 

सदस्य सवचव, महाराष्ट्र सागरी वकनारी व्यवस्थापन प्रावर्करण सदस्य 

काांदळवन / वकनारी जैवववववर्ता बाबत तज्ज्ञ व्यक्ती  सदस्य 

वकनारपट्टी व सागरी जैववववर्ता सांवर्धनावर काम करणाऱया स्वयांसेवी 
सांस्थेचा प्रवतवनर्ी  

सदस्य 

महाराष्ट्र राज्य जैवववववर्ता मांडळाचे प्रवतवनर्ी सदस्य 

ववभ गीय वन अवधक री / उपवनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई  सदस्य सवचव 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- ९ 
 

अवधक ऱय ांचे पदन म व दरुध्वनी क्रम ांक 

अ.क्र. अवधक ऱय चे पदन म  दरध्वनी क्रम ांक  वनव सस्थ न  
१ अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक  ०२२-२२६९४९८४/८५  - 
२ उप वनसांरक्षक    ०२२-२२६९४९८४/८५  - 
३ सहाय्यक वनसांरक्षक  ०२२-२२६९४९८४/८५  -  
४ वनपवरके्षत्र अवर्कारी पालघर  - -  
५ वनपवरके्षत्र अवर्कारी अवलबाग  - -  
६ वनपवरके्षत्र अवर्कारी रत्नावगरी - -  
७ वनपवरके्षत्र अवर्कारी मालवण - -  

 
ववभ गीय वन अवधक री, मुांबई क ांदळवन सांध रण घटक य ांचे क यालय र्ील  

अवधक ऱय ांचे पदन म व दरुध्वनी क्रम ांक  
 

अ.क्र. अवधक ऱय चे पदन म  दरध्वनी क्रम ांक  वनव सस्थ न  
१ ववभागीय वन अवर्कारी  ०२२-२५२२००९७ - 
२ सहाय्यक वनसांरक्षक  ०२२-२५२२००९७ - 
३ वनपवरके्षत्र अवर्कारी, पश्श्चम मुांबई  - - 
४ वनपवरके्षत्र अवर्कारी, मध्य मुांबई  - - 
५ वनपवरके्षत्र अवर्कारी, नवी मुांबई  - -   
६ वनपवरके्षत्र अवर्कारी, TCFS   - - 
७ वनपवरके्षत्र अवर्कारी, वभवांडी - - 

 

 

 

 

 

 

 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई त् य ांचे क यालय र्ील अवधक री व 
कमषच री य ांचे वेर्न ब बर्. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- १० 

अ.क्र. पद वेर्नबडँ 

१ अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक सांवगध पद Level – 15 
२ उपवनसांरक्षक S-25 : 78800 - 209200 
३ ववभागीय वन अवर्कारी S-23 : 67700 – 208700 
४ प्रशासकीय अवर्कारी S-23 : 47700 - 208700 
५ सहाय्यक वनसांरक्षक S-18 : 49100 - 155800 
६ वनके्षत्रपाल S-15 : 41800 - 132300 
७ वन के्षत्र सव्हेक्षक S-14 : 38600 – 122800 
८ लघुलेखक S-14 : 38600 -122800 
९ मुख्य लेखापाल S-13 : 35400 - 112400 
१० लेखापाल S-10 : 29200 - 92300 
११ वनपाल S-8 : 25500 – 81100 
१२ सव्हेक्षक S-8 : 25500 – 81100 
१३ वलपीक S-6 : 19900 - 63200 
१४ वाहनचालक S-6 : 19900 - 63200 
१५ बोट चालक   S-6 : 19900 – 63200 
१६ डडघी चालक S-6 : 19900 – 63200 
१७ वनरक्षक S-5 : 18000 - 56900 
१८ खलाशी  S-1 : 15000 - 47600 

 

 

 

 

 



क ांदळवन प्रवर्ष्ट्ठ न मह र ष्ट्र क ांदळवन व स गरी जैवववववधर्  सांवधषन प्रवर्ष्ट्ठ न, अांर्गषर् 
अवधक री व कमषच री य ांचे वेर्न ब बर्: -  

अ.क्र. पद वेर्न (प्रवर्मह ) 

