भारतीय वन सेवत
े ील / महाराष्ट्र वन
सेवत
े ील

अधिका-याांच्या

पदोन्नतीने

/

बदलीने होणा-या पदस्थापनेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन धवभाग
शासन आदे श क्रमाांकः एएफओ- 2016/प्र.क्र.344/फ-7,
मादाम कामा मागग, हु तात्मा राजगुरू चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
तारीख: 12 जानेवारी, 2017
शासन आदे शमहाराष्ट्र शासकीय कमगचा-याांच्या बदलयाांचे धवधनयमन आधण शासकीय कतगव्य पार पाडताना
होणा-या धवलांबास प्रधतबांि अधिधनयम, 2005 मिील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेलया
प्राधिका-याच्या मान्यतेने, खाली नमूद केलेलया अधिका-याांची पदोन्नतीने/बदलीने, प्रशासकीय
कारणास्तव पुढीलप्रमाणे पदस्थापना करण्यात येत आहे.
अ.क्र.

श्रेणी

अधिका-याचे नाव व धनयुक्तीचे पद

अधभप्राय

पदनाम
1.

श्री.

एम.

के.

राव अपर प्रिान मुख्य अपर प्रिान मुख्य वनसांरक्षक

(1987)
मुख्य

2.

अपर प्रिान
मुख्य वनसांरक्षक

वनसांरक्षक
वन

या श्रेणीत (पे मॅरीक्स मिील

सांरक्षक (वन्यजीव), पधिम, स्तर 15) पदोन्नती, धरक्त

(प्रादे धशक), कोलहापूर

मुांबई

श्री. जीत ससग (1987)

अपर प्रिान मुख्य अपर प्रिान मुख्य वनसांरक्षक

मुख्य

वन

सांरक्षक वन

(प्रादे धशक), पुणे

पदावर पदस्थापना

सांरक्षक या श्रेणीत (पे मॅरीक्स मिील

(सांशोिन, धशक्षण व स्तर 15) पदोन्नती, सांवगग
प्रधशक्षण), महाराष्ट्र पुनरग चनेत
राज्य, पुणे

प्रिान

मुख्य

वनसांरक्षक (सांशोिन, धशक्षण
व प्रधशक्षण) हे पद अपर प्रिान
मुख्य वनसांरक्षक या श्रेणीत
अवनत

झालयाने,

धरक्त

पदावर पदस्थापना
3.

श्री.

धनतीन अपर प्रिान मुख्य श्री. बी. एस. के. रे ड्डी याांच्या

काकोडकर (1987)

वन

सांरक्षक धदनाांक 31.1.2017 रोजीच्या

अपर प्रिान मुख्य वन (अथगसक
ां लप,
सांरक्षक

(मुख्यालय), धनयोजन

धनयत वयमान सेवा धनवृत्तीमुळे
व धरक्त होणाऱ्या पदी (धदनाांक

सामाधजक वधनकरण, धवकास), महाराष्ट्र 1.2.2017 पासून)
पुणे

राज्य, नागपूर
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4.

डॉ.

धदनेश

त्यागी अपर प्रिान मुख्य अपर प्रिान मुख्य वनसांरक्षक

(1987)

मुख्य वन

सांरक्षक या श्रेणीत (पे मॅरीक्स मिील

वनसांरक्षक आधण क्षेत्र (मुख्यालय),

स्तर 15) पदोन्नती, श्री. धनतीन

सांचालक,

मेळघाट सामाधजक

काकोडकर याांच्या बदलीमुळे

व्याघ्र

प्रकलप, वधनकरण, पुणे

धरक्त

अमरावती
5.

पदावर

पदस्थापना

(धदनाांक 1.2.2017 पासून)

श्री. एम. एस. रे ड्डी मुख्य
(1993),

वनसांरक्षक डॉ.

मुख्य आधण

धदनेश

त्यागी

याांच्या

क्षेत्र पदोन्नतीमुळे धरक्त होणाऱ्या

वनसांरक्षक आधण क्षेत्र सांचालक, मेळघाट पदी
सांचालक, पेंच व्याघ्र व्याघ्र
प्रकलप, नागपूर
6.

प्रकलप,

अमरावती

श्री. ऋधिकेश रां जन मुख्य
(1996),

वनसांरक्षक श्री. एम. एस. रे ड्डी याांच्या

मुख्य आधण

वनसांरक्षक

क्षेत्र बदलीमुळे धरक्त होणाऱ्या पदी

(वन सांचालक,

धवधनयम), नागपूर

पेंच

व्याघ्र

प्रकलप,

नागपूर
7.

श्री. व्ही. व्ही. गुरमे
(1993),

मुख्य

वनसांरक्षक श्री. ऋधिकेश रां जन याांच्या

मुख्य (वन

वनसांरक्षक

धवधनयम), बदलीमुळे धरक्त होणाऱ्या पदी

नागपूर

(प्रादे धशक), यवतमाळ
8.

मुख्य वनसांरक्षक

श्री. जी. टी. चव्हाण मुख्य
(1997),

वनसांरक्षक श्री. व्ही. व्ही. गुरमे याांच्या

मुख्य (प्रादे धशक),

वनसांरक्षक

बदलीमुळे धरक्त होणाऱ्या पदी

यवतमाळ

(कायगआयोजना), पुव,ग
नागपूर
9.

