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वदनांक :- 21 एवप्रल, 2016.
संदभग:- सामान्य प्रशासन ववभाग, अविसूचना क्र. एसर्जीआर. 1002/688/प्र.क्र.92/31
वद.01.01.2004.
प्रस्तावना :राज्याला उत्तम असे वनवैभव आवण वनसगगसंपदा लाभलेली आहे . त्यामध्ये राष्ट्रीय उद्याने, अभयारयये,
व्याघ्र प्रकल्प, थंड हवेची विकाणे, िार्ममक स्थळे , इत्यादींचा सामावेश आहे . नेहमीच्या िकािकीच्या र्जीवनातून
काही काळ ववरं गुळा वमळावा आवण वनसगग सौंदयाचा वनभेळ आनंद लुटता यावा म्हणून अशा विकाणी वन,
वन्यर्जीव, पयावरण आवण वनसगगप्रेमी भेट दे त असतात. ववशेषत: नामांवकत व ख्यातनाम व्यक्तींनी अशा विकाणी
भेटी वदल्यास या स्थळांची र्जनमाणसांत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षवरत्या व्यापक प्रचार आवण प्रवसध्दी होते.
मान्यवर लोकांच्या अशा विकाणांच्या भेटींमुळे या र्जागा पयगटन स्थळे म्हणून अविक नावारूपाला येवू
शकतात. त्यातून वन्य, वन्यर्जीव, वनसगग आवण एकंदरीतच र्जैवववववितेबद्दल लोकांच्या मनामध्ये अविक आस्था,
प्रेम आवण वर्जव्हाळा वनमाण होययास मदत होते. पयावरण आवण पवरस्स्थतीकीय (Eco System) समतोल आवण
संतुलन यासंदभात दे खील र्जागृती होते. वनसगाने मुक्तहस्ताने उिळण केलेल्या अशा नाववययपूणग विकाणांकडे
सवगसामान्य लोक दे खील मोठ्या संख्येने आकर्मषत होऊ शकतात. अशा विकाणी भेटी दे णाऱ्या पयगटकांना येणारा
अनुभव त्यांच्यासािी पवगणी असते. त्यातून राज्याचे महसूली उत्पन्न वाढययास मदत होऊ शकते. त्याच बरोबर
तरूणांना आवण स्थावनक लोकांना रोर्जगाराच्या ववववि संिी उपलब्ि होतील. राज्याच्या ववकासाला व प्रगतीला
त्यातून हातभार लागेल.
वर नमुद केल्याप्रमाणे नांमावकत व ख्यातनाम व्यक्तींनी महत्वाच्या वन आवण वनसगग स्थळांना भेटी
वदल्यामुळे वन/पयगटन ववकासास चालना वमळू न या विकाणी अविक पयगटक आकर्मषत होतील या कारणास्तव
अशा सन्मानवनय व्यक्तीस वन अवतथी म्हणून दर्जा दे ययाबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराविन होता.
शासन वनणगय :प्रस्तावनेत नमूद केल्याप्रमाणे राज्यातील व राज्याबाहे रील नामांवकत व्यस्क्तनी वन ववभागातंगगत
महत्वाच्या विकाणी भेट दे ययाची इच्छा व्यक्त केल्यास त्यांना वन अवतथी म्हणून दर्जा देययाबाबतच्या प्रस्तावास
शासन मान्यता दे ययात येत आहे . या संदभात पुढीलप्रमाणे कायगवाही करययात यावी.
1)

सन्माननीय व्यस्क्तकडू न या ववषयाची ववनंती वन ववभागास थेट प्राप्त झाल्यास त्यावर सन्मानवनय
व्यस्क्तच्या दौऱ्याचा कायगक्रम ववचारात घेऊन त्यावर शासनाच्या मान्यतेने तातडीने वनणगय घेययात येईल.

2)

वन अवतथी म्हणून दर्जा देययाबाबतचे प्रस्ताव प्रत्येक प्रकरणी वनणगय घेययासािी मा.मंत्री (वने) हे अंवतम
प्राविकारी राहतील.

3)

मान्यवर व्यक्क्तच्या अशा विकाणांच्या भेटीच्या वेळी स्वागत, पवरवहन, वनवास आवण भोर्जन व्यवस्था
वन ववभागामाफगत केली र्जाईल.
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४)

वर नमूद केल्याप्रमाणे वन अवतथी यांना सुवविा पुरववययाचा कालाविी तीन वदवस इतका
राहील.
यासंदभात होणारा खचग वन ववभागाच्या ववववि कायालयांसािी आवण वन ववभागांतगगत मडं ळे/महामंडळे

यांच्याकडे उपलब्ि असलेल्या कायालयीन व अन्य सुयोग्य अशा लेखावशषातंगगत तरतुदीतून भागववययात यावा.
सदर शासन वनणगय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ि
करययात आला असून त्याचा संकेताक 201604211155253119 असा आहे. हा आदे श वडर्जीटल स्वाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढययात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( डी.एल. थोरात )
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मुख्य सवचव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई
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मा. मुख्यमंत्रयांचे प्रिान सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
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सवग मंत्रालयीन ववभागाचे अप्पर मुख्य सवचव/प्रिान सवचव/सवचव, मंत्रालय, मुंबई.
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प्रिान सवचव (महसूल), मंत्रालय, मुंबई.
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अपर मुख्य सवचव व मुख्य रार्जवशष्ट्टाचार अविकारी, सामान्य प्रशासन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई
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अपर मुख्य सवचव (सेवा), सामान्य प्रशासन ववभाग, मंत्रालय, मुंबई

७.

खार्जगी सवचव, मा. मंत्री (वने), मंत्रालय, मुंबई
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प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर

१०. प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
११. प्रिान मुख्य वनसंरक्षक व महासंचालक सामावर्जक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
१२. सवग प्रिान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, वनभवन नागपूर
१३. सवग अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
१४. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादे वशक) सवग
१५. मुख्य वनसंरक्षक तथा उपमहासंचालक, सामावर्जक वनीकरण (सवग)
१६. उपसंचालक, सामावर्जक वनीकरण (सवग)
१७. वनसंरक्षक (सवग)
१८. उप वनसंरक्षक (सवग)
त्यांना ववनंती करययात येते की, वरील शासन वनणगयातील सूचना आपल्या अविपत्याखालील सवग
कायालयांच्या वनदशगनास आणून त्यानुसार कायगवाही करययाच्या सूचना दे ययात याव्यात.
वन ववभागातील सवग सह सवचव, ववशेष कायग अविकारी, सवग कायासन अविकारी.
ह्ांना मावहतीसािी आवण मंत्रालय स्तरावर कायगवाही करययासािी पुढाकार घेणेबाबत.
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