
वन ववभागातील वनपविक्षते्र अविकाऱ्ाांची  
पदे वगग किण््ाबाबत. 

 

  महािाष्ट्र शासन 
महसूल व वन ववभाग 

शासन वनर्ग् क्रमाांक : एफएसटी-05/18/प्र.क्र. 279/फ-4 
हुतात्मा िाजगुरु चौक, मादाम कामा िोड, 

मांत्राल्, मुांबई-400 032. 
वदनाांक : 30 जून, 2018. 

      

वाचा :-   1) अपि प्रिान मुख्् वनसांिक्षक (प्रशासन-दुय््म सांवगग), महािाष्ट्र िाज्् नागपूि ्ाांचे पत्र 
क्र.7(1)/आस्था-1/प्र.क्र.27/व.सा.ए./2017-18/19, वद.17.05.2018. 

2) अपि प्रिान मुख्् वनसांिक्षक (प्रशासन-दुय््म सांवगग), महािाष्ट्र िाज्् नागपूि ्ाांचे पत्र      
    क्र.7(1)/आस्था-1/प्र.क्र.29(10-11)/26/2018-19, वद.31.05.2018 

 

प्रस्तावना:-  
            वनववभागाच््ा आकृतीबांिाच््ा आढाव््ाबाबत सवचव (वने) ्ाांच््ा अध््क्षतेेााली बठकक सांप् 
झाली. सदि बठककीत सामावजक वनीकिर् शााेचे बळकटीकिर्, जनवहत ्ावचका क्रमाांक २०१८/२०१३ 
मध् ्  े मा. उच् च ् ् ा्ाल्ाने वदले ् ा अांतविम आदेशा् व्े शासन पत्र क्रमाांक एस-३०/२०१५ /अनौ 
३०/प्र.क्र.४६२/फ-३, वदनाांक १९/१०/२०१६ अ् व्े काांदळवन सांिक्षर् घटकाकविता पुनगवववन्ोजनाव् दािे 
पदे उपलब् ि करुन देण् ् ाबाबतची का्गवाही,  मा .सवोच् ्  ् ् ा्ाल्ाने M/s. Lafarge Mining Limited 
प्रकिर्ी दााल ्ावचकेत वदनाांक ६.७.२०११ च् ् ा वनर्ग्ानुसाि नठसर्गगक सांसािनाचे सांिक्षर् व सांविगन 
किरे्किीता सवग िाज् ् ाांनी Decision Support System (DSS) ला सहाय््भतू प्रर्ाली म् हर्नू Dedicated 
GIS Cell का्ान््वत किरे्बाबातचे वनदेश तसेच पुनगगकीत माळढोक पक्षी अभ्ािण््ाचे क्षते्र पुरे् व््जीव 
ववभागाकडे वगग झा्ाने सदि का्ाल्ाांना पदे उपलब्ि करुन देण््ाची आवश््कता इ. बाबींच््ा 
अनुषांगाने आढावा घेण््ाच््ा सूचना देण््ात आ्ा होत््ा. ्ास अनुलक्षनू अपि प्रिान मुख्् वनसांिक्षक 
(प्रशासन-दुय््म सांवगग), महािाष्ट्र िाज््, नागपूि ्ाांच््ा  का्ाल्ाने सांबांवित का्ाल्ाांना आवश््क 
मनुष्ट््बळ फेि वाटपाद्वािे उपलब्ि करुन देण््ाबाबत विील प्रमारे्  वाचा ्ेथील सांदभग क्र. 1 व 2 मध््े 
नमूद के्ानुसाि प्रस्ताव सादि केला होता. त््ानुसाि वन ववभागाकडे उपलब्ि असले्ा 
प्रादेवशक/व््जीव व वन ववभागाचे इति का्ाल्ातील वनपविक्षते्र अविकािी ्ाांच््ा पदाचा आढावा 
घेवून काही पदे सामावजक वनीकिर् ववभाग/ काांदळवन कक्ष/मुख्् वनसांिक्षक, का्गआ्ोजना (पविम), 
पुरे्/वनसांिक्षक (व््जीव), पुरे् ्ा का्ाल्ाकडे वगग किण््ाची  बाब शासनाच््ा ववचािािीन होती. 
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शासन वनर्ग्:-  

