
वनसेवतेील अधिकारी/कर्मचाऱ्ाांना वनसांरक्षणाच््ा 
प्रभावी कार्ाबद्दल तसेच वनसेवतेील उत्कृष्ट 
का्ाबद्दल केके ेेया्ाबाबत  सन 2019-20). 
 

र्हाराष्र शासन 
र्हसूल व वन धवभाग 

शासन धनणम् क्रर्ाांक: एफएसटी-03/18/प्र.क्र.147/फ-4 
र्ांत्राल्, र् ांबई- 400 032 
धेनाांक: 09 धिसेंबर, 2022 

 

   वाचा:-  1) शासन धनणम्, र्हसूल व वन धवभाग क्रर्ाांक एफएसटी-14/1999/प्र.क्र.280/फ-4,  
       धेनाांक 6.12.2000. 
2) शासन धनणम्, र्हसूल व वन धवभाग क्रर्ाांक एफएसटी-14/03/प्र.क्र.236/08/फ-4,  
    धेनाांक 12.01.2004. 
3) शासन धनणम्, र्हसूल व वन धवभाग क्रर्ाांक एफएसटी-08/12/प्र.क्र.383/फ-4,  
    धेनाांक 29.10.2012. 
4) अकर प्रिान र् ख्् वनसांरक्षक  सांशोिन, धशक्षण व प्रधशक्षण), र्.रा., क णे ्ाांचे कत्र क्र. कक्ष-6/  
    स्वीस /2021-22/481, धे.17.11.2022  

 
 

प्रस्तावना:  
 वनसांकत्तीच े सांरक्षण व सांविमनाचे कार् प्रभावीकणे करणाऱ्ा अधिकारी व कर्मचाऱ्ाांचे र्नोिै म् 
वाढधवया्ाकधरता तसेच त््ाांच््ा उत्कृष्ट का्ाबद्दल प्रोत्साधहत करया्ाकधरता त््ाांना राज्् स्तरावरुन 
क रस्कार/बधक्षसे ेेया्ाची ्ोजना का्ान्ववत करया्ात आली आहे. सेर ्ोजनेन सार वनधवभागाच््ा  
अधिकारी/कर्मचाऱ्ाांना त््ाांनी केलेल््ा वनसांरक्षणार्म / वव्जीव सांरक्षणार्म /शोिका म् / वनव््वस्र्ाकन / 
नाधवव्कणूम शोि ्ाबद्दल प्रधतवर्षी स वणम व रजत केके ेेया्ात ्ेतात. 
 2. अशी केके ेेया्ाकवूी वन धवभागातील सवम सांबांधित र् ख्् वनसांरक्षकाांकिून उत्कृष्ट कार् केलेल््ा  
अधिकारी / कर्मचारी ्ाांच््ा नावाांच््ा धशफारशी र्ागधवया्ात ्ेतात. सेर धशफारशीस अन लक्षनू त््ाांनी केलेल््ा 
नाधवव्कणूम कार्ाच े स्वरुक तसेच त््ाांचे गोकनी् अहवाल, सचोटी, चाधरत्र््, ताांधत्रक का म्क्षर्ता, ब ध्ेीर्त्ता व 
त््ाांनी धवकधसत केलेले तांत्रज्ञान इ. बाबींचा धवचार करुन केके प्रेान करया्ासाठी अधिकारी/ कर्मचाऱ्ाांची धनवि 
करया्ासांेभात प्रिान सधचव  वने) ्ाांच््ा अध््क्षतेखाली राज््स्तरी् सधर्तीची बठैक धे.30.11.2022 रोजी 
आ्ोधजत करया्ात आली होती.  
 