१ उपसांचालक- सांशोर्न आवण क्षमता बाांर्णी ६०,०००/- 
२ उपसांचालक- उपजीववका ववकास ६०,०००/- 
३ उपसांचालक- प्रकल्प  ६०,०००/- 
४ उपसांचालक- अथध ६०,०००/- 
५ सहसांचालक- प्रशासन ५०,०००/- 
६ सहसांचालक- क्षमता बाांर्णी ५०,०००/- 
७ सहसांचालक- वनसगधपयधटन ५०,०००/- 
८ ववत्त अवर्कारी ४०,०००/- 
९ स्थापत्य अवभयांता ४०,०००/- 
१० उपवजवीका तज्ञ ३५,०००/- 
११ सागरी जीवशास्त्रज्ञ ३५,०००/- 
१२ क्षमता बाांर्णी अवर्कारी ३५,०००/- 
१३ जी.आय.एस. ववषेशक  ३५,०००/- 

 

 
मह र ष्ट्र सरुक्ष  बल (MSF) चे कमषच री मुांबई सांध रण घटक य ांच्य  म र्ष र् कां त्र टी स्वरुप र् 
क यारर् अवधकरी व कमषच री य ांचे वेर्न ब बर्. 
  

अ.क्र. पद वेर्न (प्रवर्मह ) 
१ सहाय्यक सुरक्षा अवर्करी (ASO) ३०,०००/- 
२ सुरक्षा पयधवेक्षक अवर्कारी (SS) २९,०००/- 
३ मुख्य रक्षक (HG)  २४,०००/- 
४ सुरक्षा रक्षक (SG) २३,०००/- 
५ सशस्त्र सुरक्षा रक्षक (ASG)  २६,०००/- 

 
 

 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- १२ 
 

महाराष्ट्र शासन महसूल व वन ववभाग शासन वनणधय क्रमाांक एस-१०/२०१७/प्र.क्र.६३/फ-
३ नुसार वदनाांक २० सप्टेंबर, २०१७ पासनू काांदळवन सांरक्षण व उपवजववका वनमाण योजना 
कायांश्न्वत करण्यात आली आहे. योजने अांतगधत सामुहीक स्वरुपात (स्वयांसहायता गट) आवण 
खाजगी व्यक्ती याांना काांदळवनातील खेकडापालन, डपजऱयातील वजताडा मत्स्यशेती, कालवे व 
वशणाने पालन, शोवभवांत मत्स्य शेती, वनसगधपयधटन, गॅस वाटप इत्यादी उपवजववकेचे प्रकल्प 
देण्यात येतात. सामुवहक स्वरुपातील कामाांसाठी शासन व स्वयांसहायता गट याांच्या सहभागाचे 
प्रमाण ९०:१० असे राहते तर खाजगी व्यक्तींसाठी वैयश्क्तक लाभाच्या योजनेत शासन व व्यक्ती 
याांच्या सहभागाचे प्रमाणे ७५:२५ राहते. सदर योजनेकरीता उपलब्र् होणारे शासवकय अनदुान 
काांदळवन सहव्यवस्थापन सवमतीला ववतरीत करण्यात येते. त्यानांतर या सवमतीकडून लाभाथी 
वनवडीची प्रवक्रया पुणध करुन योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ लाभार्थ्यांना देण्यात येतो. सदर योजनेकरीता 
वन ववभागाचा काांदळवन कक्ष ही प्रमुख अांमलबजावणी यांत्रणा असून सांबांवर्त वजल्याचे 
उपवनसांरक्षक/ ववभागीय वन अवर्कारी हे समन्वयक असतात. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- १३ 
 

  
अपर प्रर्ान मुख्य वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई कायालयामाफध त देण्यात येणाऱया परवानगीची 
मावहती: 

या कायालयामाफध त कोणत्याही प्रकारच्या सवलती डकवा परवाने देण्यात येत नाहीत. 
 

 

 

 
अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- १४ 
 

सांगणकावर उपलब्र् असणाऱया मावहतीचा तपशील: 
1. महाराष्ट्रातील वनववभागाची सववस्तर मावहती www.mahaforest.gov.in या 

सांकेतस्थळावर उपलब्र् करण्यात आलेली आहे. 
2. या कायालयाची मावहती mangroves.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 

उपलब्र् करण्यात आलेली आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mahaforest.gov.in/
http://www.mangroves.maharashtra.gov.in/


अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- १५ 
 

उपलब्ध असलेली म वहर्ी न गरवरक ांन  परुववण्य सठी उपलब्ध असलेल्य  सवुवध  :-  

१. भेटीची वेळ:- कायालयीन कामकाजाचे वदवशी केव्हाही. 