वन ववभागातील प्रचवलत आकृतीबांिानुसाि वन ववभागाकडे मांजूि असले्ा प्रादेवशक/व््जीव 
व वन ववभागाच््ा इति का्ाल्ातील वनपविक्षते्र अविकाऱ्ाांची  40 पदे सोबतचे पविवशष्ट्ट- अ मध््े नमूद 
के्ानुसाि सामावजक वनीकिर् ववभाग/ काांदळवन कक्ष/मुख्् वनसांिक्षक, का्गआ्ोजना (पविम), 
पुरे्/वनसांिक्षक (व््जीव), पुरे् ्ा का्ाल्ाकडे वगग किण््ास मा््ता देण््ात  ्ेत आहे. 
2. अपि प्रिान मुख्् वनसांिक्षक (प्रशासन-दुय््म सांवगग), महािाष्ट्र िाज्् नागपूि ्ाांनी सदिहू पदे 
वगग किण््ाबाबत आवश््क ती पुढील का्गवाही किावी. 
3. सदि शासन वनर्ग् महािाष्ट्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्थळावि 
उपलब्ि किण््ात आला असून, त््ाचा सांकेताांक 201807021109494419 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षिीने साक्षाांवकत करुन काढण््ात ्ेत आहे. 

            महािाष्ट्राचे िाज््पाल ्ाांच््ा आदेशानुसाि व नावाने, 

 

 
                                   ( अतुल कोदे )                        
                        सह सवचव, महािाष्ट्र शासन 

   प्रवत:  
1. मा. मांत्री (वने) ्ाांचे ााजगी सवचव 
2. मा. िाज््मांत्री  (वने) ्ाांचे ााजगी सवचव 
3. प्रिान मुख्् वनसांिक्षक (वन बल प्रमुा), महािाष्ट्र िाज््, नागपूि 
4. प्रिान मुख्् वनसांिक्षक (व््जीव), महािाष्ट्र िाज््, नागपूि 
5. प्रिान मुख्् वनसांिक्षक व महासांचालक, सामावजक वनीकिर्,  महािाष्ट्र िाज््, पुरे् 
6. अपि प्रिान मुख्् वनसांिक्षक (प्रशासन-दुय््म सांवगग), महािाष्ट्र िाज्् नागपूि 
7. सवग मुख्् वनसांिक्षक 
8. वनवडनस्ती/फ-4. 
     

 

 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन वनर्ग्, महसूल व वन ववभाग, क्र. एफएसटी-05/18/प्र.क्र. 279/फ-4, वद. 30 जून, 2018 च््ा 
सोबतचे पविवशष्ट्ट- अ 

(अ)  सामावजक वनीकिर् ववभागाकडे वगग किण््ात ्ेर्ािी पदे (17 वन ववभागातील एकूर् 33 
वनक्षते्रपाल सांवगातील पदे) :- 

 

अ.क्र ज् ् ा वन ववभागातनू 
पद वगग किण् ् ात 
्ेत आहे त् ् ा वन 

ववभागाचे नाव 

पदनाम व पदसांख् ् ा ज् ् ा वन ववभागात पद 
वगग किण् ् ात ्ेत आहे 
त् ् ा वन ववभागाच ेनाव 

पदनाम व 
पदसांख् ् ा 

1 2 3 4 5 
१ उपवनसांिक्षक, 

हहगोली वन ववभाग, 
हहगोली 

वनक्षेत्रपाल - १ पद 
(िोह्ो-हहगोली) 

 सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, नाांदेड 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

वनक्षेत्रपाल - १ पद 
(िोह्ो-औांढा 
नागनाथ) 
 

 सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, बीड 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

२. उपवनसांिक्षक, िुळे 
वन ववभाग, िुळे 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(िोह्ो-वशिपिू) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, जळगाांव 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

