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पदनामामंध्ये बदल झालले्या पदाबंाबत.   

महाराष्ट्र शासन 
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शासन वनणगय क्रमांकः एएफओ-1013/प्र.क्र.-241/फ-7 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजरु्रु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई- 400 032 
तारीख: 15 ऑक्टोबर, 2016 

वाचा: -  
भारत सरकार, कार्वमक, लोक वशकायत तथा पेन्शन मंत्रालय, नवी वदल्ली याचंी अविसूचना 
क्रमाकं:16016/01/2016-एआयएस-II(ए), वदनाकं 12 ऑर्स्ट, 2016. 

प्रस्तावना: - 
भारतीय वन सेवा (संवर्ग) वनयम, 1966 च्या वनयम क्रमाकं 4 (2) अन्वये भारतीय वन सेवा (संवर्ग 

पद संख्या वववनयमन) वववनयम 1966 मध्ये संदभािीन अविसूचनेन्वये भारतीय वन सेवतेील राज्यात 
कायगरत असलेली काही पदे श्रणेी उन्नत तसेच श्रेणी अवनत करण्यात आली आहेत. तर काही पदाचं्या 
पदनामात बदल झालेला आहे. सदर प्रमाणे पदनामामंध्ये झालेल्या बदलाचंा तपवशल सवग संबवंिताचं्या 
वनदशगनास आणण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन होती.   

शासन वनणगय:-  
भारतीय वन सेवा (संवर्ग) वनयम, 1966 च्या वनयम क्रमाकं 4 (2) अन्वये भारतीय वन सेवा (संवर्ग 

पद संख्या वववनयमन) वववनयम 1966 मध्ये संदभािीन अविसूचनेन्वये भारतीय वन सेवतेील राज्यात 
कायगरत असलले्या पदापंकैी श्रेणी उन्नत तसेच श्रणेी अवनत करण्यात आलेल्या पदाचंा तपवशल 
खावललप्रमाणे आहेत:-  

अ.क्र. पूवीचे पदनाम  सुिावरत पदनाम  
1 प्रिान मुख्य वनसंरक्षक तथा महासंचालक 

(सामावजक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (सामावजक 
वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

2 अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट्ठ  
वनोपज, संवनयंत्रण व मुल्याकंन), नार्पूर 

अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट्ठ 
वनोपज), नार्पूर 

3 अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक तथा अपर 
महासंचालक (संवनयंत्रण व मुल्याकंन), 
सामावजक वनीकरण, पुणे 

अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक, मुख्यालय 
(सामावजक वनीकरण), पुणे 
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4 मुख्य वनसंरक्षक (योजना व व्यवस्थापन- 
वन्यजीव), नार्पूर 

अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक, (योजना 
व व्यवस्थापन) (वन्यजीव), नार्पूर 

5 प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व 
व्यवस्थापन), नार्पूर 

अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (उत्पादन 
व व्यवस्थापन), नार्पूर 

6 अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (कायग 
आयोजना), पूवग नार्पूर 

मुख्य वनसंरक्षक (कायग आयोजना), पूवग 
नार्पूर 

7 अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (ससंािन 
उपयोर्), नार्पूर 

मुख्य वनसंरक्षक (संसािन उपयोर्), 
नार्पूर 

8 मुख्य वनसंरक्षक (संयुक्त वन व्यवस्थापन, 
वनयोजन व ववकास), नार्पूर 

मुख्य वनसंरक्षक (अथगसंकल्प, वनयोजन 
व ववकास), नार्पूर 

9 मुख्य वनसंरक्षक व उप महासंचालक 
(सामावजक वनीकरण), नार्पूर 

वनसंरक्षक (सामावजक वनीकरण), 
नार्पूर 

10 मुख्य वनसंरक्षक व उप महासंचालक 
(सामावजक वनीकरण), अमरावती 

वनसंरक्षक (सामावजक वनीकरण), 
अमरावती 

11 मुख्य वनसंरक्षक व उप महासंचालक 
(सामावजक वनीकरण), औरंर्ाबाद 

वनसंरक्षक (सामावजक वनीकरण), 
औरंर्ाबाद 

12 मुख्य वनसंरक्षक व उप महासंचालक 
(सामावजक वनीकरण), नावशक 

वनसंरक्षक (सामावजक वनीकरण), 
नावशक 

13 मुख्य वनसंरक्षक व उप महासंचालक 
(सामावजक वनीकरण), पुणे 

वनसंरक्षक (सामावजक वनीकरण), पुणे 

14 मुख्य वनसंरक्षक व उप महासंचालक 
(सामावजक वनीकरण), ठाणे 

वनसंरक्षक (सामावजक वनीकरण), ठाणे 

15 उपसंचालक (वने), दक्षता व भ्रष्ट्टाचार 
वनमूगलन, मंुबई 

उप वनसंरक्षक (कादंळवने), मंुबई 

16 वनसंरक्षक (कायग आयोजना), पुणे उप वनसंरक्षक (कायग आयोजना), पुणे 
17 वनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे 
18 वनसंरक्षक (कायग आयोजना), कोल्हापूर उप वनसंरक्षक (कायग आयोजना), 

