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 सन 2012 - 2013 या वर्षाच्या  उत्कृष्ट मराठी 
वाड्.मय ननर्ममतीस राज्य पुरस्कार जाहीर 
करणेबाबत.  

महाराष्र शासन 
मराठी भार्षा नवभाग 

शासन ननणणय क्रमाांकः रावाप-ु1013/प्र.क्र. 122/2013/भार्षा-3, 
मराठी भार्षा नवभाग,हुतात्मा राजगुरु चौक,  

मादाम कामा मागण,मांत्रालय, मुांबई - 400 032. 
तारीख: १७  फेब्रुवारी, २०१४ 

वाचा :  
1) मराठी भार्षा नवभाग,शासन ननणणय क्रमाांकः रावापु 1012/प्र.क्र.104/2012/भार्षा - 3,  

नद. 10 सप्टेंबर, 2012, नद.4 जानेवारी, 2013  
2) मराठी भार्षा नवभाग ,शासन ननणणय क्रमाांकः  रावापु १०१३/प्र.क्र.३४/२०१३/भार्षा-३,  

नद.८ माचण, २०१३ 

प्रस्तावना : 
उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय ननर्ममतीस राज्य पुरस्कार देण्याबाबतची योजना सन 2012 - 2013 या 

नवत्तीय वर्षापासून पयणटन व साांस्कृनतक कायण नवभागाकडून मराठी भार्षा नवभागाकडे वगण करण्यात 
आली असल्यामुळे त्याअनुर्षांगाने ननगणनमत करण्यात आलेल्या सांदभाधीन नद. 10 सप्टेंबर, 2012 च्या  
शासन ननणणयानुसार  सन 2012-2013 या वर्षात ननर्ममती करण्यात आलेल्या/ प्रथमम प्रकानशत 
झालेल्या वाड्.मय अथमवा सानहत्य प्रकारास  सन 2013 या वर्षाचा उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय  ननर्ममतीस 
राज्य पुरस्कार जाहीर करण्याची बाब शासनाच्या नवचाराधीन होती. 

शासन ननणणय : 
सन 2012-2013 या वर्षात ननर्ममती करण्यात आलेल्या/ प्रथमम प्रकानशत झालेल्या वाड्.मय 

अथमवा सानहत्य प्रकारास सन 2013 या वर्षाकरीता  उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय ननर्ममतीस राज्य पुरस्कार 
प्रदान करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या ननवड सनमतीच्या ननकालपत्रानुसार सदर 
पुरस्कारासाठी पात्र ठरनवण्यात आलेल्या 31 लेखक / सानहत्त्यकाांची  नाांव ेसोबत जोडण्यात आलेल्या 
नववरणपत्रातील यादीनुसार जाहीर करण्यास व सदर पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या पुरस्कत्यांना 
सांबांनधत पुरस्काराची रक्कम प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सन 2012-2013 या वर्षात ननर्ममती करण्यात आलेल्या/  प्रथमम प्रकानशत झालेल्या वाड्.मय 
अथमवा सानहत्य प्रकारास सन  2013 या वर्षाचा उत्कृष्ट मराठी वाड्.मय ननर्ममतीस राज्य पुरस्कार 
प्रदान करावयाच्या  पुरस्काराची  रोख  रक्कम  सांदभाधीन  नद. 10  सप्टेंबर, 2012  च्या  शासन  
ननणणयातील  जोडपत्र -  1  मध्ये  नमूद केल्याप्रमाणे जास्तीत जास्त रु.1,00,000/- (रुपये एक लक्ष 
फक्त) व  कमीत कमी रु. 50,000/- (रुपये पन्नास हजार फक्त) असेल.  पुरस्काराचे स्वरुप रोख 
रक्कम,  स्मृनतनचन्ह व प्रमाणपत्र असे आहे.   सदर परुस्काराच्या यादीमध्ये कोणत्या वाड्.मय प्रकारास 
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कोणता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे,  त्याचे नाव, तसेच सांबांनधत लेखकाचे, पुस्तकाचे व   
प्रकाशन सांस्थेमचे नाांव आनण  पुरस्काराची रक्कम  नमूद  करण्यात आली आहे.  