३. उपवनसांिक्षक,नांदुि
बाि वनववभाग, 
नांदुिबाि 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(िोह्ो-नांदूिबाि) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, जळगाांव 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

४. उपवनसांिक्षक, 
जळगाांव वनववभाग, 
जळगाांव 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(िोह्ो-जळगाांव) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, जळगाांव 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

५. उपवनसांिक्षक, 
्ावल वनववभाग, 
जळगाांव 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(िोह्ो-चोपडा) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, जळगाांव 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

६. उपवनसांिक्षक, 
अमिावती 
वनववभाग, 
अमिावती 

वनक्षेत्रपाल-४ पदे 
(िोह्ो-पितवाडा, 
मोशी, ाांडेश् वि,चाांदूि 
िे व)े 
 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, अमिावती 

वनक्षेत्रपाल-४ पदे 

७. उपवनसांिक्षक, 
बलुडार्ा वनववभाग, 
बलुडार्ा 

वनक्षेत्रपाल-३ पदे 
(िोह्ो-जळगाांव 
[जामोद], ाामगाांव, 
मेहेकि) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, बलुडार्ा 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, नाांदेड 

वनक्षेत्रपाल-२ पदे 
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८. उपवनसांिक्षक, 
पविम मेळघाट 
वनववभाग, पविम 
मेळघाट 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(िोह्ो-िािर्ी) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, उस् मानाबाद 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
 
 
 
 

९. उपवनसांिक्षक, 
्वतमाळ वनववभाग, 
्वतमाळ 

वनक्षेत्रपाल-२ पदे 
(िोह्ो-्वतमाळ, 
नेि) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, ्वतमाळ 

वनक्षेत्रपाल-२ पदे 

१० उपवनसांिक्षक, पसुद 
वनववभाग, पसुद 

वनक्षेत्रपाल-३ पदे 
(िोह्ो-पसुद, 
महागाांव, शेंबाांळहपप्री) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, नाांदेड 

वनक्षेत्रपाल-२ पदे 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, पिभर्ी 
 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

११ उपवनसांिक्षक, 
पाांढिकवडा 
वनववभाग, 
पाांढिकवडा 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(िोह्ो-पाांढिकवडा) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, पिभर्ी 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

१२ उपवनसांिक्षक, 
ब्रम् हपिुी वनववभाग, 
ब्रम् हपिुी 

वनक्षेत्रपाल-२ पदे 
(िोह्ो-वचमुि - 
ब्रम् हपिुी) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, बीड 

वनक्षेत्रपाल-२ पदे 

१३ उपवनसांिक्षक, 
आलाप ली 
वनववभाग, 
आलाप ली 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(वव.से.वपिवमली िेंज) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, लातिू 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

१४ उपवनसांिक्षक, 
वसिोंचा वनववभाग, 
वसिोंचा  

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(वव.से.व् ् ांकटापिू) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, लातिू 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

१५ उपवनसांिक्षक, पवुग, 
नावशक वनववभाग, 
नावशक 

वनक्षेत्रपाल-३  पदे 
(िोह्ो-्ेवला, 
कळवर्, देवला) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, नावशक 

वनक्षेत्रपाल-३ पदे 

१६. उप ववभागी् वन 
अविकािी, मालेगाव 
ववन वभाग, मालेगाव 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(िोह्ो-सटार्ा)  

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, नावशक 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

१७ उपवनसांिक्षक, पविम 
नावशक वनववभाग, 
नावशक 
 

वनक्षेत्रपाल-५  
(िोह्ो-इगतपिुी, बा-हे 
, वस् नि पके, हिसूल) 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, नावशक 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

सामावजक वनीकिर् 
ववभाग, अहमदगनि 

वनक्षेत्रपाल-४ पदे 
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(ब)  काांदळवन कक्षाकडे वगग किण््ात ्ेर्ािी पदे (4 वन ववभागातील 4 वनक्षते्रपाल सांवगातील पदे):- 
 

अ.क्र. ज् ् ा वन ववभागातनू पद वगग 
किण् ् ात ्ेत आहे त् ् ा वन 

ववभागाचे नाव 

पदनाम व पदसांख््ा ज् ् ा वन ववभागात पद 
वगग किण् ् ात ्ेत आहे 
त् ् ा वन ववभागाच ेनाव 

