
छत्रपत्री शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार-2018 व  
2019  प्राप्त व्यक्ती/ संस््ाचंी नाव ेजाशहर  
करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र िासन 
महसूल व वन शवभाग 

िासन शनर्णय क्रमांकः सावशव-2021 /प्र.क्र.41 /फ-11 
मंत्रालय, मंुबई-400 032 
शिनाकं : 17.11.2022. 

वाचा :- 
१) महसूल व वन शवभाग, िासन शनर्णय क्रमाकं एसएलएफ-1888/प्र.क्र.1217/फ-12,                       

शि. 23.06.1988 
२) ग्राम शवकास व जलसंधारर् शवभाग िासन शनर्णय क्र. एसएलएफ-1893/ प्र.क्र.232/ 

जल 12, शि. 09.08.1994 
३) ग्राम शवकास व जलसंधारर् शवभाग िासन शनर्णय क्र. एसएलएफ-1893/ प्र.क्र.232/ 

जल 12, शि. 07.04.2003 
४) ग्राम शवकास व जलसंधारर् शवभाग िासन शनर्णय क्र. एसएलएफ-18/06/ प्र.क्र.36/ 

जल 12, शि. 10.05.2006 
५) ग्राम शवकास व जलसंधारर् शवभाग िासन शनर्णय क्र. एसएलएफ-2007/ प्र.क्र.188/ 

जल 12, शि. 30.06.2008 
६) ग्राम शवकास व जलसंधारर् शवभाग, िासन शनर्णय क्र.एसएलएफ-2011/ प्र.क्र.42/ जल 

12, शि. 27.06.2011 
७) ग्राम शवकास व जलसंधारर् शवभाग, िासन शनर्णय क्र.एसएलएफ-2012/ प्र.क्र.76/ जल 

12, शि. 06.07.2013 
   8)  महसूल व वन शवभाग, िासन शनर्णय क्रमाकं संशकर्ण-2014/प्र.क्र.188/ फ-5,  
         शि. 04.12.2014 

         9)  महसूल व वन शवभाग, िासन शनर्णय क्रमाकं संशकर्ण-2014/प्र.क्र.24/ फ-11,  
               शि. 18.05.2015 
       10)  महसूल व वन शवभाग, िासन शनर्णय क्रमाकं सावशव-2018/प्र.क्र.54/ फ-11,  
              शि. 17.07.2019 
 
 

प्रस्तावना :- 

 राज्यातील सामाशजक वनीकरर्ाच्या वनेतर क्षते्रातील वृक्षारोपर् व वृक्ष संवधणन यामध्ये 
उत्कृष्ट्ट कामशगरी करर्ाऱ्या व्यक्ती व संस््ा यानंा सन्माशनत करण्यासाठी सन 1988 पासून वर नमूि 
केलले्या िासन शनर्णयाद्वारे िरवर्षी महाराष्ट्र िासनातफे महाराष्ट्र राज्य वनश्री पुरस्कार प्रिान  
करण्यात येतो. 

2. संिभण क्र. 6 ये्ील िासन शनर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य वनश्री परुस्काराचे नामाशभधान 
बिलण्यात आले असून “ छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार” अस े सधुाशरत करण्यात आले 
आहे. उपरोक्त  संिभण क्र. 5  ये्ील िासन शनर्णयानुसार िेण्यात येर्ाऱ्या वनश्री पुरस्काराचं्या रकमेत 
तसेच वृक्षशमत्र पुरस्काराच्या रकमेत संिभण क्र. 7  ये्ील िासन शनर्णयान्वये खालीलप्रमारे् वाढ 
करण्यात आली असून, सिर पुरस्काराचंे सधुाशरत िर सन 2011 रोजीच्या पुरस्कार शवतरर्ापासून 
लागू करण्याचा शनर्णय घेण्यात आला आहे. 
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(अ) महसूल व वन शवभाग ( वृत्तस्तर ) संवगणशनहाय पुरस्कार :- 
अ.क्र. संवगण प्र्म पुरस्कार शद्वतीय पुरस्कार 

1 व्यक्ती रु. 50,000/- रु. 30,000/- 

2 ग्रामपंचायत रु. 50,000/- रु. 30,000/- 

3 िैक्षशर्क संस््ा रु. 50,000/- रु. 30,000/- 

4 सेवाभावी संस््ा रु. 50,000/- रु. 30,000/- 

5 ग्राम/ शजल्हा /शवभाग रु. 50,000/- रु. 30,000/- 
 

(ब) राज्यस्तरीय संवगणशनहाय पुरस्कार :- 
अ.क्र. संवगण प्र्म पुरस्कार शद्वतीय पुरस्कार तृतीय पुरस्कार 

