साहित्य क्षेत्रात भरीव कामहिरी करणाऱ्या
नामवंत साहित्त्यकास, ववदा करंदीकर
जीवन िौरव पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी
हनवड सहमतीची पुनररचना.

मिाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा हवभाि
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ववदापु-1014/प्र.क्र.112/2014/भाषा-3,
मादाम कामा मािर, िु तात्मा राजिुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तारीख: 16 माचर, 2016.
वाचा :- मराठी भाषा हवभाि, शासन हनणरय समक्रमांक हद.१२ फेब्रुवारी,२०१५.
शासन शुध्दीपत्रक :संदभाधीन हदनांक १२ फेब्रुवारी, २०१५ च्या शासन हनणरयामध्ये पहरच्छे द क्र.४ नंतर खालील
पहरच्छे द समाहवष्ट्ट करण्यात येत आिे.
“उपरोक्त हनवड सहमतीच्या अशासकीय सदस्यांना हवत्त हवभाि, शासन हनणरय क्र.प्रवास१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-5, हदनांक ३ माचर, २०१० व शासन हनणरय क्र.बैठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५,
हदनांक २४ मे, २०१२ अन्वये हनहित करण्यात आल्याप्रमाणे प्रवास भत्ता, दै हनक भत्ता व बैठक भत्ता
अनुज्ञय
े रािील.”
सदर शासन हनणरय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201603161600054533 असा आिे . िा आदे श
हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांहकत करुन काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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Arvind Gawde
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(अपणा अ.िावडे )
उप सहचव, मिाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मुख्यमंत्री यांचे सहचव, मंत्रालय, मुंबई,
2. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे हवशेष कायर अहधकारी, मंत्रालय, मुंबई,

शासन ननर्णय क्रमाांकः ववदापु-1014/प्र.क्र.112/2014/भाषा-3,

3. प्रबंधक, लोक आयुक्त आहण उप लोक आयुक्त कायालय, मुंबई,
4. मिालेखापाल, मिाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंबई,
5. मिालेखापाल, मिाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता), नािपूर,
6. अहधदान व लेखा अहधकारी, मुंबई,
7. हनवासी लेखा परीक्षा अहधकारी, मुंबई,
8. प्रधान सहचव, मराठी भाषा हवभाि यांचे स्वीय सिायक, मंत्रालय, मुंबई,
9. अध्यक्ष, मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहण संस्कृती मंडळ, मुंबई
10. अध्यक्ष, अहखल भारतीय मराठी साहित्य मिामंडळ, पुणे,
11. सहचव, मिाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मुंबई
12. भाषा - 3 (संग्रिाथर ).
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