२. सांकेर् स्थळ :- mangroves.maharashtra.gov.in  

३. अवभलेख र्प सणी:- मावहती अवर्कार अवर्वनयम, २००५ मर्ील तरतुदीनुसार आवश्यक 

रक्कमेचा भरणा शासकीय कोषागारात केल्यानांतर केव्हाही.    

४. क म च  र्प सणी सांदभार्:- मावहतीचा अवर्कार अवर्वनयम, २००५ मर्ील तरतुदीनुसार 

आवश्यक रक्कमेचा भरणा शासकीय कोषागारात केल्यानांतर केव्हाही.  

५. नमनेु वमळववण्य च्य  सांदभार्:- मावहती अवर्कार अवर्वनयम, २००५ मर्ील तरतुदीनुसार 

आवश्यक रक्कमेचा भरणा शासकीय कोषागारात केल्यानांतर केव्हाही.  

६. सचुन  र्लक: - कायाा्रलयाच्या दशधनी भागात लावण्यात आला आहे.  

७. ग्रांथ लय:- कायालयात स्वतांत्र ग्रांथालय नाही. मात्र ग्रांथालय नोंदवही ठेवण्यात आली आहे. 

त्यानुसार गरजुांना ग्रांथालयातील ग्रांथाांचा लाभ कामकाजाच्या वदवशी केव्हाही वमळू शकतो.  

८. चौकशी कक्ष ा :- प्रशासकीय अवर्कारी याांचेकडे कायालयीन वेळेत केव्हाही चौकशी करता 

येते.  

९. सांपकष :- कायालयात नेमणूक करण्यात आलेल्या अवर्कारी / कमधचारी याांचेशी कायालयीन 

वेळेत नागवरक सांपकध  सारू् शकतात.  

१०. वपण्य चे प णी:- अभ्यागताांसाठी व कायालयनी कमधचाऱयाांसाठी ॲक्वागाडध सांयांत्र बसववले 

असून त्याचा उपयोग होत आहे.  

११. अपांग अभ्य गर्:- अपांग अभ्यागताांना कायालयात येण्यासाठी रँपची सुववर्ा उपलब्र् करुन 

देण्यात आली आहे.  

 



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई. 

मनॅ्यअुल क्रम ांक:- १६ 
 

र ज्य जन म वहर्ी अवधक री व अवपवलय प्र वधक री य ांची म वहर्ी  

अ.क्र क यालय जन म वहर्ी अवधक री अवपवलय प्र वधक री 
१ अपर प्रर्ान मुख्य 

वनसांरक्षक, काांदळवन 
कक्ष, मुांबई  
 

जन मावहती अवर्कारी तथा सहाय्यक 
वनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, मुांबई  
दरुध्वनी क्र. ०२२-२२६९४९८४/८५ 

प्रथम अवपवलय अवर्कारी तथा 
उपवनसांरक्षक, काांदळवन कक्ष, 
मुांबई  
दरुध्वनी क्र. ०२२-
२२६९४९८४/८५ 

 

वनपवरके्षत्र अवधक री, क ांदळवन कक्ष, प लघर य ांचे क यालय  

अ.क्र क यालय  जन म वहर्ी अवधक री अवपवलय प्र वधक री 
१ वनपवरके्षत्र अवधक री, 

क ांदळवन कक्ष,प लघर 
य ांचे क यालय  
  
 

जन मावहती अवर्कारी तथा  
वनपवरके्षत्र अवर्कारी पालघर  
मोबाईल क्र. 9011560444    

प्रथम अवपवलय अवर्कारी तथा 
सहाय्यक वनसांरक्षक, काांदळवन 
कक्ष, मुांबई  
दरुध्वनी क्र. ०२२-
२२६९४९८४/८५ 

 

वनपवरके्षत्र अवधक री, क ांदळवन कक्ष, अवलब ग य ांचे क यालय  

अ.क्र क यालय  जन म वहर्ी अवधक री अवपवलय प्र वधक री 
१ वनपवरके्षत्र अवधक री, 

क ांदळवन कक्ष, 
अवलब ग य ांचे 
क यालय  
  
 

जन मावहती अवर्कारी तथा वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी अवलबाग 
मोबाईल क्र. 8454824636    

प्रथम अवपवलय अवर्कारी तथा 
सहाय्यक वनसांरक्षक, काांदळवन 
कक्ष, मुांबई  
दरुध्वनी क्र. ०२२-
२२६९४९८४/८५ 

 

 

 



