स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरससन 2013 - 2014 जाहीर करणेबाबत.

महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः रावापु-1014/�.�.48/2014/भाषा-3,
हुतात्माराजगु� चौक, मादाम कामा मागर,
मं�ालय, मुंबई - 400 032.

वाचा :-

तारीख : 26 नोव्हें, 2014.
1) मराठी भाषा  िवभाग, शासन िनणर्य �.रावाप-1012/�.�.104/2012/भाषा-3,
िदनांक 10 सप्टेंबर, 201

2) मराठी भाषा  िवभाग, शासन िनणर्य �पुरस-1012/�.�.111/2012/भाषा-3,
िदनांक 03 माचर्, 2014

3) मराठी भाषा  िवभाग, शासन िनणर्य �.रावाप-1014/�.�.23/2014/भाषा-3,
िदनांक 10 सप्टेंबर, 201

�स्तावन :-

उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय िन�मतीसाठी लेखकांना उ�ेजन देण्याबाबतची योजना                       

सन 2012-2013 या  िव�ीय वष�पासून पयर्टन व  सांस्कृितक कायर् िवभागाकडून मराठी भा

िवभागाकडे  वगर् करण्या त आल ी असल्यामुळे त्याअनुषंगाने िनगर्िमत करण्यात आलेल्या सं
िदनांक  10 सप्टें, 2012 च्या शासन िनणर्यानुसार स 2013-14 या वष�त  िन�मती करण्यात
आलेल्या / �थम �कािशत

झालेल्या वाड्.मय अथवा सािहत्य �कारास 2014 या वष�चा 

स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या िवचाराध.
शासन िनणर् :-

सन 2013-2014 या वष�त  िन�मती करण्यात आलेल्या / �थम �कािशत झालेल्या वाड्

अथवा  सािहत्य �कारास सन 2014 या वष�करीता  स्व.यशवंतराव चव्हाण राज ्य वाड् .मय पुरस
�दान करण्यासाठी गठीत करण्या त आलेल्या परीक्षण / िनवड सिमतीच्या िनकालप�ानुसा

पुरस्कारासाठी प� ठरिवण्यात आलेल्य30 लेखक / सािह�त्यकांची नांवे सोबत जोडण्यात आलेल्

िववरणप�ातील यादी�माणे जाहीर करण्यास व  सदर पुरस्कारासाठी पा� ठरलेल्या सािह�त्यका
संबंिधत पुरस्कार �दान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आ
2.

सन 2013-2014 या वष�त  िन�मती करण्यात आलेल्या / �थम �कािशत झालेल्या वाड्

अथवा  सािहत्य �कारास सन 2013-14 या वष�चा  स्व.यशवंतराव चव्हाण राज ्य वाड् .मय पुरस
�दान करावयाच्या पुरस्काराची रोख रक्कम संदभ�धीन िदना 10 सप्टें, 2012 च्या शासन
िनणर्यातील जोडप-1 मध्ये नमूद केल्या�माणजास्तीत जास्त �.1,00,00- (�पये एक लक्ष फक्

व कमीत कमी �.50,000/- (�पये प�ास हजार फक्त) असेल.  पुरस्काराचे स्व�प रोख रक्क
स्मृितिचन्ह व �माणप� असे आ. सदर पुरस्कारांच्या यादीमध्ये कोणत ्या वाड्.मय �कारास क

शासन िनणर् �मांकः रावापु-1014/�.�.48/2014/भाषा-3

पुरस्कार �दान करण्या त आला आ, त्याचे ना, तसेच  संबंिधत  लेखकाचे, पुस्तकाचे व   �काशन
संस्थेचे नांव आिण  पुरस्काराची रक्कम  नमूद  करण्यात आली 

3.

