वनसंरक्षणाचे मापदं ड

महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन ववभाग

शासन वनणणय क्रमांक : विआरएस-04/2014/प्र.क्र.72/फ-6
मंत्रालय, मंबई 400 032

वदनांक:- 13 ऑगस्ि, 2014

वाचा :-

1) शासन वनणणय क्र. विआरएस-06/2001/प्र.क्र.209/फ-6, वदनांक 08.05.2003
2) शासन अविसूचना क्र.एस-30/02/2013/प्र.क्र.21/फ-6, वदनांक 21.05.2013

3) शासन अविसूचना क्र. विआरएस-06/2001/प्र.क्र.209/फ-6,वदनांक 20.07.2013
4) शासन अविसूचना क्र.डब्ल्यएलपी-0613/प्र.क्र.199/फ-1, वदनांक 21.07.2013

5) मख्य वन्यजीव रक्षक, महाराष्ट्र राज्य यांचेकडील आदे श क्र. कक्ष 23(4)/सी-494/ 1603
वदनांक 26.07.2013

6) शासन अविसूचना क्र. विआरएस-09/2013/प्र.क्र.193/फ-6,वदनांक 25.02.2014
7) शासन अविसूचना क्र. डब्ल्यएलपी-2012/प्र.क्र.317/फ-1, वदनांक 01.03.2014

प्रस्तावना :संदभण क्र. 1 येथील शासन वनणणयानसार वनसंरक्षणाच्या दृष्ट्िीने मापदं ड ठरवून ववस्तृत वदशावनदे श

जारी करण्यात आले होते. तेव्हापासून 10 वर्षापेक्षा जास्त कालाविी वनघून गेला असून या दरम्यान
अनसूवचत जमाती तथा इतर पारंपावरक वनवनवासी (वन हककांची मान्यता) अविवनयम, 2006 हा कायदा

अंमलात आला. त्याबरोबरच संदभण क्र. 3, 4, व 5 अनसार भारतीय वन अविवनयम 1927 व वन्यजीव

(संरक्षण) अविवनयम 1972 अंतगणत अविकार प्रदान करण्यात आले आहे त. याबरोबरच संदभण क्र. 6 व 7
अनसार अनक्रमे भारतीय वन अविवनयम 1927 आवण वन्यजीव (संरक्षण) अविवनयम 1972 अंतगणत
सिावरत वनयमावली अविसूवचत करण्यात आ्या आहे त. या पार्शवणभूमीवर वनसंरक्षणाचे मापदं डांमध्ये
व्यापक सिारणा होऊन सवंकर्ष वदशावनदे श जारी करण्याची बाब शासनाच्या ववचारािीन होती. यादृष्ट्िीने

संदभण क्र. 1 येथील शासन वनणणय अविक्रवमत करुन पढील प्रमाणे शासन वनणणय वनगणवमत करण्यात येत
आहे .
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शासन वनणणय :1 वनयतक्षेत्रांची वगणवारी :- वनजवमनीवर समाजववरोिी तत्वांकडू न अवतक्रमण करण्याच्या वाढत्या

प्रवृत्ती, शासकीय कतणव्य बजाववत असताना शासकीय अविकाऱयांवर गन्हे गारांकडू न सशस्त्र ह्ला
झा्याची प्रकरणे, वन्यप्राण्यांच्या वशकारी, वनोपज आवण वन्यप्राण्यांच्या अवयवांचा अवैि व्यापार

होण्याबाबत वनदशणनास येत असलेली प्रकरणे ववचारात घे ऊन आजच्या घिकेस सवणच वनयतक्षेत्रे

अवतसंवेदनशील ठरतात. सबब, संदभण क्र. 1 येथील शासन वनणणयानसार वनयतक्षेत्रांची ‘सवणसािारण’,
‘संवेदनशील’ आवण ‘अवतसंवेदनशील’ अशा प्रकारे करण्यात आलेली वगणवारी सध्या प्रासंवगक ठरत नाही.
सबब यापढे सवणच वनयतक्षेत्रे ‘अवतसंवेदनशील’ म्हणून समजली जातील.