1 व्यक्ती रु. 1,00,000/- रु. 75,000/- रु. 50,000/- 

2 ग्रामपंचायत रु. 1,00,000/- रु. 75,000/- रु. 50,000/- 

3 िैक्षशर्क संस््ा रु. 1,00,000/- रु. 75,000/- रु. 50,000/- 

4 सेवाभावी संस््ा रु. 1,00,000/- रु. 75,000/- रु. 50,000/- 

5 ग्राम/शजल्हा/शवभाग  रु. 1,00,000/- रु. 75,000/- रु. 50,000/- 
 

(क) शविेर्ष पुरस्कार :-रुपये 25,000/- व सन्मान शचन्ह 
 

“छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार-2018” व “छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री 
पुरस्कार-2019” करीता प्रा्शमक छाननी सशमतीने संपूर्ण राज्यातून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाचंी 
छाननी करुन योग्य व्यक्ती व संस््ाचंी शनवड करुन त्याचंे शिफारस अहवाल राज्यस्तरीय सशमतीकडे 
सािर केले होते. सिर अहवालांत  वनश्री पुरस्काराच्या धतीवर शविेर्ष  पुरस्कार रुपय े25,000/- व 
सन्मान शचन्ह यासाठी प्रा्शमक छाननी सशमतीने शिफारस केलेली नाही. 

 

3. राज्यस्तरीय मूल्यमापन सशमतीने संिभण क्र.1 ये्े नमूि िासन शनर्णयातील प्रािेशिक समतोल 
राखण्यासंिभातील तरतुिी तसेच संिभाधीन क्र. 10 ये्ील िासन शनर्णयात नमूि केलेल्या सुधाशरत 
गुर्ाकंन पद्धतीनुसार व सशमतीस प्राप्त शविेर्षाशधकारानुसार सशमतीने “छत्रपती शिवाजी महाराज 
वनश्री पुरस्कार-2018” व “छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार-2019”  पुरस्कार अंशतम केल े
आहेत. सिर पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती/ संस््ाचंी नाव े जाशहर करण्याची बाब िासनाच्या शवचाराधीन 
होती. 

िासन श नर्णय :- 

 वरील प्रस्तावनेत नमूि केल्याप्रमारे् “छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार-2018”  
प्राप्त खाली नमूि व्यक्ती/ संस््ाचंी नाव ेजाशहर करण्यास िासन मान्यता िेण्यात येत आहे. 
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संवगण १:  व्यक्ती -राज्यस्तर 
अ.क्र. शवभाग नाव व पत्ता शमळालेल े

गुर् 
राज्यस्तर 
क्रमांक 

१ पुरे् श्री.रघुना् मारुती ढोले, पामग्रोव्ह बंगलो 
सोसायटी बी.टी.कवडे रोड, घोरपडी, पुरे् 36 

८४ प्र्म 

२ औरंगाबाि श्री. सुधाकर गुर्वतंराव िेिमुख, मु.ममिापूर, 
पो.पाटोिा, ता.अंबाजोगाई, शज.बीड  431523   

७२ व्व्ितीय 

३ पुरे् श्री. रो शहत िंकर बनसोडे, मु.पो.गोंिवले खुिण, 
ता. मार्, शज.सातारा 

७१ तृतीय 

 

संवगण १:  व्यक्ती - शवभागस्तर 
अ.क्र
. 

शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े
गुर् 

शवभागस्तर 
क्रमांक 

१ 
 

परेु् 
 

श्री.रघुना् मारुती ढोल,े पामग्रोव्ह बगंलो सोसायटी 
बी.टी.कवडे रोड, घोरपडी परेु् 36. 