श्री. एम. एम. न्युली मुख्य
(1987),

वनसांरक्षक श्री. जी. टी. चव्हाण याांच्या

महा (कायगआयोजना),

व्यवस्थापक,

दधक्षण पुव,ग नागपूर

चांद्रपूर

प्रदे श,

बदलीमुळे धरक्त होणाऱ्या पदी

महाराष्ट्र वन धवकास
महामांडळ

मयाधदत,

चांद्रपूर
10.

श्री.

मुकेश

(1997),
वनसांरक्षक

गणात्रा मुख्य व्यवस्थापक, मुख्य
मुख्य दधक्षण

वनसांरक्षक

चांद्रपूर अधभलेख),

प्रदे श, महाराष्ट्र वन धदनाांक
धवकास

नागपूर

येधथल

3.9.2016

महामांडळ आदे शान्वये

मयाधदत, चांद्रपूर

(भुधम

पदस्थापनेत

च्या

केलेलया
अांशत:

बदल

करुन व श्री. एम. एम. न्युली
याांच्या

बदलीमुळे

धरक्त

होणाऱ्या पदी पदस्थापना
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11.

श्री.

सुधनल

धलमये मुख्य

(1988),

वनसांरक्षक श्री. के. पी. ससग याांच्या

मुख्य (प्रादे धशक), ठाणे

बदलीमुळे धरक्त होणाऱ्या पदी

वनसांरक्षक (वन्यजीव),
पुणे
12.

श्री.

के.

पी.

ससग मुख्य

(1988),

वनसांरक्षक श्री. सुधनल धलमये याांच्या

मुख्य (वन्यजीव), पुणे

बदलीमुळे धरक्त होणाऱ्या पदी

वनसांरक्षक
(प्रादे धशक), ठाणे
13.

श्री. धववेक खाांडेकर मुख्य

वनसांरक्षक केंधद्रय प्रधतधनयुक्तीवरुन परत

(1995),

सधचव, (प्रादे धशक), पुणे

आलयानांतर श्री. जीत ससग

भारतीय

वाधनकी

याांच्या

अनुसि
ां ान

व

धशक्षा

पदोन्नतीमुळे

धरक्त

होणाऱ्या पदी

पधरिद, डे हराडू न
14.

श्री.

नधवन

ससग उप

वनसांरक्षक धरक्त पदी

(1983),

(कायगआयोजना),

पदस्थापनेच्या प्रधतक्षेत

यवतमाळ

उपवनसांरक्षक
15.

श्री.

ए.

पी.

म्हसे, उप

वनसांरक्षक, श्रीमती अधनता पाटील याांच्या

मवसे, धवभागीय वन जुन्नर

प्रधदघग

रजेमुळे

अधिकारी (धनयोजन),

असलेलया पदी

धरक्त

ठाणे वनवृत्त

श्रीमती अधनता पाटील (प्रधदघग रजेवर) याांच्या पदस्थापनेबाबतचे आदे श त्या रुजू झालयानांतर
धनगगधमत करण्यात येईल.
पदोन्नती/बदली झालेलया अधिकाऱ्याांनी त्याांचा कायगभार मुख्यालयातील समकक्ष अधिकाऱ्यास
अथवा अधिनस्त अधिकाऱ्यास हस्ताांतधरत करुन त्वरीत नधवन पदस्थापनेच्या धठकाणी रुजू व्हावे.
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सदर शासन आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201701121117596419 असा आहे . हा आदे श
धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Sunil Suryakant
Hanje

Digitally signed by Sunil Suryakant Hanje
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra,
ou=Revenue and Forest Dept,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=b52de42797ba0b88d4615daa956
6ad8fa49d50637950208576d69ab9dba313
a9, cn=Sunil Suryakant Hanje
Date: 2017.01.12 12:57:14 +05'30'

( सुधनल हांजे )
अवर सधचव, महसूल व वन धवभाग
प्रत तातडीच्या आवश्यक कायगवाहीकधरता,
प्रिान मुख्य वन सांरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
प्रत:1. मा. मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सधचव
2. मा. मांत्री (वने) याांचे खाजगी सधचव
3. मा. राज्यमांत्री (वने) याांचे खाजगी सधचव
4. प्रिान सधचव (सेवा), सामान्य प्रशासन धवभाग, मांत्रालय, मुांबई
5. व्यवस्थापकीय सांचालक, महाराष्ट्र वन धवकास महामांडळ, नागपूर
6. प्रिान मुख्य वनसांरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
7. प्रिान मुख्य वनसांरक्षक (सामाधजक वधनकरण), पुणे
8. अपर प्रिान मुख्य वन सांरक्षक (कार्ममक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
9. मुख्य सधचव याांचे उपसधचव
10. सधचव (वने) याांचे स्वीय सहाय्यक
11. सांबधित अधिकारी/सांबधित कायालये
12. कायासन भावसे (लेखा)/कायासन-फ-8
13. धनवड नस्ती.
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