2 वनयतक्षेत्रे तपासणी :- उपवनसंरक्षक, ववभागीय वन अविकारी आवण उपववभागीय वन अविकारी हे

त्यांचे अविनस्त क्षेत्रासाठी वनयतक्षेत्रे तपासणीचा वार्षर्षक कायणक्रम वनिारीत करतील. सदर कायणक्रम

वनिारीत करताना प्रत्येक 6 मवहन्यात ववभागातील / उपववभागातील सवण वनयतक्षेत्रांची तपासणी पूणण

होईल, याबाबतची दक्षता उकत अविकाऱयांनी घ्यावी. वनपरीक्षेत्र अविकारी हे संपूणण वर्षात त्यांचे अविनस्त
शकयतो सवण वनयतक्षेत्रांची तपासणी करतील. तथावप, त्यांनी 1 मवहन्यात कमीत कमी 1 वनयत क्षेत्राची

तपासणी न चकता करावी. वनयतक्षेत्रांची संख्या जास्त अस्यामळे वनपवरक्षेत्र अविकारी यांना संपूणण
वर्षात त्यांचे अिीनस्त वनयतक्षेत्र तपासणी करणे शकय होत नसेल तर त्याची भरपाई वनक्षेत्रपाल /
सहायक वनसंरक्षक - वफरते पथक यांचे माफणत करण्यात येईल.

सहायक वनसंरक्षक प्रत्येक मवहन्यात वनपाल ककवा वनपवरक्षेत्र अविकाऱयांनी तपासले्या

वनयतक्षेत्रातील गंभीर बाबी आढळू न आले्या क्षेत्रांची पन: तपासणी करतील. याव्यवतरीकत ववभागीय वन

अविकारी (दक्षता) हे त्यांचे पथकामाफणत Random पध्दतीने वनयतक्षेत्र तपासणी करतील. वनयतक्षेत्र

तपासणी करताना भारतीय वन अविवनयम 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अविवनयम 1972, वन (संविणन)
अविवनयम 1980 व अनर्षंवगक वनयमांखाली घडले्या गन्हयांची नोंद / दखल घे तील. अनसूवचत जमाती
तथा इतर पारंपावरक वनवनवासी (वन हककांची मान्यता) अविवनयम, 2006 या अविवनयमाखाली मान्य व

अमान्य तसेच अपील दाव्यासंदभातसध्दा आढावा घे तील. वनाच्या हद्दी, खणा, बरुज, इत्यादी बरोबर
आहे त का, याची पाहणी करतील. वनरक्षकाचा अवभलेख बरोबर आहे का हे पाहतील. त्यांचेकडील जप्त

मद्येमाल- पस्स्तका, आदे श पस्स्तका, बीि नकाशा, िोपोशीि, दै नंवदनी, गणवेश सावहत्य, जीपीएस,
मोबाईल फोन, PDA व इतर शासकीय सावहत्य सस्स्थतीत अस्याबाबत नोंद घेतील, वनरक्षक व वनपाल

हे G.P.S. व P.D.A. या यंत्रांचा योग्य प्रकारे वापर करतात का याची शहावनशा करावी तसेच वनरक्षक
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मख्यालयात राहतो का याची मावहती घे तील. (वनरक्षकाचे अवभलेखाची एक चेक वलस्ि तयार करण्यात

यावी म्हणजे तपासणी काम सकर होईल) वनरक्षकाचे वार्षर्षक गोपनीय अहवाल वलवहताना तपासणी
अहवालाची मदत घे तली जाईल. ताब्लयातील जप्त मद्दे माल व त्याची नोंदवही यांचा ताळमेळ तपासतील.
3

वनयतक्षेत्र तपासणी अहवालाचे ववर्शलेर्षण व आनर्षंवगक कायणवाही :- प्रत्येक वतमाहीनंतर

उपवनसंरक्षक / ववभागीय वन अविकारी / उप ववभागीय वन अविकारी यांनी ववशेर्ष सत्र आयोवजत करुन

मागील 3 मवहन्यात करण्यात आले्या वनयतक्षेत्र तपासणी अहवालाचे ववर्शलेर्षण करावे. या सत्रात
ववभागातील सवण सहायक वनसंरक्षक, वन पवरक्षेत्र अविकारी, वफरते पथकाचे अविकारी,संबंवित वनपाल
व वनरक्षक उपस्स्थत राहतील. वनयतक्षेत्र तपासणीत आढळू न आले्या बाबींचा ववचार करुन पढे

घ्यावयाची दक्षता व आनर्षंवगक कायणवाही बाबत अंमल कसा करता येईल या बाबत उपवनसंरक्षक /
ववभागीय वनअविकारी / उप ववभागीय वन अविकारी यांनी वववशष्ट्ि सूचना द्याव्यात.
4