वनपवरके्षत्र अवधक री, क ांदळवन कक्ष, रत्न वगरी य ांचे क यालय  

अ.क्र क यालय  जन म वहर्ी अवधक री अवपवलय प्र वधक री 
१ वनपवरके्षत्र अवधक री, 

क ांदळवन कक्ष, 
रत्न वगरी य ांचे 
क यालय  
  
 

जन मावहती अवर्कारी तथा वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी रत्नावगरी  
मोबाईल क्र.8275267898    

प्रथम अवपवलय अवर्कारी तथा 
सहाय्यक वनसांरक्षक, काांदळवन 
कक्ष, मुांबई  
दरुध्वनी क्र. ०२२-
२२६९४९८४/८५ 

 

वनपवरके्षत्र अवधक री, क ांदळवन कक्ष, म लवण य ांचे क यालय  

अ.क्र क यालय  जन म वहर्ी अवधक री अवपवलय प्र वधक री 
१ वनपवरके्षत्र अवधक री, 

क ांदळवन कक्ष, 
म लवण य ांचे क यालय  
  
 

जन मावहती अवर्कारी तथा वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी मालवण  
मोबाईल क्र. 9130219056     

प्रथम अवपवलय अवर्कारी तथा 
सहाय्यक वनसांरक्षक, काांदळवन 
कक्ष, मुांबई  
दरुध्वनी क्र. ०२२-
२२६९४९८४/८५ 

 

ववभ गीय वन अवधक री, मुांबई क ांदळवन सांध रण घटक, कुला  
र ज्य जन म वहर्ी अवधक री व अवपवलय प्र वधक री य ांची म वहर्ी  

अ.क्र क यालय   जन म वहर्ी अवधक री अवपवलय प्र वधक री 
१ ववभागीय वन अवर्कारी, 

मुांबई काांदळवन सांर्ारण 
घटक, कुला.   
  

 जन मावहती अवर्कारी तथा सहाय्यक 
वनसांरक्षक, मुांबई काांदळवन सांर्ारण 
घटक, मुांबई  
दरुध्वनी क्र. ०२२-२५२२००९७   

प्रथम अवपवलय अवर्कारी तथा 
ववभागीय वन अवर्कारी, मुांबई 
काांदळवन सांर्ारण घटक 
दरुध्वनी क्र. ०२२- २५२२००९७  

 

वनपवरके्षत्र अवधक री, पस्चचम मुांबई, क ांदळवन सांध रण घटक य ांचे क यालय 

अ.क्र क यालय  जन म वहर्ी अवधक री अवपवलय प्र वधक री 
१ वनपवरके्षत्र अवर्कारी, 

काांदळवन सांर्ारण घटक, 
पश्श्चम मुांबई याांचे 
कायालय  
  

जन मावहती अवर्कारी तथा वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी पश्श्चम मुांबई   
मोबाईल क्र. 7208651226    

प्रथम अवपवलय अवर्कारी तथा 
सहाय्यक वनसांरक्षक, मुांबई 
काांदळवन सांर्ारण घटक.  
दरुध्वनी. क्र. ०२२- २५२२००९७  



वनपवरके्षत्र अवधक री, मध्य मुांबई, क ांदळवन सांध रण घटक य ांचे क यालय 

अ.क्र क यालय   जन म वहर्ी अवधक री अवपवलय प्र वधक री 
१ वनपवरके्षत्र अवर्कारी, 

काांदळवन सांर्ारण घटक, 
मध्य मुांबई याांचे कायालय   
 

जन मावहती अवर्कारी तथा वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी  मध्य मुांबई   
मोबाईल क्र. 9021212323  

प्रथम अवपवलय अवर्कारी तथा 
सहाय्यक वनसांरक्षक, मुांबई 
काांदळवन सांर्ारण घटक.  
दरुध्वनी क्र. ०२२- २५२२००९७   

 

 

वनपवरके्षत्र अवधक री, ठ णे ख डी फ्लेकमगो अभय रण्य, क ांदळवन सांध रण घटक य ांचे 
क यालय 

अ.क्र क यालय  जन म वहर्ी अवधक री अवपवलय प्र वधक री 
१ वनपवरके्षत्र अवर्कारी, 

काांदळवन सांर्ारण घटक, 
ठाणे खाडी फ्लेडमगो 
अभयारण्य याांचे 
कायालय  

जन मावहती अवर्कारी तथा वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी ठाणे खाडी फ्लेडमगो 
अभयारण्य   
मोबाईल क्र. 9769001718       

प्रथम अवपवलय अवर्कारी तथा 
सहाय्यक वनसांरक्षक, मुांबई 
काांदळवन सांर्ारण घटक.  
दरुध्वनी क्र. ०२२- २५२२००९७   