८४ प्र्म 

श्री. रो शहत िंकर बनसोडे, मु.पो.गोंिवले खुिण, 
ता.मार्, शज.सातारा 
 

71 व्व्ितीय 

2 नाशिक श्री. राजेंद्र रावसाहेब गाडेकर मु.पो. पपपळनेर 
(ब्राम्हर्िरा) ता.पारनेर,  शजल्हा अहमिनगर  

70 प्र्म 

श्री. ईश्वर सतंोर्ष माळी, रा.जयनगर, ता.िहािा, 
शज.नंिुरबार 
 

66 व्व्ितीय 

3 अमरावती 
 

श्री.अशनरुध्ि ऊफण  अनु पांडूरंग माकोने, जुना गाव ं
हनुमान मंशिरामागे,  ता.शज.बलुढार्ा  

56 प्र्म 

सौ.शनता संजय लांडे, मु.पो.मुनलाईट कॉलनी, वनिेवी 
कारंजा, ता.कारंजा, शज.वाशिम 
 

54 व्व्ितीय 

4 औरंगाबाि श्री. सुधाकर गुर्वतंराव िेिमुख मु.ममिापरू 
पो.पाटोिा, ता.अंबाजोगाई, शज.बीड 431523   

72 प्र्म 

श्री. राजेि पचतामर् भोसल ेपाटील, एन-12, एफ-97 
स्वामी शववकेानंि नगर, हडको, औरंगाबाि 
 

59 व्व्ितीय 

5 नागपरू श्री.चंद्रपाल नत््ुसाव चौकसे, मु.पो. मनसर 
तह.रामटेक, नागपरू 441 406 

55 प्र्म 

श्री.शवरेंद्र आनंिराव मेश्राम, गांधी चौक, सोमना् रोड 
मुल, शज.चंद्रपरू 

48 व्व्ितीय 
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संवगण 2 : िैक्षशर्क संस््ा - राज्यस्तर 
अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े

गुर् 
राज्यस्तर 
क्रमाकं 

१ नाशिक 
  

म.शव.प. समाजाचे कला, वाशर्ज्य व शवज्ञान 
महाशवद्यालय नािंगाव, शज. नाशिक 

68 प्र्म 

२ अमरावती  एस.एम.सी.इंग्लीि स्कूल, वाशिम, 
ता.शज.वाशिम 

66 व्व्ितीय 

३ औरंगाबाि 
  

शिवाजी कला,वाशर्ज्य व शवज्ञान महाशवद्यालय 
कन्नड, ता.कन्नड, शज.औरंगाबाि 431103                    

65 तृतीय 

 

 
संवगण 2 :  िैक्षशर्क संस््ा - शवभागस्तर 

अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े
गुर् 

शवभागस्तर 
क्रमाकं 

१ पुरे् 
  

श्री. शिवाजी शवद्यालय, सुरुर, ता.वाई,  
शज.सातारा 

63 प्र्म 

साई एज्यूकेिन सोसायटी , शगजवरे्,  
ता. गडपहग्लज, शज. कोल्हापूर 

56 व्व्ितीय 

२ ठारे् 
  

माध्यशमक शवद्यालय माड्याची वाडी, नेरुर 
ता.कुडाळ,  शज. पसधुिुगण. 

62 प्र्म 

शवश्वेश्वर शवद्यामंशिर गावडे आंबरे, 
ता.शज.रत्नाशगरी 

51 व्व्ितीय 

३ नाशिक 
  

 म.शव.प्र. समाज कला, वाशर्ज्य व शवज्ञान 
महाशवद्यालय नािंगाव, शज.नाशिक 

68 प्र्म 

न्यू आटणस्, कॉमसण ॲण्ड सायन्स कॉलेज, 
ता.िेवगाव, शज.अहमिनगर 

50 व्व्ितीय 

४ अमरावती 
  

एस.एम.सी.इंग्लीि स्कूल, वाशिम, 
ता.शज.वाशिम 

66 प्र्म 

जी.एस.शवज्ञान,कला व वाशर्ज्य महाशवद्यालय, 
खामगावं, ता.खामगावं,  शज.बुलढार्ा 

50 व्व्ितीय 

५ औरंगाबाि 
  

शिवाजी कला,वाशर्ज्य व शवज्ञान महाशवद्यालय 
कन्नड, ता.कन्नड, शज.औरंगाबाि- 431103   

65 प्र्म 

अनु. जाती /  वनबौध्ि मुलाचंी िासकीय शनवासी 
िाळा एम. आय. डी. सी. लातूर, खंडापूर रोड सी 
आर.पी. एफ. कॅम्पच्या समोर, लातूर 

58 व्व्ितीय 

६ नागपूर गोंशिया  पव्ललक स्कूल, गोंशिया.  57 प्र्म 
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संवगण 3 :  सेवाभावी संस््ा - राज्यस्तर 
अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े

गुर् 
राज्यस्तर 
क्रमाकं 

१ पुरे् आधार फाऊंडेिन, मु.पो.रुकडी,   
ता. हातकरं्गले, शज.कोल्हापूर. 