कायालयाची तपासणी :- शासकीय कामांची सवांगीण प्रगती कशाप्रकारे होत आहे याचा आढावा

घे ण्यासाठी प्रत्येक घिक कायालयाची वनयवमत तपासणी करणे आवर्शयक आहे . त्याबाबतचे मापदं ड
खालीप्रमाणे करण्यात आले आहे :अ.क्र. कायालयाचे नाव

तपासणी अविकारी व मापदं ड

2

सहाय्यक वन संरक्षक 6 मवहन्यातून एक वेळ

1

पवरमंडल कायालय

3

पवरक्षेत्र कायालय

4

पवरमंडल कायालय
पवरक्षेत्र कायालय

5

सहायक

6

ववभागीय कायालय

कायालय

वनसंरक्षक

वनपवरक्षेत्र अविकारी 3 मवहन्यातून एक वेळ
सहाय्यक वनसंरक्षक वर्षातून एक वेळ

उपववभागीय वन अविकारी / ववभागीय वन अविकारी /
उपवनसंरक्षक वर्षातून एक वेळ

ववभागीय वन अविकारी व उपवनसंरक्षक वर्षातून एक वेळ
मख्य वनसंरक्षक प्रती वर्षी त्यांचे कायणक्षेत्रातील सवण
ववभागीय कायालयांची

व प्रत्येक ववभागातील कमीत

कमी एक पवरक्षेत्राची तपासणी करतील.
5

आरावगरणी तपासणी :- वन अविकारी त्यांच्या वनयवमत जंगल गस्तीच्या वेळी आरा वगरण्याची

तपासणी करुन सदर आरावगरण्या परवान्यातील अिी व शतीनसार चालतात ककवा कसे याची खात्री
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करतील व त्यावठकाणी अवैि तोडीतील माल आढळ्यास वनयमानसार कायणवाही करतील. आरा वगरणी
तपासणीचे मापदं ड खालीलप्रमाणे वनवर्शचत करण्यात आले आहे .
अ.क्र.
1

पद

आरा वगरणी तपासणीचे मापदं ड

वनपवरक्षेत्र अविकारी

दरमहा कमीत कमी 8 आरा वगरण्यांची तपासणी,
ज्यांच्या कायणक्षेत्रात 8 पेक्षा कमी आरा वगरण्या
आहे त अशा वठकाणी सवण आरा वगरण्यांची दरमहा

2
3

4

तपासणी करावी.

सहायक वनसंरक्षक

दरमहा कमीत कमी 4 आरा वगरण्यांची तपासणी

उप वनसंरक्षक / ववभागीय वन दरमहा कमीत कमी 2 आरा वगरण्यांची तपासणी
अविकारी
अविकारी

/

उपववभागीय

वन

मख्य वनसंरक्षक

आवर्शयकतेनसार व पवरस्स्थतीनरुप

राज्यातील वज्हा मख्यालयी असले्या बऱयाच वनपवरक्षेत्रात आरा वगरण्यांची संख्या जास्त

आहे . अशा आरा वगरण्यांची तपासणी एक वनपवरक्षेत्र अविकारी उपरोकत मापदं डानसार करु शकणार

नाही. याकरीता मख्य वनसंरक्षकांनी ववशेर्ष कायण वनपवरक्षेत्र अविकाऱयाची वनयकती करुन अशा
वठकाणच्या सवण आरा वगरण्या कमीत कमी वर्षातून एकदा तपास्या जातील याचे वनयोजन करावे.

उपरोकत मापदं डानसार कवनष्ट्ठ वन अविकाऱयांद्वारे आरा वगरण्याची दरमहा तपासणी होत आहे

याची खात्री वनसंरक्षक / मख्य वनसंरक्षक (प्रा) करतील. आरा वगरणी तपासणीचा त्रैमावसक अहवाल

मख्य वनसंरक्षकाद्वारे अपर प्रिान मख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) आवण वृत्ताच्या संबंवित वनयंत्रक अपर प्रिान
मख्य वनसंरक्षकांना सादर करण्यात येईल.
6

वनगन्हयाची तत्परतेने नोंद, चौकशी व तपास :- वन गन्हयाची नोंद सध्या प्रचवलत असले्या