 

वनपवरके्षत्र अवधक री, नवी मुांबई, क ांदळवन सांध रण घटक य ांचे क यालय 

अ.क्र क यालय   जन म वहर्ी अवधक री अवपवलय प्र वधक री 
१ वनपवरके्षत्र अवर्कारी, 

काांदळवन सांर्ारण घटक, 
नवी मुांबई याांचे कायालय  
  
 

जन मावहती अवर्कारी तथा वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी , नवी मुांबई  
मोबाईल क्र. 9764825129 

प्रथम अवपवलय अवर्कारी तथा 
सहाय्यक वनसांरक्षक, मुांबई 
काांदळवन सांर्ारण घटक.  
दरुध्वनी क्र. ०२२- २५२२००९७   

 

वनपवरके्षत्र अवधक री, वभवांडी, क ांदळवन सांध रण घटक य ांचे क यालय 

अ.क्र क यालय   जन म वहर्ी अवधक री अवपवलय प्र वधक री 
१ वनपवरके्षत्र अवर्कारी, 

काांदळवन सांर्ारण घटक, 
वभवांडी याांचे कायालय  
 

जन मावहती अवर्कारी तथा वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी, वभवांडी  
मोबाईल क्र. 8454824636        

प्रथम अवपवलय अवर्कारी तथा 
सहाय्यक वनसांरक्षक, मुांबई 
काांदळवन सांर्ारण घटक.  
दरुध्वनी क्र. ०२२- २५२२००९७   



अपर प्रध न मखु्य वनसांरक्षक, क ांदळवन कक्ष, मुांबई य ांचे क यालय, मुांबई 

मनॅ्यअुल क्रम ांक: - १७  

इर्र म वहर्ी: -  
ववभ ग ची सांरचन :- या वन व त्तातील वनके्षत्राचे वन सांवर्धन शास्त्रानुसार वनयोजन व वनीकरणाची 
कामे करण्यासाठी आवण अवैर् चोरटी तुट रोखण्यासाठी वनपवरके्षत्र, वनपरीमांडळ व वनयतके्षत्रात 
ववभागणी करण्यात आली आहे. 
क ांदळवन सांध र घटक वनववभ ग, वनपवरके्षत्र पवरमांडळ वनयर्के्षत्र ब बर् म चष- २०२० अखेर 
म वहर्ी   

वनवतृ्त वजल्ह  वन ववभ ग प्र देवशक 
पवरके्षते्र 

पवरमांडळे वनयर् 
के्षत्र 

काांदळवन 
कक्ष 

मुांबई उपनगर मध्य मुांबई  ०१ ०२ ०५ 

पश्श्चम मुांबई ०१ ०३ ०५ 

ठाणे नवी मुांबई ०१ ०२ ०५ 

ठाणे खाडी फ्लेडमगो 
अभयारण्य ऐरोली 

०१ ०२ ०५ 

वभवांडी ०१ ०२ ०५ 

एकुण    ०५ ११ २५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मुांबई क ांदळवन सांध रण घटक ववभ ग र्ील वनपवरके्षत्र वनह य वनके्षत्र ांची ज नेव री- २०२१ 
अखेर आकडेव री ख लील प्रम णे आहे. (के्षत्र चौ.वक.मी.) 
 

 अवधनस्र् प्र वधकरण चे न व व पत्त   

वन ांचे 
प्रक र 

वैध वनक 
दजा 

मध्य मुांबई पस्चचम मुांबई नवी मुांबई ठ णे ख डी 
फ्लेकमगो 

अभय रण्य 

वभवांडी एकुण वनवतृ्त 

राखीव 
वनके्षत्र 

८७३.२२२० १५२४.४०७४ १२८५.४२२ २७७२.८७०४ १९८९.८७६३ ८४४५.७९७१ 

सांरक्षीत 
वनके्षत्र 

- - - - - - 

अगीक त 
वनके्षत्र 

- - - - - - 

खाजगी 
(सांपादीत) 
वनके्षत्र 

- - - - - - 

एकुण 
वनके्षत्र 

८७३.२२२० १५२४.४०७४ १२८५.४२२ २७७२.८७०४ १९८९.८७६३ ८४४५.७९७१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अवधनस्र् प्र वधकरण चे न व व पत्त  

अ.
क्र. 