पदनाम व 
पदसांख् ् ा 

1 2 3 4 5 
१. उपवनसांिक्षक, कारे् वन 

ववभाग, कारे् 
वनक्षेत्रपाल-१ पद 

(व् ् जीव घटक, मुांबई) 
अपि प्रिान मुख् ्  

वनसांिक्षक, काांदळवन 
कक्ष 

वनक्षेत्रपाल-१ 
पद 

२. उपवनसांिक्षक, जव् हाि वन 
ववभाग, जव् हाि 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(सांिक्षर् व अवतक्रमर् 

वनमुगलन,सा्वन) 

अपि प्रिान मुख् ्  
वनसांिक्षक, काांदळवन 

कक्ष 

वनक्षेत्रपाल-१ 
पद 

३. उपवनसांिक्षक, डहार् ूवन 
ववभाग, डहार् ू

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(ववशेष सेवा डहार्-ू१) 

 

अपि प्रिान मुख् ्  
वनसांिक्षक, काांदळवन 

कक्ष 

वनक्षेत्रपाल-१ 
पद 

४. उपवनसांिक्षक, शहापिू वन 
ववभाग, शहापिू 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
(काष्ट् ट ववक्री आगाि 
ाडी,ाडी वनक्षेत्र) 

अपि प्रिान मुख् ्  
वनसांिक्षक, काांदळवन 

कक्ष 

वनक्षेत्रपाल-१ 
पद 

 
 
(क)   मुख्् वनसांिक्षक, का्गआ्ोजना (पविम), पुरे् ्ाांचे का्ाल्ाकडे वगग किण््ात ्ेर्ािी पदे 
(1 वन ववभागातील 1 वनक्षते्रपाल सांवगातील पद) :- 

 

अ. 
क्र. 

ज् ् ा वन ववभागातनू पद 
वगग किण् ् ात ्ेत आहे त् ् ा 

वन ववभागाचे नाव 

पदनाम व 
पदसांख् ् ा 

ज् ् ा वन ववभागात पद 
वगग किण् ् ात ्ेत आहे 
त् ् ा वन ववभागाच ेनाव 

पदनाम व 
पदसांख् ् ा 

1 2 3 4 5 
१. उपवनसांिक्षक, का ग् 

आ्ोजना ववभाग, 
औिांगाबाद 
 

वनक्षेत्रपाल-१ पद मुख् ्  वनसांिक्षक का ग् 
आ्ोजना (पविम) परेु् 

वनक्षेत्रपाल-१ पद 
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पृष्ट्क 6 पठकी 6 

(ड)  वनसांिक्षक (व््जीव), पुरे् ्ाांचे का्ाल्ाकडे वगग किण््ात ्ेर्ािी पदे  
(1 वन ववभागातील 2 वनक्षते्रपाल सांवगातील पदे) :- 
 

अ.
क्र
. 

ज् ् ा वन ववभागातनू पद वगग 
किण् ् ात ्ेत आहे त् ् ा वन 

ववभागाचे नाव 

पदनाम व पदसांख् ् ा ज् ् ा वन ववभागात 
पद वगग किण् ् ात 
्ेत आहे त् ् ा वन 

ववभागाचे नाव 

पदनाम व 
पदसांख् ् ा 

1 2 3 4 5 

१. उपवनसांिक्षक, अहमदनगि, 
वन ववभाग, अहमदनगि 

वन पविक्षेत्र अविकािी 
(श्रीगोंदा) िोह्ो-१ पद 
 

वनसांिक्षक 
(व् ् जीव) परेु्  

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

२. उपवनसांिक्षक, अहमदनगि, 
वन ववभाग, अहमदनगि 

वन पविक्षेत्र अविकािी 
(वमिजगाांव) िोह्ो-१ 
पद 
 

वनसांिक्षक 
(व् ् जीव) परेु्  

वनक्षेत्रपाल-१ पद 

                                           

********** 
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