३. यासाठी सनचव, महाराष्र राज्य सानहत्य आनण सांस्कृती मांडळ, मुांबई याांना आहरण व सांनवतरण 
अनधकारी  म्हणनू  घोनर्षत  करण्यात  येत  असून  त्याांना  अथमवा  त्याांनी   प्रानधकृत   केलेल्या दुय्यम 
अनधका-यास याबाबतच्या देयकावर स्वाक्षरी करण्यास प्रानधकृत करण्यात येत आहे. 

४. या नप्रत्यथमण होणारा खचण “मागणी क्र. झेडएफ -02, 2205 - कला व सांस्कृती - 00 -102 कला 
व सांस्कृती प्रचालन 01  (योजनेतर योजना) (01)(03) -उत्तम पुस्तकाांना उत्तजेन (2205 3199) 50  
इतर खचण (योजनेतर) ” या लेखानशर्षाखाली  सन 2013 - 2014 या नवत्तीय वर्षात मांजूर करण्यात 
आलेल्या  अनुदानातून भागनवण्यात यावा.  

५. सदर शासन ननणणय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थमळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201402171250526333 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने.  

 (लनलता नश.देठे ) 
 उप सनचव, महाराष्र शासन 
प्रत, 

1. मा.मुख्यमांत्री याांचे अपर मुख्य सनचव, मांत्रालय, मुांबई, 
2. मा.उपमुख्यमांत्री याांचे प्रधान सनचव, मांत्रालय, मुांबई, 
3. मा.मांत्री (साांस्कृनतक कायण) याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई, 
4. मा.राज्यमांत्री (मराठी भार्षा) याांचे खाजगी सनचव, मांत्रालय, मुांबई, 
5. प्रबांधक, लोक आयुक्त आनण उप लोक आयुक्त कायालय, मुांबई, 
6. प्रधान सनचव (साांस्कृनतक कायण), पयणटन व साांस्कृनतक कायण नवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
7. सनचव, मराठी भार्षा नवभाग याांचे स्वीय सहायक, मांत्रालय, मुांबई, 
8. अध्यक्ष, महाराष्र राज्य सानहत्य आनण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
9. महालेखापाल, महाराष्र-1, (लेखापनरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मुांबई, 
१०. महालेखापाल, महाराष्र-2, (लेखापनरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), नागपूर,  
११. सवण नवभागीय आयुक्त,  
१२. सवण नजल्हानधकारी,  
१३. अनधदान व लेखा अनधकारी, मुांबई, 
१४. ननवासी लेखापनरक्षा अनधकारी, मुांबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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१५. महालेखाकार (स्थमाननक ननकाय लेखापरीक्षा व लेखा), महाराष्र, मुांबई, 
१६. नवत्त नवभाग (व्यय -4 / अथमणसांकल्प -3 / अथमणसांकल्प - 14), मांत्रालय, मुांबई, 
१७. सनचव, महाराष्र राज्य सानहत्य आनण सांस्कृती मांडळ, मुांबई, 
१८. सांचालक, साांस्कृनतक कायण सांचालनालय, मुांबई, 
१९. सांचालक, भार्षा सांचालनालय, बाांद्रा, मुांबई, 
२०. सनचव, महाराष्र राज्य मराठी नवश्वकोश ननर्ममती मांडळ, मुांबई, 
२१. प्रशासकीय  अनधकारी, राज्य मराठी नवकास सांस्थमा, मुांबई, 
२२. सांचालक, ग्रांथमालय सांचालनालय, महाराष्र राज्य, मुांबई, 
२३. सहसांचालक, लेखा व कोर्षागारे सांगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, 5 वा मजला, 

मुांबई, 
२४. अवर सनचव (अथमणसांकल्प), मराठी भार्षा नवभाग, मांत्रालय, मुांबई, 
२५. भार्षा - 3 (सांग्रहाथमण).