यासाठी सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई यांना आहरण व संिवतरण 

अिधकारी म्हणून घिषत करण्यात येत असू, त्यांना अथवा त्यांनी �ािधकृत केलेल्या    दुय्यम अयास याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास �ािधकृत करण्यात ये

4.       या ि�त्यथर् होणारा खच“मागणी �. झेडएफ -02, 2205-कला व संस्कृत-00-102 कला व 

संस्कृती �चान 01 (योजनेतर योजना) (01)(03)-उ�म पुस्तकांना उ�ेजन 2205 3199) 50  इतर 

खचर् (योजनेतर” या  लेखािशष�खाली   सन 2014-2015 या  िव�ीय वष�त मंजूर करण्यात आलेल्या

अनुदानातून भागिवण्यात यावा
5.

सदर  शासन िनणर्य महाराष्� शासनाच् www.maharashtra.gov.in या  संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201411261533086033 असा आहे .  हा आदे श 

िडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांिकत क�न काढण्यात य. 

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदे शानुसार व नावाने.

Dhaku
Raghunath
Chindarkar

Digitally signed by Dhaku
Raghunath Chindarkar
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=Marathi
Language Department,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Dhaku
Raghunath Chindarkar
Date: 2014.11.26 17:44:55
+05'30'

( धा. र. िंचदरकर)

अवर सिचव, महाराष्� शास

�ित :-

1. मा.मुख्यमं� यांचे अपर मुख् सिचव, मं�ालय, मुंबई,

2. मा.मं�ी (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सिचव, मं�ालय, मुंबई,
3. सिचव, मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई,

4. अध्य, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,

5. महालेखापाल, महाराष्-1, (लेखापिरक् / लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई,

6. महालेखापाल, महाराष्-2, (लेखापिरक् / लेखा व अनुज्ञेय), नागपूर,
7. अिधदान व लेखा अिधकारी, मुंबई,

8. िनवासी लेखापिरक् अिधकारी, मुंबई,

9. सिचव, महाराष् राज् सािहत् आिण संस्कृत मंडळ, मुंबई,

10. भाषा - 3 (सं�हाथर).

�त मािहती व आवश्य कायर्वाहीसाठ :-

1. महासंचालक, मािहती व जनसंपकर संचालनालय, मुंबई,

यांना  िवनंती करण्यात येते की, �स्तु मािहती सवर वृ�प�ात तसेच राज् शासनाच्य सवर �िसध्द

माध्यमा�ारे �िसध्दकरावी.
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िव व र ण प �
शासन िनणर् �मांक-रावापु-1014/�.�.48/2014/भाषा-3, िदनांक 26 नोव्ह ें, 2014 चे सहप�

अ.�.
1

1)

सन 2013-2014 या वष�करीता स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुर �दान करण्यासाठ पा� ठरिवण्या आलेल्य लेखक / सािह�त्यकांच यादी
वाङ्मय �का

पुरस्का

रक्क (�.)

लेखकाचे नाव

पुस्तकाचे नां

�काशन संस्थ

�ौढ वाङ्म - काव्

कवी केशवसूत पुरस्का

1,00,000/-

�ीकांत दे शमुख

बोलावें ते आम् ...

�ंथाली, मुंबई

2

3

4

2)

�थम �काशन - काव्

बिहणाबाई चौधरी पुरस्का

3)

�ौढ वाङ्म -

राम गणेश गडकरी पुरस्का

1,00,000/-

�थम �काशन -

िवजय तेंडूलकर पुरस्क

50,000/-

5)

�ौढ वाङ्म - कादं बरी

हरी नारायण आपटे पुरस्का

1,00,000/-

6)

�थम �काशन - कादं बरी

�ी.ना.पेंडसे पुरस्क

50,000/-

4)

7)
8)

नाटक/एकांिकका
नाटक / एकांिकका

50,000/-

5

केशव खटीं
मयूर दे वल

6

7

सालोसाल

�ितमा प�ब्लकेशन,

कािलदास : एका 

�ंथाली, मुंबई

गुराख्याचे महाकाव

पुणे

िशफारस नाही
िव�ाम गुप्त

ई�र डॉट कॉम
िशफारस नाही

राजहंस �काशन,
पुणे

�ौढ वाङ्म - लघुकथा

िदवाकर कृ ष्ण पुरस्क

1,00,000/-

सतीश तांबे

मॉलमध्ये मंगो

अक्षर �का,

�थम �काशन - लघुकथा

ग.ल.ठोकळ पुरस्का

50,000/-

िवभावरी वाकडे

िबन नात्याचा माणू

अक्षता �का,    पुणे

9)

�ौढ वाङ्म - लिलतग�

अनंत काणेकर पुरस्का

1,00,000/-

10)

�थम �काशन - लिलतग�

ताराबाई िंशदे पुरस्क

50,000/-

मुकुं द कुळे

शुभांगी गोखले

लोकरहाटी
रावा

मुंबई

मनोिवकास �काशन,
पुणे

उन्मेष �काश,
पुणे
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अ.�.