शासन धनणम्: 
 सन 2019-20 ्ा वर्षात उत्कृष्ट कार् केलेल््ा 6 का म्प्रकाराांसाठी केके ेेया्ाच््ा अन र्षांगाने प्राप्त 
झालेल््ा प्रस्ताांवाची तकासणी केल््ानांतर सांबांधित अधिकारी/ कर्मचारी ्ाांच ेगोकनी् अहवाल, सचोटी, चाधरत्र््, 
ताांधत्रक का म्क्षर्ता व त््ाांनी धवकधसत केलेले तांत्रज्ञान इ. बाबी धवचारात घेऊन सेरहू प्रस्तावातील एकूण 23 
अधिकारी / कर्मचारी ्ाांना केके ेेऊन गौरधवया्ाचा शासनाने धनणम् घेतलेला आहे. सेर अधिकारी / 
कर्मचाऱ्ाांची नाव ेसोबतच््ा कधरधशष्ट-अ र्ध््े नर्ूे केलेली आहेत. 
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2.        केके ेेऊन गौरधवया्ात आलेले अधिकारी/ कर्मचारी ्ाांच््ा सेवाक स्तकात वरील बाबींची नोंे सांबांधित 
धवभाग प्रर् ख / का्ाल् प्रर् ख ्ाांनी घ््ावी. 
 

3. सेर शासन धनणम् र्हाराष्र शासनाच््ा www.maharashtra.gov.in ्ा सांकेतस्र्ळावर उकलब्ि 
करया्ात आला असून त््ाचा साांकेताांक 202212091301334919 असा आहे. हा आेेश धिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षाांधकत करुन काढया्ात ्ेत आहे. 
 र्हाराष्राचे राज््काल ्ाांच््ा आेेशान सार व नावाने. 
 

                         स धनल काांढरे ) 
          उक सधचव  वने), र्हाराष्र शासन 

प्रधत, 
        र् ख्् वनसांरक्षक  धशक्षण व प्रधशक्षण) क णे. 
 

प्रत:- 
1) प्रिान र् ख्् वनसांरक्षक  वनबल प्रर् ख), र्हाराष्र राज््, नागकरू 
2) प्रिान र् ख्् वनसांरक्षक  वव्जीव), र्हाराष्र राज््, नागकरू 
3) व््वस्र्ाककी् सांचालक, र्हाराष्र राज््, वनधवकास र्हार्ांिळ र््ाधेत, नागकरू 
4) प्रिान र् ख्् वनसांरक्षक व र्हासांचालक, सार्ाधजक वनीकरण, क णे 
5) अकर प्रिान र् ख्् वनसांरक्षक  प्रशासन-  ेय््र् सांवगम), र्हाराष्र राज््, नागकरू 
6) अकर प्रिान र् ख्् वनसांरक्षक  सांशोिन, धशक्षण व प्रधशक्षण), र्हाराष्र राज््, क णे 
7) अकर प्रिान र् ख्् वनसांरक्षक  कार्मर्क), र्हाराष्र राज््, नागकरू 
8) सवम अकर प्रिान र् ख्् वनसांरक्षक, र्हाराष्र राज््, नागकरू 
9) सवम र् ख्् वनसांरक्षक 
10) सवम वनसांरक्षक 
11) सवम सह सांचालक, सार्ाधजक वनीकरण वृत्त 
12)  सवम प्राेेधशक व््वस्र्ाकक, एफ.िी.सी.एर्. धल. 
13)  सवम उक वनसांरक्षक 
14)  सवम उक सांचालक, सार्ाधजक वनीकरण धवभाग 
15)  सवम धवभागी् व््वस्र्ाकक, एफ.िी.सी.एर्. धल. 
16)  र्हासांचालक, र्ाधहती व जनसांककम  सांचालनाल्, र् ांबई  कत्राने) 
17)  प्रधसन्ध्े व र्ाधहती अधिकारी  वने), र्हाराष्र राज््, नागकरू 
18)  र्ा.र्ांत्री  वने) ्ाांच ेखाजगी सधचव  
19) सोबत जोिलेल््ा कधरधशष्टातील सवम केक धवजते््ा अधिकारी/ कर्मचारी ्ाांना अकर प्रिान र् ख्् 

वनसांरक्षक  प्रशासन-  ेय््र् सांवगम), र्हाराष्र राज््, नागकरू ्ाांच ेर्ाफम त 
20)  धनवि नस्ती, फ-4 का्ासन, र्हसूल व वन धवभाग, र्ांत्राल्, र् ांबई-32.  