पृष्ठ 7 पैकी 4 

नव व र ण प त्र 
शासन ननणणय क्र. रावाप१ु०१३/प्र.क्र.१२२/२०१३/भार्षा-३ नदनाांक १७ फेब्रवुारी, २०१४ चे सहपत्र 

सन २०१२-२०१३ या वर्षाकरीता उत्कृष्ट मराठी वाङमय ननर्ममतीस राज्य परुस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरनवण्यात आलले्या लखेक / 
सानहत्त्यकाांची यादी 

अ.क्र. वाङमय प्रकार परुस्कार रक्कम लखेकाच ेनाांव पसु्तकाच ेनाव प्रकाशन सांस्थमा 
1.  प्रौढ वाङ्मय - काव्य कवी केशवसूत  

परुस्कार  
1,00,000/- प्रज्ञा दया पवार दृशयाांचा ढोबळ समुद्र पॉप्युलर प्रकाशन,  

मुांबई 
2.  प्रथमम प्रकाशन - काव्य बनहणाबाई चौधरी  

परुस्कार  
50,000/- अभय दाणी एरवी हा जाळ लोकवाङ्मय गृृ़ह,  

मुांबई 
3.  प्रौढ वाङ्मय - नाटक / 

एकाांनकका 
राम गणेश गडकरी 

परुस्कार 
1,00,000/- नशफारस नाही  नशफारस नाही  नशफारस नाही  

4.  प्रथमम प्रकाशन - नाटक / 
एकाांनकका 

नवजय तेंडूलकर  
परुस्कार 

50,000/- नशफारस नाही  नशफारस नाही  नशफारस नाही  

5.  प्रौढ वाङ्मय - कादांबरी हरी नारायण आपटे 
परुस्कार 

1,00,000/- आनांद नवनायक 
जातेगाांवकर 

अस्वस्थम वतणमान शब्द पत्ब्लकेशन, 
मुांबई  

6.  प्रथमम प्रकाशन - कादांबरी श्री. ना. पेंडसे  
परुस्कार 

50,000/- अवधूत डोंगरे स्वत:ला फालत ू
समजण्याची गोष्ट 

अक्षर मानव प्रकाशन, 
पणेु 

7.  प्रौढ वाङ्मय - लघुकथमा नदवाकर कृष्ण  
परुस्कार 

1,00,000/- नीरजा पावसात सूयण शोधणारी 
माणसां 

पॉप्युलर प्रकाशन,  
मुांबई 

8.  प्रथमम प्रकाशन - लघुकथमा ग. ल. ठोकळ  
परुस्कार 

50,000/- गुणवांत मधूकर 
पाटील 

भरळ अक्षर मानव प्रकाशन, 
पणेु 

9.  प्रौढ वाङ्मय - लनलतगद्य 
(लनलत नवज्ञानासह) 

अनांत काणेकर  
परुस्कार 

1,00,000/- हेमांत देसाई  
(बाब ूमोशाय ) 

सुहाना सफर मॅजते्स्टक प्रकाशन, 
मुांबई 

10.  प्रथमम प्रकाशन - 
लनलतगद्य 

ताराबाई शशदे  
परुस्कार 

50,000/- ऋनर्षकेश पाळांदे दोन चाकां  आनण मी प्रफुल्लता प्रकाशन, 
पणेु 
 

11.  प्रौढ वाङ्मय - नवनोद श्रीपाद कृष्ण 
कोल्हटकर 
परुस्कार 

1,00,000/- अननल  पांढरीनाथम 
सोनार 

नवश्वसुांदरी सुलभ 
हप्त्यात 

मनोरमा प्रकाशन,  
मुांबई 
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शासन ननणणय क्र. रावाप१ु०१३/प्र.क्र.१२२/२०१३/भार्षा-३ नदनाांक १७ फेब्रवुारी, २०१४ चे सहपत्र 
सन २०१२-२०१३ या वर्षाकरीता उत्कृष्ट मराठी वाङमय ननर्ममतीस राज्य परुस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरनवण्यात आलले्या लखेक / 

सानहत्त्यकाांची यादी 
अ.क्र. वाङमय प्रकार परुस्कार रक्कम लखेकाच ेनाांव पसु्तकाच ेनाव प्रकाशन सांस्थमा 
12.  प्रौढ वाङ्मय - चनरत्र न. शच. केळकर  