88 प्र्म 

२ पुरे् मराठवाडा जनशवकास संघ, पपपळे गुरव, पुरे्-27 86 व्व्ितीय 
३ नाशिक 

 
श्री. अष्ट्टशवनायक िैक्षशर्क व सासं्कृशतक मंडळ 
जळगावं, शज. जळगावं  

82 तृतीय 

 
 
 

 

संवगण 3 :-  सेवाभावी संस््ा - शवभागस्तर 

अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े
गुर् 

शवभागस्तर 
क्रमाकं 

१ पुरे् 
  

आधार फाऊंडेिन,मु.पो.रुकडी,  
ता. हातकरं्गले, शज. कोल्हापूर 

88 प्र्म 

मराठवाडा जनशवकास संघ, पपपळे गुरव, पुरे्- 27 86 व्व्ितीय 
२ ठारे् 

  
रुद्र प्रशतष्ट्ठार् 105 स्वामी सम ण् अपाटणमेंट, 
पाटीलवाडी सावरकर नगर, ठारे् -400606 

45 प्र्म 

सह्याद्री प्रशतष्ट्ठान, िाहू नगर, पचचवड, पुरे्. 40 शद्वशतय 
३ नाशिक 

  
श्री. अष्ट्टशवनायक िैक्षशर्क व सासं्कृशतक मंडळ 
जळगावं, शज. जळगावं  

82 प्र्म 

पातोंडा पशरसर शवकास संस््ा, पातोंडा, 
ता.अमळनेर,  शज.जळगांव 

69 शद्वशतय 

४ अमरावती 
  

नेहरु युवा बहुउद्येशिय मंडळ, मु.पो.मंुगळा, 
ता.मालेगावं,  शज.वाशिम 

62 प्र्म 

औिंुबर वृक्ष संवधणन सेवा सशमती, ता.उमरखेड , 
शज.यवतमाळ 

45 व्व्ितीय 

५ औरंगाबाि वृक्षारोपन व वृक्षसंवधणन फाऊंडेिन, एफ नं.बी-2 -
503, पी.नं.316/317 मंशजल प्राईड, शतसगावं, 
औरंगाबाि-431136  

66 प्र्म 

 

 
संवगण 4 :  ग्रामपचंायत - राज्यस्तर 

अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालेल े
गुर् 

राज्यस्तर 
क्रमांक 

१ परेु् ग्रामपंचायत मौ.शबिाल,  ता.मार्,  शज.सातारा 85 प्र्म 

२ नाशिक ग्रामपंचायत परु्तांबा-रस्तापरु,  ता.राहता,  
शज.अहमिनगर 

82 व्व्ितीय 

३ परेु् ग्रामपंचायत  मौ.पचचर्ी, ता. पंढरपरू, शज. सोलापरू 68 तृतीय 
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संवगण 4 :  ग्रामपंचायत - शवभागस्तर 
अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े

गुर् 
शवभागस्तर 
क्रमाकं 

१ पुरे् 
  

ग्रामपंचायत  मौ.शबिाल,  ता.मार्,  शज.सातारा 85 प्र्म 
ग्रामपंचायत  मौ.पचचर्ी, तालुका पंढरपूर, 68 शद्वशतय 

२ 
 

नाशिक 
  

ग्रामपंचायत पुर्ताबंा- रस्तापुर,  ता.राहता,   
शज. अहमिनगर 

82 प्र्म 

ग्रामपंचायत घुमावल बु. पोस्ट तावसे खु., 
ता.चोपडा, शज. जळगावं 

52 शद्वशतय 

३ अमरावती ग्रामपंचायत परसोडा, ता.आर्ी, शज.यवतमाळ 40 प्र्म 

 

संवगण 5 :  ग्राम / शजल्हा /शवभाग-राज्यस्तर 
अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े

गुर् 
राज्यस्तर 
क्रमाकं 

१ पुरे् शजल्हा पशरर्षि, कोल्हापूर 84 प्र्म 

2 पुरे् पोशलस अशधक्षक कायालय, सातारा 44 शद्वशतय 
 

संवगण 5 :  ग्राम / शजल्हा /शवभाग -शवभागस्तर 
अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े

गुर् 
शवभागस्तर 
क्रमाकं 

१ पुरे् शजल्हा पशरर्षि, कोल्हापूर    84 प्र्म 
2 पुरे् पोशलस अशधक्षक कायालय, सातारा 44 शद्वशतय 

“छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार-2019”  प्राप्त खाली नमूि व्यक्ती/ संस््ाचंी 
नाव ेजाशहर करण्यास िासन मान्यता िेण्यात येत आहे. 