कोल्हापूर 
19 वनसंरक्षक (कायग आयोजना), चंद्रपूर उप वनसंरक्षक (कायग आयोजना), 

चंद्रपूर 
20 वनसंरक्षक (कायग आयोजना), र्डवचरोली उप वनसंरक्षक (कायग आयोजना), 

र्डवचरोली 
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21 वनसंरक्षक (कायग आयोजना), िुळे उप वनसंरक्षक (कायग आयोजना), िुळे 
22 वनसंरक्षक (कायग आयोजना), यवतमाळ उप वनसंरक्षक (कायग आयोजना), 

यवतमाळ 
23 ववभार्ीय वन अविकारी (वन्यजीव), 

चादंोली-कोयना अभयारण्य, कोल्हापूर 
उपसंचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, 
कोल्हापूर स्स्थत कराड 

24 उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), अकोला ववभार्ीय वन अविकारी (वन्यजीव), 
अकोला 

25 उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), औरंर्ाबाद ववभार्ीय वन अविकारी (वन्यजीव), 
औरंर्ाबाद 

26 उप वनसंरक्षक (मुल्याकंन), नार्पूर ववभार्ीय वन अविकारी (मुल्याकंन), 
नार्पूर 

27 उप वनसंरक्षक (प्रादेवशक), परभणी ववभार्ीय वन अविकारी (प्रादेवशक), 
परभणी 

 
सदर पदनाम बदलाच्या अनुषंर्ाने महालेखापाल कायालय व संचालक, लखेा व कोषार्ार 

कायालय, मंुबई याचं्याशी आहरण व संववतरण अविकाऱ्याच्या साकेंताकं क्रमाकंाबाबत पत्रव्यवहार 
करावा. 

सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201610151616146319 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
                                                                                          ( सुवनल हंजे ) 
     अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे सवचव, राजभवन, मंुबई.  
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे प्रिान सवचव, मंत्रालय,मंुबई.  
3. मा.मंत्री (वने) याचंे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
4. मा.राज्यमंत्री (वने) याचंे खाजर्ी सवचव, मंत्रालय, मंुबई. 
5. मा.मुख्य सवचव याचंे उपसवचव, महाराष्ट्र शासन मंत्रालय, मंुबई. 
6. प्रिान सवचव (सेवा), सामान्य प्रशासन ववभार्, मंत्रालय, मंुबई. 

http://www.maharashtra.gov.in/
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7. अपर मुख्य सवचव (ववत्त), ववत्त ववभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
8. सवचव (वने) याचंे स्स्वय सहायक. 
9. मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) याचंे स्स्वय सहायक. 
10. प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य,नार्पूर.  
11. प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (सामावजक वनीकरण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
12. अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (कार्वमक) महाराष्ट्र राज्य, नार्पूर. 
13. अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट्ठ वनोपज), नार्पूर 
14. अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (सामावजक ववनकरण), पुणे 
15. अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (योजना-व्यवस्थापन व वन्यजीव), नार्पूर 
16. मुख्य वनसंरक्षक (संसािन उपयोर्), नार्पूर 
17. मुख्य वनसंरक्षक (अथगसंकल्प, वनयोजन व ववकास), नार्पूर 
18. वनसंरक्षक (सामवजक वनीकरण), नार्पूर/औरंर्ाबाद/नावशक/पुणे/ठाणे. 
19. उप वनसंरक्षक (कादंळवने), मंुबई 
20. उप वनसंरक्षक (वन्यजीव), ठाणे 
21. उप वनसंरक्षक (कायग आयोजना), पुणे/कोल्हापूर/चंद्रपूर/र्डवचरोली/िुळे/यवतमाळ. 
22. उप वनसंरक्षक (प्रादेवशक), सारं्ली 
23. उपसंचालक, सह्याद्री व्याघ्र संरवक्षत क्षते्र, कोल्हापूर 
24. ववभार्ीय वन अविकारी (वन्यजीव), अकोला/ औरंर्ाबाद 
25. ववभार्ीय वन अविकारी (मुल्याकंन), नार्पूर 
26. ववभार्ीय वन अविकारी (प्रादेवशक), परभणी 
27. संचालक, लेखा व कोषार्ार कायालय, मंुबई 
28. महालेखापाल 1/2,  महाराष्ट्र राज्य, मंुबई/नार्पूर. 
29. अविदान व लेखा अविकारी, मंुबई. 
30. वजल्हा कोषार्ार अविकारी,  
31. सहाय्यक संचालक, भा.व.से.(लेखा) कक्ष, महसूल व वनववभार्, मंत्रालय, मंुबई. 
32. वनवड नस्ती. 
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