प्रपत्रात 4 प्रतीत करण्यात येईल. वनरक्षक स्तरावर नोंदवण्यात आले्या वनगन्हयासंदभात 1 ली प्रत
वनरक्षकाने स्वत:कडे ठे वावी , दसरी प्रत वनपालाकडे , 3 री प्रत ववभागीय कायालयाकडे आवण 4 थी प्रत

वनपवरक्षेत्र कायालयाकडे सरळ पाठवावी. काही गन्हा प्रकरणे वन हद्दी बाहे र घडतात व ती इतर वन
अविकाऱयांच्या वनदशणनास येऊ शकतात. अशा वेळी ज्या वन अविकाऱयाच्या वनदशणनास सवण प्रथम सदर

गन्हा येईल त्या वन अविकाऱयाने गन्हयाची नोंद करुन गन्हा घडले्या कायणक्षेत्रातील वनपाल,
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वनक्षेत्रपाल व उपवनसंरक्षक / ववभागीय वन अविकारी / उपववभागीय वन अविकारी यांचेकडे
पाठवाव्यात.

शासनाच्या असे वनदशणनास आले आहे की, जने अवतक्रमणासंदभात तत्परतेने गन्हे

नोंदववण्याऐवजी सदरची प्रकरणे मागील कालाविीची आहे अशी भूवमका घे ऊन गन्हयाची नोंद केली जात

नाही, ही बाब गंभीर असून अवतक्रमणासंदभात गन्हे नोंदववण्याबाबत वदरंगाई वनदशणनास आ्यावर
संबंवित वनरक्षक, वनपाल, प्रादे वशक वनक्षेत्रपाल कडक कारवाईस पात्र राहतील.

वन गन्हे वनदशणनास आ्यानंतर ककवा यथास्स्थतीत वरीलप्रमाणे वन गन्हयाबाबत प्रथम प्रवतवृत्त

प्राप्त झा्यानंतर संबंवित प्राविकाऱयांनी

संदभण क्र. 2 ते 5अनसार त्यांना सोपववण्यात आले्या

अविकारांच्या अिीन राहू न ववनाववलंब कायदे शीर कायणवाही सरु करावी. गन्हयाबाबत तपास व चौकशी
करण्यासाठी उकत संदभाद्वारे ववववि पातळीवर अविकाऱयांना प्राविकृत करण्यात आले आहे . नोंद

झाले्या प्रत्येक वनगन्हा संबंवित अविवनयमानसार तकणससंगत वनष्ट्कर्षा (Logical Conclusion) पयंत
आणला जाईल, याची वैयस्कतक आवण संयकतपणे जबाबदारी वनपवरक्षेत्र अविकारी, सहायक वनसंरक्षक
आवण उपवनसंरक्षक / ववभागीय वन अविकारी / उपववभागीय वन अविकारी यांची राहील.

वन्यजीव (संरक्षण) अविवनयम, 1972 अंतगणत तडजोडीस पात्र नसलेले गन्हे व ज्या गन्हयासाठी

वकमान कारावासाची तरतूद आहे , अशा गन्हयासंदभात उपवनसंरक्षक / ववभागीय वन अविकारी /
उपववभागीय वन अविकारी यांनी वैयस्कतक पातळीवर सवनयं त्रण ठे वावे. गन्हयाबाबत तपास पूणण होऊन

वववहत कालाविीत न्यायालयात खिला दाखल होईल आवण खिला दाखल झा्यानंतर प्रकरणाचा
पाठपरावा केला जाईल, याची सवणस्वी जबाबदारी उकत अविकाऱयांची राहील.

उपवनसंरक्षक, ववभागीय वन अविकारी / उपववभागीय वन अविकारी तसेच सहायक वनसंरक्षक

आवण वनपवरक्षेत्र अविकारी हे त्यांचे कायालयात वनगन्हे नोंदवहीची तपासणी वनयवमतपणे करतील व
प्रत्येक मवहन्याअखेर वरीलप्रमाणे तपास्याबद्दल गन्हे नोंदवहीत संदभाककत करतील.