 

संवगण 1 : व्यक्ती - राज्यस्तर 
अ .क्र  शवभाग नाव प्राप्त गुर् गुर्ानुक्रम 
1 परेु् 

          
श्री. शकसन धोंडीबा गारगोटे 
स्नेहशिप प्लॉट नं.१ ,वृिंावन सेक्टर, ए व बी सहकारी  
गृहरचना संस््ा मयाशित, पचंवटी, पार्षार् रोड , परेु् 
 

87 प्र्म  
 

 

2 नाशिक 
 
 

श्री. सुिातं प्रकाि घोडके  
सम ण् स्वातंत्र्यवीर सावरकर कॉलनी,  
साईनगर,मु.पो.ता.कोपरगांव,शज. अहमिनगर 

86  शद्वतीय  

3 नाशिक 
 
 

श्री.सुशनल रामिास वार्ी 
प्लॉट नं.13, श्रीकृष्ट्र् कॉलनी, श्रीकृष्ट्र् मंशिरा   
समोर, जळगाव 

83 तृतीय  
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संवगण 1 :  व्यक्ती - शवभागस्तर 

अ.क्र
. 

शवभाग नाव व पत्ता शमळालेल े
गुर् 

शवभागस्तर 
क्रमांक 

1 
 

परेु् 
 

श्री. शकसन धोंडीबा गारगोटे 
स्नेहशिप वृिंावन, सके्टर ए व बी सहकारी गृहरचना 
संस््ा मयाशित, पंचवटी, पार्षार् रोड, परेु् 

87 प्र्म  

सौ.रत्नमाला सुशजत तरंगे  
मु.पो. तरंगफळ, ता . माळशिरस, शज. सोलापरू 

75 व्व्ितीय 

2 ठारे् श्री. िामू िंकर धािवड  
कोळीवाडा, मु.पो. कसारा वॉडण क्र.6,  
ता. िहापरू,ठारे् 

55 प्र्म  

श्री. अशजत ्ॉमस  
घर क्र.1822 मागाचीवाडी पा्राज गावाजवळ किेळे, 
कजणत, शज. रायगड 

51 शद्वतीय  

3 नाशिक श्री. सुिातं प्रकाि घोडके  
सम ण् स्वातंत्र्यवीर सावरकर कॉलनी, साईनगर, 
मु.पो.ता.कोपरगांव, शज. अहमिनगर 

86 प्र्म  

श्री.सुशनल रामिास वार्ी 
प्लॉट न.13,  श्रीकृष्ट्र् कॉलनी, श्रीकृष्ट्र् मंशिरा समोर, 
जळगाव 

83 शद्वतीय  

4 औरंगाबाि श्री. कंुिन बाळकृष्ट्र् िेिमुख  
एन-5, सत्यम नगर, घर नं.36, शसडको,औरंगाबाि 

60 प्र्म  

श्री.शिवाजी नागना्राव राऊत 
आर,एच.116/2 बीएसएनएल गोडाउन िेजार, बजाज 
नगर, औरंगाबाि 

55 शद्वतीय  

5 अमरावती श्री. अरूर् िामराव भगत 
शजजाऊ शनवास, अमडापरू नाका, शचखली रोड, 
खामगाव, शज. बलुढार्ा. 

68 प्र्म  

श्री. गजानन महािेवआप्पा मुलंगे 
मु.पो. शरसोड ,ता.शरसोड, शज.वाशिम 

50 शद्वतीय  

 
 
 

संवगण 2 : िैक्षशर्क संस््ा -राज्यस्तर 
अ. 
क्र. 