परुस्कार 
1,00,000/- बाबा भाांड लोकपाळ राजा 

सयाजीराव 
साकेत प्रकाशन, 

औरांगाबाद 
13.  प्रौढ वाङ्मय - आत्मचनरत्र लक्ष्मीबाई नटळक  

परुस्कार 
1,00,000/- मधु मांगेश कर्मणक करूळचा मुलगा मौज प्रकाशन,  

मुांबई 
14.  प्रौढ वाङ्मय - समीक्षा / 

वाङ्मयीन सांशोधन / 
सौंदयणशास्त्र / लनलतकला 
आस्वादपर लेखन 

श्री. के. क्षीरसागर  
परुस्कार 

1,00,000/- डॉ. ऋर्षीकेश 
काांबळे 

दनलत कनवता आनण 
अमेनरकन ब्लॅक पोएरी 

गोदा प्रकाशन, 
औरांगाबाद 

15.  प्रथमम प्रकाशन - समीक्षा /  
सौंदयणशास्त्र  

रा. भा. पाटणकर  
परुस्कार 

50,000/- हेमांत खडके अवाचीन कवींचा 
काव्यनवचार 

पद्मगांधा प्रकाशन,  
पणेु 

16.  प्रौढ वाङ्मय - राज्यशास्त्र 
/समाजशास्त्र  

डॉ. बाबासाहेब 
आांबडेकर परुस्कार 

1,00,000/- सांध्या नरे - पवार नतची भाकरी कोणी 
चोरली ? 

मनोनवकास प्रकाशन, 
पणेु 

17.  प्रौढ वाङ्मय - इनतहास शाहू महाराज  
परुस्कार 

1,00,000/- अनवनाश नदगांबर 
फुलझेले 

आांबडेकरी  
चळवळीतील दादासाहेब 
गायकवाड याांच ेयोगदान 

लोकवाङ्मय गृह,  
मुांबई 

18.  प्रौढ वाङमय-भार्षाशास्त्र  /   
व्याकरण  
 

नरहर कुरूां दकर  
परुस्कार 

1,00,000/- सुरेश पाांडुरांग 
वाघे 

सांकल्पना कोश खांड 
2,3,4,5 

ग्रांथमाली,  
मुांबई 

19.  प्रौढ वाङमय - नवज्ञान व 
तांत्रज्ञान  
( सांगणक व इांटरनेटसह ) 

महात्मा ज्योतीराव फुले 
परुस्कार  

1,00,000/- प्रदीपकुमार माने मुांगी : एक अद्भतू नवश्व पद्मगांधा प्रकाशन,  
पणेु 

20.  प्रौढ वाङ्मय - शेती व 
शेतीनवर्षयक परूक 
व्यवसाय लेखनासह 

वसांतराव नाईक  
परुस्कार 

1,00,000/- अननल पाटील गावगाडा शतकानांतर 
... 

मनोनवकास प्रकाशन, 
पणेु 
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शासन ननणणय क्र. रावाप१ु०१३/प्र.क्र.१२२/२०१३/भार्षा-३ नदनाांक १७ फेब्रवुारी, २०१४ चे सहपत्र 
सन २०१२-२०१३ या वर्षाकरीता उत्कृष्ट मराठी वाङमय ननर्ममतीस राज्य परुस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरनवण्यात आलले्या लखेक / 

सानहत्त्यकाांची यादी 
अ.क्र. वाङमय प्रकार परुस्कार रक्कम लखेकाच ेनाांव पसु्तकाच ेनाव प्रकाशन सांस्थमा 
21.  प्रौढ वाङ्मय - दनलत 

