कोव्हीड 91-संबधित कततव्य बजावत असतांना
कोव्हीड 91-मुळे मृत्यू होणाऱ्या कमतचाऱ्यांना
सानुग्रह सहाय्य मंजूर करण्याबाबत.
कै.धवजय राजाराम खेडकर, धवभागीय वन
अधिकारी गट-अ
महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन धवभाग, मंत्रालय,
शासन शुद्धीपत्रक एमएफएस-2020/प्र.क्र.83/फ-8.
मादाम कामा मागत, हु तात्मा राजगुरु चौक
मुंबई-400 032.
धदनांक : 26 ऑक्टोबर, 2020.
संदभत :- शासन धनणतय धवत्त धवभाग क्र. एमएफएस-2020/प्र.क्र.83/फ-8,
धद.22 ऑक्टोबर, 2020.
शासन शुध्दीपत्रक :शासन आदे श संदभािीन धद. 22 ऑक्टोंबर,2020 अन्वये, कै.धवजय राजाराम खेडकर,
धवभागीय वन अधिकारी गट-अ यांचा कोव्व्हड 91-संबंधित कततव्य बजावताना कोव्व्हड मुळे मृत्यु
झाला असल्यामुळे कै.धवजय खेडकर यांच्या वारसांना रू.50.00 लक्ष

सानुग्रह सहाय्य मंजूर

करण्यात आले आहे.
सदरहू आदे शातील पधर.5 मध्ये कै.धवजय खेडकर यांचा कोव्हीड-91 या धवषाणूच्या
प्रादू भावामुळे “धद.27/08/2020 रोजी मृत्यू झाला”

असे नमूद केले आहे त्याऐवजी

“धद.29/08/2020 रोजी मृत्यू झाला” असे वाचण्यात यावे.
सदर

शासन

शुद्धीपत्रक,

महाराष्ट्र

शासनाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेतस्थळावर उपलब्ि करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक 202090269335935291 असा
आहे. हा आदे श धडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांधकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने ,

Anil Niwrutti
Dhas
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(अधनल िस)
कक्ष अधिकारी
महसूल व वन धवभाग.
प्रधत,
1)

प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर.

2)

प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर.

3)

प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (अथतसंकल्प धनयोजन व धवकास) नागपूर.

शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः एमएफएस-2020/प्र.क्र.83/फ-8.

4)

अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (कार्ममक), नागपूर.

5)

अपर प्रिान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पधिम मुंबई.

6)

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादे धशक ), कोल्हापूर /पुणे.

7)

धजल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण,कोल्हापूर.

8)

वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक सह्याद्री व्याघ्र संरधक्षत क्षेत्र कोल्हापूर.

9)

धवभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) कोल्हापूर.

10)

धवभागीय वन अधिकारी (कॅम्पा व भुमीमापन) पुणे.

11)

महालेखापाल,महाराष्ट्र-2 (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञय
े ता),महाराष्ट्र -9, मुंबई.

9२)

धजल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर /पुणे.

9३)

मंत्री (वने) यांचे खाजगी सधचव.

94)

मा.राज्यमंत्री (वने) यांचे खाजगी सधचव.

95)

प्रिान सधचव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक.

96)

धनवडनस्ती- फ-8
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