भारतीय वन अविवनयम, 1927 तसेच वन्यजीव (संरक्षण) अविवनयम, 1972 अंतगणत

गन्हयासंदभात तडजोड करण्यासाठी संदभण क्र. 2, 4 व 5 मिील अविसूचने अनसार ठराववक पातळीवरील
अविकारी सक्षम आहे त. सबब कोणत्या वनगन्हयासाठी तडजोड न्यायसंगत राहील आवण कोणत्या

वनगन्हया संदभात न्यायालयात खिला दाखल करणे अपेवक्षत राहील हे प्रकरणाच्या गणवत्तेच्या
आिारावर वनणणय सक्षम प्राविकाऱयानेच वनणणय घ्यावा व त्यानसार पढील कायणवाही करावी.
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अवैि वृक्षतोड प्रकरणातील कायणवाही :- अवैि वृक्षतोडीची तत्परतेने दखल घे णे व शासनास

अवगत करणे महत्त्वाचे असते. त्यासाठी खालील प्रमाणे मापदं ड वनिारीत करण्यात आले आहे त.
अ.क्र.

घिना स्थळावरील

चौकशी अविकारी

घिनास्थळी भेि दे ण्याची

1

रु. 50,000 पयंत

वन पवरक्षेत्र अविकारी

मावहती वमळा्यापासून 3

2

रु. 50,000 ते 2.00 लाख

सहायक वन संरक्षक /

मावहती वमळा्यापासून 3

3

रु. 2.00 लाख ते 5.00 लाख

उपवनसंरक्षक / ववभागीय वन

मावहती वमळा्यापासून 3

4

वृक्षतोडीची ककमत

पयंत
पयंत

रु. 5.00 लाखाचे वर

उपववभागीय वन अविकारी

अविकारी / उपववभागीय वन
अविकारी

मख्य वनसंरक्षक

मदत

वदवसाचे आत
वदवसाचे आत
वदवसाचे आत

मावहती वमळा्यापासून 7
वदवसाचे आत

वर नमूद अविकाऱयाने केवळ तपासणीच करावयाची नसून, सदर गन्हा प्रकरणाच्या तपासावर

वैयस्कतक संवनयंत्रण ठे वायचे आहे व आरोपी ववरुध्द कायदे शीर कायणवाही होईल याची दक्षता घ्यावयाची

आहे . आवर्शयकता वाि्यास प्रकरणात दोर्षी आढळणाऱया कमणचारी / अविकारी यांचे ववरुध्द ववभागीय

चौकशी करुन उवचत कायणवाही दे खील करावयाची आहे . पाच लाखापेक्षा जास्त ककमतीचे अवैि वृक्ष
तोडीचे वनगन्हे शासनाच्या वनदशणनास आणण्यात येईल.
8

न्यायालयीन प्रकरणांचा पाठपरावा :- वन पवरक्षेत्र अविकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक, ववभागीय वन

अविकारी, उपववभागीय अविकारी व उपवनसंरक्षक यांनी न्यायालयात वफयाद मदतीत दाखल होईल
याची दक्षता घ्यावी. समरी रायलप्रमाणे चालवावयाची प्रकरणे तशी चालतील याबाबत शासकीय
अवभयोकत्या व न्यायालय यांचेशी संपकण सािून उपाययोजना करावी.

आवर्शयक तेथे शास्त्रीय परावा / अवभप्राय तज्ञ संस्थेकडू न घे ऊन न्यायालयापढे वेळीच सादर होईल

हे पहावे. सरकारचे वतीने साक्षीसाठी येणाऱया व्यस्कतची गैरसोय होणार नाही, त्यांना आर्षथक भत्ते वेळीच

वमळतील हे पहावे. साक्षीदार वफतूर (Hostile) होणार नाही व झा्यास त्याचे ववरुध्द कायदे शीर कायणवाही

होईल हे पहावे. तपास, चौकशी व न्यायालयीन कामात कचराई करणाऱया अविकारी/कमणचारी यांचे
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ववरुध्द कठोर कायणवाही करावी. ववभागाववरुध्द वनकाल गे्यास वेळीच अपील / वरवीजन / वरव्य / वरि

वपविशन बाबत कायणवाही करावी. सवण न्यायालयीन प्रकरणांची नोंद ठे वून त्यावर सहायक वनसंरक्षक
आवण उपवनसंरक्षक यांनी संवनयंत्रण ठे वावे. ववभागीय व वृत्त स्तरीय अविकाऱयांनी प्रत्येक मवहन्यास
न्यायालयीन प्रकरणांचा आढावा घ्यावा.