सन 2013-2014 या वष�करीता स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुर �दान करण्यासाठ पा� ठरिवण्या आलेल्य लेखक / सािह�त्यकांच यादी
वाङ्मय �का

पुरस्का

रक्क (�.)

लेखकाचे नाव

पुस्तकाचे नां

�काशन संस्थ

11)

�ौढ वाङ्म - िवनोद

�ीपाद कृ ष्ण कोल्हटक

1,00,000/-

तंबी दुराई

दोन फु ल एक हाफ -भाग

प�गंधा �काशन,

12)

�ौढ वाङ्म - चिर�

न.िं.केळकर पुरस्का

1,00,000/-

�ितभा रानडे

ज्ञानकोशकागणेश रं गो

प�गंधा �काशन,

13)

�ौढ वाङ्म - आत्मचिर

ल�मीबाई िटळक पुरस्का

1,00,000/-

सुि�या दीिक्

अमलताश

मौज �काशन गृह,

14)

�ौढ वाङ्म - समीक् /

�ी.के.क्षीरसागपुरस्का

1,00,000/-

डॉ.शोभा नाईक

मराठी - क�ड सांस्कृितक

दय� �काशन,

�थम �काशन -

रा.भा.पाटणकर पुरस्का

50,000/-

�ौढ वाङ्म -

डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर 

1,00,000/-

�काश पवार

भारतीय राजकारण आिण 

डायमंड प�ब्लकेशन,

�ौढ वाङ्म - इितहास

शाहू  महाराज पुरस्का

1,00,000/-

गणेश मतकर

होळकर िरयासतीचा 

अिहल्याबाई होळकर

1

2

वाङ्मयीन संशोध /

3

पुरस्का

4

5

सौंदयर्श / लिलतकला 
15)
16)
17)

18)

आस्वादपर लेख

समीक् / सौंदयर्श
राज्यशा / समाजशास

�ौढ वाङ्म -

भाषाशास / व्याकर

पुरस्का

नरहर कु �ंदकर पुरस्का

1,00,000/-

6

2

िभडे

सहसंबंध

7

पुणे
पुणे

मुंबई
पुणे

िशफारस नाही
नेतृत्वाची वाटचा

सांस्कृितक इितहा

पुणे

स्मार सिमती,

बेलापूर, नवी मुंबई

िशफारस नाही
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अ.�.
1

19)

20)

सन 2013-2014 या वष�करीता स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुर �दान करण्यासाठ पा� ठरिवण्या आलेल्य लेखक / सािह�त्यकांच यादी
वाङ्मय �का

पुरस्का

रक्क (�.)

लेखकाचे नाव

पुस्तकाचे नां

�काशन संस्थ

�ौढ वाङ्म - िवज्ञान 

महात्मा ज्योितराव फुल

1,00,000/-

राजा पटवधर्

जैतापरच
ू  अणुमंथ
े
न

�ंथाली, मुंबई

वसंतराव नाईक पुरस्का

1,00,000/-

डॉ.तानाजीराव 

शेतीपूरक उ�ोग

िदलीपराज �काशन,

ल.िस.जाधव

सुंभ आिण पीळ

साकेत �काशन,

2

तं�ज्ञ (संगणक व 
इंटरनेटसह)

�ौढ वाङ्म - शेती व 

शेतीिवषयक पूरक व्यवसाय
लेखन

3

पुरस्का

4

5

चोरगे

6

7

पुणे

21)

�ौढ वाङ्म - दिलत सािहत्

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे

1,00,000/-

22)