अवधक ऱय चे 
पदन म  

क यालय च  पोस्टल पत्त   
(वपनकोडस) 

कयालयीन ईमेल दरध्वनी 
क्रम ांक  

१ अपर प्रर्ान 
मुख्य 
वनसांरक्षक  

३०२,वेक फिल्ड 
हाऊस,३रामजला, फिटाफिया 
रेस्टोरंट जवळ, बॅलाडड 
इस्टेट, िोटड,म ंबई-४००००१ 

ccfmmumbai@gmail.com   
ccfmangrove@mahaforest.gov.in  

022-
22694984/

85 

२ उप 
वनसांरक्षक    

३०२,वेक फिल्ड 
हाऊस,३रामजला, फिटाफिया 
रेस्टोरंट जवळ, बॅलाडड 
इस्टेट, िोटड,म ंबई-४००००१ 

dcfmangrovecell@gmail.com  022-
22694984/

85 

३ सहाय्यक 
वनसांरक्षक  

३०२,वेक फिल्ड 
हाऊस,३रामजला, फिटाफिया 
रेस्टोरंट जवळ, बॅलाडड 
इस्टेट, िोटड,म ंबई-४००००१ 

acfmangrovecell@gmail.com  022-
22694984/

85 

४ वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी 
पालघर  

मु. उांबरपाडा, डोंगरी सफाळे, 
ता.पालघर 401102 

rfopalgharmangrove@gmail.com   

५ वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी 
अवलबाग  

मु. बामणोली (खडताळ 
पुल) अवलबाग रेवस रोड, 
पो.थळ, ता. अवलबाग वज. 
रायगड 402207 

rfoalibaugmangrovecell@gmail.c
om  

 

६ वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी 
रत्नावगरी 

559 कल्पव क्ष बांगला, 
एस.व्ही.रोड, डहद ुकॉलनी, 
रत्नावगरी  415612 

rfomratnagiri@gmail.com   

७ वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी 
मालवण  

48/1 र्नांजय वनवास, जय 
गणेश मांवदरा जवळ, मेढा, 
मालवण - 416606 

rfomangrovemalvan@gmail.com   

८ ववभागीय वन 
अवर्कारी  

फवकास वालावलकर बंगला 
रूम िं. बी/68, 
पफहलामजला, 
कामगारिगर, क ला (पूवड) 
क ला (पू.)  400 024 

dfommcu@gmail.com   

mailto:ccfmmumbai@gmail.com
mailto:ccfmangrove@mahaforest.gov.in
mailto:dcfmangrovecell@gmail.com
mailto:acfmangrovecell@gmail.com
mailto:rfopalgharmangrove@gmail.com
mailto:rfoalibaugmangrovecell@gmail.com
mailto:rfoalibaugmangrovecell@gmail.com
mailto:rfomratnagiri@gmail.com
mailto:rfomangrovemalvan@gmail.com
mailto:dfommcu@gmail.com


९ सहाय्यक 
वनसांरक्षक  

फवकास वालावलकर बंगला 
रूम िं. बी/68, 
पफहलामजला, 
कामगारिगर, क ला (पूवड) 
क ला (पू.)  400 024 

dfommcu@mahaforest.gov.in   

१० वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी, 
पश्श्चम मुांबई  

स.नां. 147 पांचम सोसायटी 
जवळ, गोखले महाववद्यालय 
मागध, बोरीवली (पश्श्चम) 
मुांबई 400091. 

rfomangrovewm@gmail.com   

११ वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी, 
मध्य मुांबई  

सॉल्ट पॅन न.भू.क्र. 83, चेंबूर 
- वशवडी रस्ता, भक्तीपाकध , 
मोनोरेल स्टेशन जवळ व 
कास्टींग याडध शेजारी, 
वडाळा मुांबई 400 037 

rfomcm@gmail.com   

१२ वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी, 
नवी  मुांबई  

घनसोली गट नां. 109 
गगनवगरी महाराज मागध, पाम 
वबच रोड, घनसोली, नवी 
मुांबई 400701 

rfomnm@gmail.com   

१३ वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी, 
TCFS   

सेक्टर 10, वदवा जेट्टी, 
डी.ए.व्ही शाळे जवळ, 
ऐरोली , नवी मुांबई 400708 

rfommcell1@gmail.com   

१४ वनपवरके्षत्र 
अवर्कारी, 
वभवांडी 

वनराज सोसायटी, फॉरेस्ट 
कॉलनी, हरीओम नगर रोड, 
कोपरी, ठाणे (पूवध) 400603  

rfommcubhiwandi@gmail.com   
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