भारतीय वन अविवनयम 1927 कलम 26 अंतगणत वववनर्षदष्ट्ि करण्यात आलेले बहतांश

वनगन्हयाप्रकरणी कारावासाची कमाल मयादा 1 वर्षापयंत आहे . सबब उकत अविवनयमाखाली कलम 67
व फौजदारी प्रवक्रया संवहता कलम 262 ते 265 च्या अिीन राहू न न्यायालयात खिला दाखल करताना

प्रकरण Summary Trial द्वारे वनकाली काढण्यात यावी अशी वववशष्ट्ि प्राथणना वफयादमध्ये अंतभूणत केली
जाईल, या बाबत सवण संबंवित प्राविकाऱयांनी नोंद घ्यावी.
9

दै नंवदनी सादर करणेबाबत :- वनाविकारी नेमके काय काम करतात तसेच वनसंरक्षणाबाबत त्यांचे

स्तरावर घे ण्यात येत असलेली दक्षता परेशी आहे ककवा कसे याचे आकलन त्यांची दै नंवदनी प्राप्त झा्या

वशवाय करता येत नाही. सबब याद्वारे वनदे वशत करण्यात येत आहे की, दोन मवहन्यापेक्षा जास्त
कालाविीसाठी क्षेत्रीय वनाविकाऱयांची दै नंवदनी प्रलंवबत अस्यास त्यांची वेतन दे यके पारीत होणार
नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच दोन मवहन्यापेक्षा जास्त दै नंवदनी प्रलंवबत असणारे अविकारी हे स्वत:

आहरंण व संववतरण अविकारी असतील तर त्यांनी त्यांचे स्वत:चे वेतन दे यके पारीत करु नये. या वनदे शांचे
उ्लघं न करणारे अविकारी वशस्तभंग ववर्षयक कायणवाहीस पात्र ठरतील.
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मख्य वनसंरक्षक/उपवनसंरक्षक/ववभागीय वन अविकारी/उपववभागीय वन अविकारी यांनी

घ्यावयाची ववशेर्ष दखल :I.

II.

III.

IV.

आंतराज्यीय सीमेवर असले्या क्षेत्रांसाठी संबंवित राज्यांच्या अविकाऱयांबरोबर वनयवमत
अंतराज्यीय संरक्षण बैठक आयोवजत होईल, याची दक्षता घे णे.

पोलीस व महसूल अविकाऱयांबरोबर सवण पातळीवर समन्वय ठे वणे.

ववभागीय पातळीवर वनयंत्रण कक्ष 24 तास सरु आहे , याची खात्री करणे.

न्यायालयात खिला दाखल झा्यानंतर त्याचा पाठपरावा होईल, याची दक्षता घे णे.
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V.

ज्यांच्या मदतीने वन गन्हयातील मालमत्ता सरकार जमा झाली आहे , ककवा आरोपी न्यायालयात

दोर्षवसध्द झालेला आहे . त्यांना महाराष्ट्र वन वनयमावली 2014, वनयम 83 अनसार बक्षीस प्रदान
करणे.

VI.

वनगन्हयाबाबत पाठपरावा करण्यास कचराई करणाऱया अविकारी/कमणचाऱयांववरुध्द प्रशासकीय
पातळीवर कायणवाही करणे.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या

संकेतस्थळावर उपलब्लि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201408141124085319
असा आहे . हा आदे श वडजीिल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानसार व नावाने ,

Uvais
Mohamme
d Farooqui

Digitally signed by Uvais
Mohammed Farooqui
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, ou=REVENUE
AND FOREST,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Uvais
Mohammed Farooqui
Date: 2014.08.14 11:23:05
+05'30'

(डॉ. य. एम. फारुकी)
सह सवचव (वने)

महसूल व वन ववभाग
प्रवत,

1) प्रिान मख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमख), महाराष्ट्र राज्य.
2) प्रिान मख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य.

3) प्रिान मख्य वनसंरक्षक (उत्पादन व व्यवस्थापन), महाराष्ट्र राज्य.
4) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र वन ववकास महामंडळ.
5) सवण अपर प्रिान मख्य वनसंरक्षक,

6) सवण मख्य वनसंरक्षक (प्रादे वशक / वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य.
7) सवण वनसंरक्षक,

8) सवण वज्हाविकारी,
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9) सवण पोलीस अविक्षक,

10) सवण उपवनसंक्षक

11) सवण ववभागीय वन अविकारी / उपववभागीय वन अविकारी, महाराष्ट्र राज्य.
12) सवण कायासन अविकारी, महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मंबई 400 032.

13) फ-6 कायासन, महसूल व वन ववभाग, मंत्रालय, मंबई 400 032. (वनवड नस्ती)
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