शवभाग नाव व पत्ता शमळालेल े
गुर् 

राज्यस्तर 
क्रमांक 

१ परेु् मुधोजी  महाशवद्यालय, फलटर्, शज.सातारा 77 प्र्म 
२ नाशिक कमणवीर काकासाहेब वाघ कला, शवज्ञान आशर् वाशर्ज्य 

महाशवद्यालय, पपपळगाव बसवतं, 
ता. शनफाड, शज. नाशिक 

76 व्व्ितीय 

३ परेु् स्वा. िािासाहेब उंडाळकर माध्यशमक व उच्च माध्यशमक 
शवद्यालय, उंडाळे, ता.कराड. शज.सातारा 

74 तृतीय 
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संवगण 2 :  िैक्षशर्क ससं््ा -शवभागस्तर 
अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े

गुर् 
शवभागस्तर 
क्रमांक 

१ पुरे् 
  

मुधोजी  महाशवद्यालय,फलटर्, शज.सातारा 77 प्र्म 
स्वा. िािासाहेब उंडाळकर माध्याशमक व उच्च 
माध्यशमक शवद्यालय, उंडाळे, ता.कराड. शज.सातारा 

74 व्व्ितीय 

२ 
 

ठारे् 
  

श्रीरंग शिक्षर् संस््ेचे श्रीरंग शवियालय शनकम गुरूजी 
मागण ठारे् -400601 

43 प्र्म 

चेंबरु कनाटका संघा, चेंबरु कनाटका हायस्कूल, चेंबरु 
मुंबई 

43 प्र्म 

अनुयोग शिक्षर्  संस््ा, खार (पूवण) मुंबई 400051 38 व्व्ितीय 
सेंट कोलबंा स्कुल, डॉ.काशिबाई नवरंगे रोड, गाविेवी, 
मुंबई-400007 

38 व्व्ितीय 

3 नाशिक 
  

कमणवीर काकासाहेब वाघ कला,शवज्ञान आशर् वाशर्ज्य 
महाशवद्यालय, पपपळगाव बसवतं, 
ता. शनफाड, शज. नाशिक 

76 प्र्म 

महात्मा फुल ेएज्युकेिन सोसायटी, वाघमळा,सावडेी, 
अहमिनगर. 

38 व्व्ितीय 

4 नागपूर राष्ट्रीय आििण  शवियालय व  कशनष्ट्ठ कला 
महाशवद्यालय, नवगेाव खैरी, ता. पारशिवनी, शज.नागपरू 

30 प्र्म  

हरीहरभाई पटेल हायस्कूल व कशनष्ट्ठ 
महाशवद्यालय,शरचाळबांध ता. आमगाव शज.गोंशिया 

28 शद्वतीय  

 

संवगण 3 :  ग्रामपचंायत - राज्यस्तर 
अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालेल े

गुर् 
राज्यस्तर 
क्रमांक 

१ परेु् ग्रामपंचायत गमेवाडी, ता. कराड, शज.सातारा 91 प्र्म  

२ परेु् ग्रामपंचायत साबडुी, ता.खेड, शज.परेु् 86 शद्वतीय  

३ नाशिक ग्रामपंचायत लोहसर, पा्डी, शज.अहमिनगर 67 तृतीय 

संवगण 3 :  ग्रामपचंायत - शवभागस्तर 
अ.क्र. शवभाग नाव व पत्ता शमळालेल े

गुर् 
राज्यस्तर 
क्रमांक 

१ परेु् ग्रामपंचायत गमेवाडी, ता. कराड, शज.सातारा 91 प्र्म  

ग्रामपंचायत साबडुी, ता.खेड, शज.परेु् 86 शद्वतीय  

2 नाशिक ग्रामपंचायत लोहसर, पा्डी , शज.अहमिनगर 67 प्र्म  

ग्रामपंचायत जऊळके पिडोरी, ता. पिडोरी , शज.नाशिक 51 शद्वतीय  

3 औरंगाबाि मौज ेलोहगाव ग्रामपंचायत, ता.शज.परभर्ी 60 प्र्म  
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संवगण 4 :  सेवाभावी संस््ा - राज्यस्तर 
अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े

गुर् 
राज्यस्तर 
क्रमाकं 

१ पुरे् ज्ञानिक्ती शवकास वाशहनी, मंचर, 
ता.आंबेगाव,शज.पुरे् 

88 प्र्म 

२ पुरे् शिवराज शमत्र मंडळ, भरैवनगर, धानोरी रोड,पुरे्-15 86 व्व्ितीय 

३ पुरे् वसुंधरा अशभयान बारे्र,  
ित्त नगर, पॅनकाडण क्लब रोड, बारे्र, पुरे् 411045 

83 तृतीय 

संवगण 4 :  सेवाभावी संस््ा - शवभागस्तर 
अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े