 
 

http://www.maharashtra.gov.in/
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शासन धनणम् क्रर्ाांक: एफएसटी-03/18/प्र.क्र.147/फ-4, धेनाांक: 09 धिसेंबर, 2022 च््ा सोबतचे 
कधरधशष्ट- अ 

वनसेवतेील अधिकाऱ्ाांना / कर्मचाऱ्ाांना वनसांरक्षणाच््ा प्रभावी कार्ाबद्दल तसचे वनसेवतेील उत्कृष्ट 
का्ाबद्दल केके ेेया्ाबाबत सन 2019-2020. 

 
 

अ. 
क्र. 

का्म प्रकार सांवगम वनवृत्ताचे 
नाव 

अधिकारी/कर्मचाऱ्ाचे नाव केक 

1 अ) वन/वव्जीव 
सांरक्षण 

वनरक्षक गिधचरोली श्री. रूर्षी शांकर र्िावी स वणम 
्वतर्ाळ श्री.राजू शाधलग्रार् शशेे स वणम 
ठाणे श्री.धवनोे हधरचांद्र लबिे रजत 
औरांगाबाे  क .प्रज्ञा अज मन खरात रजत 
कोल्हाकूर श्री.सावळा सखारार् काांबळे रजत 

वनकाल ठाणे श्री. स ज् स रेश कोळी स वणम 
अर्रावती श्री. अधभजीत नरहरी ठाकरे स वणम 
क णे श्री.शधशकाांत गणकत र्िके रजत 

वनक्षते्रकाल नागकूर श्री.सागर श्रीकृष्णराव बनसोि स वणम 
सहाय््क 
वनसांरक्षक 

औरांगाबाे श्री.व््कां ट नागोराव गा्कवाि रजत 
र्रणोत्तर 

2 ब) वन/वव्जीव 
व््वस्र्ाकन 

वनरक्षक ठाणे श्री.् वराज काशीनार् र्राठे स वणम 
नागकूर श्री.प्रधेक धभवाजी गेळे रजत 

वनकाल गिधचरोली  श्री.प्रभाकर राजन्ना आनकरी स वणम 
वनक्षते्रकाल चांद्रकूर श्री.सांतोर्ष रार्ेास धर्के स वणम 
सहाय््क 
वनसांरक्षक 

चांद्रकूर श्री.बाकू छगन ्ेळे रजत 

3 क) नाधवव्कूणम / 
 इतर 
धवकासात्र्क/ 
कूरक का्म 

सहाय््क 
वनसांरक्षक 

क णे श्री.सांज् काांिूरांग किू  रजत 

वनर्जूर क णे श्री.धनजार् बक्ष  र् लाणी रजत 

4 ि) िािसी / शौ्म 
/प्रगतीचे दृष्टीने 
केलेले धवधशष्ट 
का्म 

वनर्जूर क णे श्री. िोंिीबा ्र्नाजी कोकणे स वणम 
वाहन स्वच्छक नागकूर श्री. अधनल एर्.शेळके रजत 
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अ. 
क्र. 

का्म प्रकार सांवगम वनवृत्ताचे 
नाव 

अधिकारी/कर्मचाऱ्ाचे नाव केक 

5 इ) वन उत्काेन र्हाराष्र वन 
धवकास 

र्हार्ांिळ र््ा. 
चे अधिकारी व 
कर्मचारी 

चांद्रकूर 
 बल्लारशाह) 
FDCM 

श्री. धप्रतीश खेर्राज लोणारे स वणम 

र्ाखंविा 
वन प्रकल्क 
धवभाग, 
बल्लारशाह 

श्री.अर्ोल स खेेव चव्हाण रजत 

6 फ) वन धवस्तार वनरक्षक अर्रावती क .रुकाली धकसन राऊत स वणम 
वनक्षते्रकाल ठाणे श्री.उत्तर् अशोक काटील रजत 

 
 
 
 

     स धनल काांढरे ) 
    उक सधचव  वने), र्हाराष्र शासन 
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