�ौढ वाङ्म - अथर्शास्त

सी.डी. दे शमुख पुरस्का

1,00,000/-

23)

�ौढ वाङ्म - त�वज्ञान 

ना.गो.नांदापूरकर पुरस्का

1,00,000/-

के.रं. िशरवाडकर

संस्कृत, समाज आिण 

प�गंधा �काशन,

24)

�ौढ वाङ्म - िशक्षणश

कमर्वीरभाऊराव पाटील

1,00,000/-

डॉ.शैलजा मंडले

िवमुक्त व भटक्यांच

अक्षय �का,

अथर्शास्तर्िवषयक
मानसशास

पुरस्का

पुरस्का

औरंगाबाद

िशफारस नाही
सािहत्

स�:�स्थती आिण
उपाययोजना

पुणे

रत्नािगर

25)

�ौढ वाङ्म - पय�वरण

डॉ. पंजाबराव दे शमुख पुरस्का

1,00,000/-

मुकुं द धारािशवकर

पाणी : तुमचे - आमचे

मनोिवकास �काशन,

26)

�ौढ वाङ्म -

रा.ना.चव्हाण पुरस्क

1,00,000/-

अ�ण जाखडे

भारतीय भाषांचे

प�गंधा �काशन,

संपािदत / आधािरत

लोकसव�क्षण महारा

पुणे
पुणे
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शासन िनणर् �मांक-रावापु-1014/�.�.48/2014/भाषा-3, िदनांक 26 नोव्ह ें, 2014 चे सहप�

अ.�.

सन 2013-2014 या वष�करीता स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुर �दान करण्यासाठ पा� ठरिवण्या आलेल्य लेखक / सािह�त्यकांच यादी
वाङ्मय �का

पुरस्का

रक्क (�.)

लेखकाचे नाव

पुस्तकाचे नां

�काशन संस्थ

27)

�ौढ वाङ्म - अनुवािदत

तकर्तीथर् ल�मणशास्तर्ी

1,00,000/-

नीिलमा भावे

पथेर पांचाली

मौज �काशन गृह,

28)

�ौढ वाङ्म - संकीणर

भाई माधवराव बागल पुरस्का

1,00,000/-

सदानंद िसनगारे

संिधकाली या अशा ...

िदलीपराज �काशन

29)

बालवाङ्म - किवता

बालकवी पुरस्का

50,000/-

आबा गोिंवदा

मन्हा मामाना गावले जा

अथवर् प�ब्लकेश,

30)

बालवाङ्म - नाटक व 

भा.रा. भागवत पुरस्का

50,000/-

डॉ.पूजा आकोटकर

बंडी ते बग
ुं

स्नेहवधर्न �का,

31)

बालवाङ्म - कादं बरी

साने गु�जी पुरस्का

50,000/-

बबन िंमड

कॅप्टन कावेरी मंगळाव

अक्षरसारस्

32)

बालवाङ्म - कथा

राजा मंगळवेढेकर पुरस्का

50,000/-

वष� गजं
े �गडक

खिजना लोककथांचा

अिभिजत �काशन, पुणे

1

2

(�ीडासह)

एकांिकका

(छोटया गोष्ट, परीकथा,
लोककथांसह)

3

पुरस्का

4

5

महाजन

6

7

मुंबई

�ा.िल., पुणे
धुळे

पुणे

�काशन, पुणे

33)

बालवाङ्म - सवर्सामान्य ज

यदु नाथ थ�े पुरस्का

50,000/-

रमेश महाले

चला अंतराळात

कौस्तुभ �काश,

34)

बालवाङ्म - संकीणर

ना.धो. ताम्हणकर पुरस्क

50,000/-

डॉ.भाग्य�ी

गोपाला गोपाला 

ज्ञानेश �का,

35)

सरफोजीराजे भोसले

सयाजी महाराज गायकवाड 

1,00,000/-

गोपाळराव मयेकर

ज्ञानदेव सृष

जागर �काशन,

(छं द व शास्)

बृहन्महाराष्� पुरस्

पुरस्का

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

पाटसकर

दे वकीनंदन गोपाला

नागपूर
नागपूर
गोवा
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