गुर् 
शवभागस्तर 
क्रमाकं 

१ पुरे् 
  

ज्ञानिक्ती शवकास वाशहनी, मंचर, ता.आंबेगाव, 
शज.पुरे् 

88 प्र्म 

शिवराज शमत्र मंडळ, भरैवनगर, धानोरी रोड,  
पुरे्-15 

86 व्व्िशतय 

२ ठारे् 
  

सगुर्ा रूलर फाउंडेिन, नेरळ, ता. कजणत,  
शज. रायगड 

75 प्र्म 

विेा जगजागृती मंच, महाड रायगड, 
डॉ.नािंगांवकर हॉव्स्पटल, एस.टी. स्टॅंडजवळ 
महाड, शज.रायगड 

55 शद्वशतय 

३ नाशिक 
  

यिवतं  सामाशजक  प्रशतष्ट्ठान, सोनई, ता.नेवासा, 
शज.अहमिनगर 

80 प्र्म 

नवजीवन ग्रामोिय प्रशतष्ट्ठान , 
प्लॉट नं.61, अष्ट्टशवनायक कॉलनी, पाईपलाईन 
रोड,  सावडेी, अ हमिनगर-414003 

65 शद्वशतय 

४ अमरावती 
  

अध्यक्ष आशिवासी पयावरर् सामाशजक शवकास 
बहुउदे्दिीय सामाशजक संघटना , परतवाडा ,  
ता. अचलपूर, शज. अमरावती 

65 प्र्म 

शनसगण वभैव संस््ा, अकोला ,ता. शज. अकोला 63 व्व्िशतय 
५ औरंगाबाि खंडेश्वर बहुउििेिीय  सेवाभावी मंडळ, 

पाचपपपळा, ता.परंडा.शज.उस्मानाबाि 
76 प्र्म 

जय शवश्वकमा सवाेिय संस््ा , 
एस-2, शिवसंकुल व्िारकािासनगर, सातारा 
पशरसर, बीड बायपास रोड, औरंगाबाि 

51 व्व्िशतय 

6 नागपूर आकािझेप फाउंडेिन, रामटेक, मु.पो. रामटेक, 
शज. नागपूर 

53 प्र्म 
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संवगण 5 :  ग्राम /शजल्हा/ शवभाग -राज्यस्तर 
अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े

गुर् 
राज्यस्तर 
क्रमाकं 

१ पुरे् वनस्पतीिास्र शवभाग,  
साशवत्रीबाई फुले, पुरे् शवियापीठ, गरे्िपखड, पुरे् 

79 प्र्म 

2 औरंगाबाि पोलीस प्रशिक्षर् कें द्र ,जालना 79 प्र्म 

 
संवगण 5 :  ग्राम /शजल्हा /शवभाग - शवभागस्तर 

अ .क्र.  शवभाग नाव व पत्ता शमळालले े
गुर् 

शवभागस्तर 
क्रमाकं 

१ पुरे् वनस्पतीिास्र शवभाग, 
साशवत्रीबाई फुले, पुरे् शवियापीठ, गरे्िपखड, 
पुरे् 

79 प्र्म 

2 औरंगाबाि पोलीस प्रशिक्षर् कें द्र, जालना  79 प्र्म 
 

2. राज्य स्तरावर शनवड झालेली व्यक्ती / संस््ा यानंा महसूल शवभाग स्तरावरील िेय ठरर्ारी 
पुरस्काराची रक्कम व राज्यस्तरावरील प्रिान करण्यात येर्ाऱ्या पुरस्काराची रक्कम यापैकी 
अशधकची रक्कम प्रिान करण्यात येईल.  कोर्त्याही पशरव्स््तीत पुरस्कार प्राप्त व्यक्ती / संस््ा  
यानंा िेण्यात येर्ारी  पुरस्काराची रक्कम ही राज्यस्तरावरील पुरस्काराच्या रकमेपेक्षा अशधक 
असर्ार नाही. 
 