सानहत्य 
लोकशाहीर अण्णाभाऊ 

साठे परुस्कार  
1,00,000/- ॲड. नानासाहेब  

ननकम 
जोहार जातक प्रकाशन,  

मुांबई 
22.  प्रौढ वाङ्मय - अथमणशास्त्र  

व अथमणशास्त्रनवर्षयक  
लेखन 

सी. डी. देशमुख  
परुस्कार  

1,00,000/- नशफारस नाही  नशफारस नाही  नशफारस नाही  

23.  प्रौढ वाङमय - तत्त्वज्ञान  
व मानसशास्त्रच्  

ना. गो. नाांदापरूकर 
परुस्कार 

1,00,000/- डॉ. मुहम्मद आजम सुफी तत्त्वज्ञान :  
स्वरूप आनण शचतन 

पद्मगांधा प्रकाशन,  
पणेु 

24.  प्रौढ वाङमय - 
नशक्षणशास्त्र 

कमणवीर भाउराव 
पाटील परुस्कार 

1,00,000/- नामदेव शांकर माळी शाळाभेट साधना प्रकाशन,  
पणेु 

25.  प्रौढ वाङ्मय - पयावरण डॉ. पांजाबराव देशमुख 
परुस्कार 

1,00,000/- अतुल देउळगावकर नवश्वाच ेआतण लोकवाङ्मय गृह, 
मुांबई 

26.  प्रौढ वाङमय - सांपानदत / 
आधानरत 
 
 

रा. ना. चव्हाण  
परुस्कार 

1,00,000/- नशफारस नाही  नशफारस नाही  नशफारस नाही  

27.  प्रौढ वाङ्मय - अनुवानदत तकण तीथमण  लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी परुस्कार 

1,00,000/-  सुजाता गोडबोले भारताच्या सांसदीय 
लोकशाहीची 
अत्ननपरीक्षा 

राजहांस प्रकाशन,  
पणेु 

28.  प्रौढ वाङमय - सांकीणण ( 
क्रीडासह ) 

भाई माधवराव बागल  
परुस्कार 

1,00,000/- प्रसाद नामजोशी शॉटणकट मनोनवकास प्रकाशन, 
पणेु 

29.  बालवाङ्मय - कनवता बालकवी  
परुस्कार 

50,000/- इांद्रनजत भालेराव गावाकडां मनोनवकास प्रकाशन, 
पणेु 

30.  बालवाङ्मय - नाटक व 
एकाांनकका 

भा. रा. भागवत  
परुस्कार 

50,000/- अरूणा भागवत आनांद फुलवू या इसाप प्रकाशन,  
नाांदेड 
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शासन ननणणय क्र. रावाप१ु०१३/प्र.क्र.१२२/२०१३/भार्षा-३ नदनाांक १७ फेब्रवुारी, २०१४ चे सहपत्र 
सन २०१२-२०१३ या वर्षाकरीता उत्कृष्ट मराठी वाङमय ननर्ममतीस राज्य परुस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरनवण्यात आलले्या लखेक / 

सानहत्त्यकाांची यादी 
अ.क्र. वाङमय प्रकार परुस्कार रक्कम लखेकाच ेनाांव पसु्तकाच ेनाव प्रकाशन सांस्थमा 
31.  बालवाङ्मय - कादांबरी साने गुरूजी परुस्कार 50,000/- ल.म.कडू खारीच्या वाटा राजहांस प्रकाशन,पणेु 

32.  बालवाङ्मय कथमा ( 
छोटया गोष्टी,परीकथमा, 
लोककथमाांसह ) 

राजा मांगळवढेेकर  
परुस्कार 

50,000/- गौरी पटवधणन नील आनण नप्रन्स ऑफ 
पर्मशया  

जोत्स्ना प्रकाशन,  
पणेु 

33.  बालवाङ्मय सवणसामान्य 
ज्ञान  ( छांद व शास्त्र े) 

यदुनाथम थमत्त े 
परुस्कार 

50,000/- आनांद घैसास आकाश कस ेपाहाव े मनोनवकास प्रकाशन, 
पणेु 

34.  बालवाङ्मय - सांकीणण ना. धो. ताम्हणकर  
परुस्कार 

50,000/- मदन हजरेी गायबगळा स्पशण प्रकाशन, 
राजापरू 

35.  बहृन्महाराष्र परुस्कार सयाजी महाराज 
गायकवाड परुस्कार 

1,00,000/- डॉ. प्रनतभा आठवले पवूणरांग - नहमरांग कॉत्न्टनेन्टल प्रकाशन, 
पणेु 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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