
     साहित्य क्षते्रात भरीव कामहिरी करणाऱ्या  
           नामवतं साहित्त्यकास ववदा करंदीकर जीवन 
           िौरव पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी हनवड  
           सहमतीची पुनररचना करण्याबाबत... 
  

मिाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा हवभाि 

शासन हनणरय क्रमांकः ववदाप-ु1014/ प्र.क्र.112/ 2014/भाषा-3, 
मादाम कामा मािर, िुतात्मा राजिुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032 
तारीख : 12 जुल,ै 2018. 

वाचा  :  
1) मराठी भाषा हवभाि, शासन हनणरय क्र.ववदापु 1014/प्र.क्र.112/ 2014/भाषा-3, 
     हद. 12 फेब्रवुारी, 2015. 
2) मराठी भाषा हवभाि, शासन शुत्ददपत्रक क्र.ववदापु 1012/प्र.क्र.112/2014/भाषा-3, 
     हद. 16 माचर, 2016. 

शासन शुददीपत्रक  : - 
संदभाधीन हदनाकं 12 फेब्रवुारी, 2015 च्या शासन हनणरयामदये पहरच्छेद क्रमाकं - ३ मधील             

अ. क्र. ३ च्या हनकषात खालील प्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आिे :-   
“वयाची ज्येष्ट्ठता हवचारात घ्यावी व ियात असलेल्या साहित्त्यकांचाच हवचार ह्या पुरस्कारासाठी 

करण्यात यावा.”    
2. सदर शासन हनणरय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201807111738167733 असा आिे. िा आदेश हडजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षाहंकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (अपणा अ. िावडे) 
                                                                                      सि सहचव, मिाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा.मुख्यमंत्री याचंे सहचव, मंत्रालय, मंुबई, 

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


शासन हनणरय क्रमांकः ववदापु-1014/ प्र.क्र.112/2014/भाषा-3, 
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2. मा.मंत्री (मराठी भाषा) याचंे हवशेष कायर अहधकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
3. प्रबंधक, लोक आयुक्त आहण उप लोक आयुक्त कायालय, मंुबई, 
4. मिालेखापाल, मिाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई, 
5. मिालेखापाल, मिाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), नािपूर, 
6. अहधदान व लेखा अहधकारी, मंुबई, 
7. हनवासी लेखा परीक्षा अहधकारी, मंुबई, 
8. संचालक (माहिती व वृत्त ) , माहिती व जनसंपकर  मिासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई,  
9. सहचव (मराठी भाषा हवभाि) याचंे स्वीय सिायक, मंत्रालय, मंुबई, 
10.  अदयक्ष, मिाराष्ट्र राज्य साहित्य आहण संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
11.  अदयक्ष, अहखल भारतीय मराठी साहित्य मिामंडळ, पुणे, 
12.  हवत्त हवभाि (व्यय-4), मंत्रालय, मंुबई, 
13.  सहचव, मिाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
14.  सिसंचालक, लेखा व कोषािारे संिणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मजला, मंुबई, 
15.  अवर सहचव (अथरसंकल्प), मराठी भाषा हवभाि, मंत्रालय, मंुबई,   
16.  भाषा - 3 (संग्रिाथर). 
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