3. छत्रपती शिवाजी महाराज वनश्री पुरस्कार हे राष्ट्रीय बचत प्रमार्पत्रे, स्मृतीशचन्ह व 
प्रिस्तीपत्र यास्वरुपात िेण्यात येतील. पुरस्कार शवतरर् समारंभाचे आयोजन िासन शनर्णय  ग्राम 
शवकास शवभाग व जलसंधारर् शवभाग क्रमाकं एसएलएफ-1893/ प्र.क्र. 232/जल -12, शिनाकं 9 
ऑगस्ट, 1994 अन्वये शवशहत केलेल्या मागणििणन शवशहत केलेल्या मागणििणनपर तत्वाप्रमारे् 
करण्यात याव.े 
 

4. शवभागस्तरीय पुरस्काराचंे शवतरर्, 10 शडसेंबर 2022 पयंत शवभागीय स्तरावर  
मा. पालकमंत्री याचं्या हस्ते करण्यात याव.े  
 

5. राज्यस्तरीय व वृत्तस्तरावरील  पुरस्कार  रकमेवर होर्ारा खचण  मागर्ी क्र. सी-7 खालील 
मुख्यलेखाशिर्षण 2406 वनीकरर् व वन्यजीवन 101 वनसरंक्षक शवकास व  पुनशनर्ममती (११)(३४) 
वनमहोत्सव, वनरोपर् व शवकास  (कायणक्रम) योजनातंगणत ( 2406 8551) तसेच परुस्कार 
आयोजनावरील खचण मागर्ी क्र. सी-7 खालील मुख्य लेखािीर्षण 2406 वनीकरर् व वन्यजीवन, 
003- शिक्षर् व प्रशिक्षर् (00)(03) प्रचार, प्रशसध्िी व प्रशिक्षर् (कायणक्रम) योजनातंगणत  
(2406 8589) याखाली सन 2022-23 या वर्षाकशरता मंजूर केलेल्या अनुिानातून भागशवण्यात 
यावा. 
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6.       सिर िासन शनर्णय महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस््ळावर 
उपललध करण्यात आला असून त्याचा संकेताकं  202211171840116719 असा आहे. हा िासन 
शनर्णय शडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाशंकत करुन काढण्यात येत आहे. 
             महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेिानुसार व नावाने.  
     

 
        (डॉ. रशवशकरर् गोवकेर) 
                 मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 
प्रत, 

1. मा. राज्यपालाचंे सशचव, राजभवन, मलबार शहल, मंुबई. 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सशचव, मंत्रालय, मंुबई.  
3. मा. शवरोधी पक्षनेता, शवधानसभा / शवधानपशरर्षि महाराष्ट्र शवधान मंडळ सशचवालय, मंुबई 
4. मा. सवण मंत्री/ मा. राज्यमंत्री 
5. मा. सवण शवधान सभा सिस्य/ शवधान पशरर्षि सिस्य 
6. मा. मंत्री ( वने) याचंे खाजगी सशचव 
7. मा.राज्यमंत्री (वने ) याचंे  खाजगी सशचव 
8. मा. मुख्य सशचव याचंे स्वीय सहायक 
9. प्रधान सशचव ( वने), महसूल व वन शवभाग, मंत्रालय, मंुबई. 
10. प्रधान सशचव, शवधानमंडळ सशचवालय,, शवधान  भवन, मुंबई. 
11. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,  (वनबल प्रमुख ),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 
12. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाशजक वनीकरर् , महाराष्ट्र राज्य, पुरे्. 
13. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अ ण्संकल्प, शनयोजन व शवकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
14. मुख्य वनसंरक्षक  ( प्रािेशिक ) (11 वृत्त ) 
15. वनसरंक्षक, सामाशजक वनीकरर् ( 6 वृत्त ) 
16. उपवनसंरक्षक ( प्रािेशिक ) ( सवण ) 
17. शवभागीय वन अशधकारी, सामाशजक वनीकरर्  ( सवण शजल्हे ) 
18.महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञयेता), महाराष्ट्र 1 व 2 , मंुबई व नागपूर, 
19. सवण शजल्हा कोर्षागार अशधकारी 
20 .अशधिान व लेखा अशधकारी, मंुबई 400 032. 
21.शनवासी पशरक्षा लेखा अशधकारी,मंुबई 
22.शवत्त शवभाग, व्यय-10, अ ण्संकल्प-06  मंत्रालय, मंुबई-32 
23.कायासन अशधकारी, फ-2,महसूल व वन शवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32  
24.कायासन अशधकारी, ब-1,महसूल व वन शवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32  
25.उप सशचव/अवर सशचव (सवण), महसूल व वन शवभाग, मंत्रालय, मंुबई-32 
26.शनवडनस्ती/फ-11. 

http://www.maharashtra.gov.in/

		2022-11-17T18:56:52+0530
	RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR




