स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार
सन 2014 जाहीर करणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा ववभाग
शासन वनणणय क्रमांकः रावापु-1015/प्र.क्र.116/2015/भाषा-3,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई -400 032
तारीख: 5 फेब्रुवारी,2016

वाचा 1)

मराठी भाषा ववभाग, शासन वनणणय क्र.रावापु 1012/प्र.क्र.104/2012/भाषा-3,
वद.10 सप्टें बर, 2012

2)

मराठी भाषा ववभाग शासन वनणणय क्र.रावापु 1014/प्र.क्र.23/2014/भाषा-3,
वद.10 सप्टें बर, 2014

प्रस्तावना महाराष्ट्र शासनाकडू न मराठी भाषेतील उत्कृष्ट्ट मराठी वाङ्मय वनर्ममतीस स्व.यशवंतराव
चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार दे ण्याची योजना कायान्ववत आहे. या योजनेअंतगणत राज्यातील व
राज्याबाहेरील ज्या लेखकांनी मराठी भाषेत वाङ्मय वनर्ममती केली आहे अशा लेखकांक डू न ववववध
वाङ्मय प्रकारातील पुस्तके स्वीकारण्यात येतात. सन 2014 या वषात वनर्ममती करण्यात आलेल्या
/ प्रथम प्रकावशत झालेल्या मराठी सावहत्यास वद. 10 सप्टें बर, 2012 च्या शासन वनणणयानुसार
स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार-2014 जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या
ववचाराधीन होता.

शासन वनणणय सन 2014 या वषात वनर्ममती करण्यात आलेल्या / प्रथम प्रकावशत झालेल्या मराठी सावहत्यास
स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या परीक्षण
सवमतीच्या वनकालपत्रानुसार सदर पुरस्कारासाठी पात्र ठरववण्यात आलेल्या ३१ लेखक/
सावहन्त्यकांची नांवे सोबत जोडण्यात आलेल्या वववरणपत्रातील यादीप्रमाणे जाहीर करण्यास व सदर
पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या सावहन्त्यकांना,

संदभाधीन वद.10 सप्टें बर, 2012 च्या शासन

वनणणयानुसार संबंवधत पुरस्कार प्रदान करण्यास या शासन वनणणयाववये मावयता दे ण्यात येत आहे.
2.

स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार - 2014 करीता प्रदान करावयाच्या

पुरस्काराची रोख रक्कम संदभाधीन वद.10 सप्टें बर, 2012 च्या शासन वनणणयातील 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, स्मृवतवचवह व
प्रमाणपत्र असे आहे . सदर पुरस्काराच्या यादीमध्ये कोणत्या वाङ्मय प्रकारास कोणता पुरस्कार प्रदान
करण्यात आला आहे , त्याचे नांव, तसेच संबंवधत लेखकाचे, पुस्तकाचे व प्रकाशन संस्थेचे नांव आवण
पुरस्काराची रक्कम नमूद करण्यात आली आहे.

शासन ननर्णय क्रमाांकः रावापु-1015/प्र.क्र.116/2015/भाषा-3,

3.

यासाठी सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहरण व संववतरण

अवधकारी म्हणून घोवषत करण्यात येत असून त्यांना अथवा त्यांनी प्रावधकृत केलेल्या दु य्यम अवधका-यास
या बाबतच्या दे यकावर स्वाक्षरी करण्यास प्रावधकृत करण्यात येत आहे.
4.

या वप्रत्यथण होणारा खचण “मागणी क्र. झेडएफ -02, 2205-कला व संस्कृती-00-102 कला व

संस्कृती प्रचालन 01 (योजनेतर योजना) (01)(03)-उत्तम पुस्तकांना उत्तेजन (2205 3199) 50 इतर
खचण (योजनेतर) ” या लेखावशषाखाली

सन 2015-2016 या वषात मंजूर करण्यात आलेल्या

अनुदानातून भागववण्यात यावा.
५.

सदर शासन वनणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201602051453342133 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Aparna
Arvind
Gawde

Digitally signed
by Aparna
Arvind Gawde
Date: 2016.02.05
16:34:49 +05'30'

(अपणा अ.गावडे )
उप सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मुंबई,
2. मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे ववशेष कायण अवधकारी, मंत्रालय, मुंबई,
3. प्रधान सवचव, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
4. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ, मुंबई,
5. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापवरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंबई,
6. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापवरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता), नागपूर,
7. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुंबई,
8. वनवासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मुंबई,
9. सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ, मुंबई,
10. संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई,
11. सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई,
12. प्रशासकीय अवधकारी, राज्य मराठी ववकास संस्था, मुंबई,
13. अवर सवचव (अथणसंकल्प), मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
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शासन ननर्णय क्रमाांकः रावापु-1015/प्र.क्र.116/2015/भाषा-3,

14. भाषा - 3 (संग्रहाथण).
प्रत मावहती व आवश्यक कायणवाहीसाठी :महासंचालक, मावहती व जनसंपकण महासंचालनालय, मुंबई,
यांना ववनंती करण्यात येते की, प्रस्तुत मावहती सवण वृत्तपत्रात तसेच राज्य शासनाच्या सवण
प्रवसध्दी माध्यमाद्वारे प्रवसध्द करावी.
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वव व र ण प त्र
शासन वनणणय क्रमांक - रावापु-1015/प्र.क्र.116/2015/भाषा-3, वदनांक ५ फेब्रुवारी, 201६ चे सहपत्र
सन 2014 या वषाकरीता उत्कृष्ट्ट मराठी वाड्.मय वनर्ममतीस स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङमय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी
पात्र ठरववण्यात आलेल्या लेखक / सावहन्त्यकांची यादी
(रक्कम रुपये)
अ.क्र.

वाङमय प्रकार

पुरस्कार

1.

प्रौढ वाङ्मय - काव्य

कवी केशवसूत पुरस्कार

2.

प्रथम प्रकाशन - काव्य

बवहणाबाई चौधरी पुरस्कार

3.

प्रौढ वाङ्मय - नाटक /

राम गणेश गडकरी पुरस्कार

रक्कम

लेखकाचे नांव

1,00,000/- मनोहर जाधव
50,000/- ववनायक येवले
1,00,000/- प्रा.मधू पाटील

एकांवकका

4.

प्रथम प्रकाशन - नाटक /

ववजय तेंडूलकर पुरस्कार

50,000/- वशफारस नाही

पुस्तकाचे नाव
तीव्र एकांतातल्या जीणण
काळोखात

प्रकाशन संस्था
ग्रंथाली,मुंबई

ठसे बदललेल्या

काव्याग्रह

मुक्कामावरुन

प्रकाशन, वावशम

कामस्पर्मशता पाच

नीहारा प्रकाशन,

एकांवकका

पुणे

वशफारस नाही

वशफारस नाही

रजेहो उफण मुद्दाम

मैत्रेय प्रकाशन,

एकांवकका

5.

प्रौढ वाङ्मय - कादं बरी

हरी नारायण आपटे पुरस्कार

1,00,000/- राजन खान

6.

प्रथम प्रकाशन - कादं बरी

श्री. ना. पेंडसे पुरस्कार

50,000/- व्यंकट पाटील

7.

प्रौढ वाङ्मय - लघुकथा

वदवाकर कृष्ट्ण पुरस्कार

1,00,000/- वववनता ऐनापुरे

8.

प्रथम प्रकाशन -

ग. ल. ठोकळ पुरस्कार

लघुकथा

9.

प्रौढ वाङ्मय लवलतगद्य
(लवलत ववज्ञानासह)

अनंत काणेकर पुरस्कार

50,000/- मनन्स्वनी लता

भरकटलेली कथा
घात

कुलस्वावमनी
प्रकाशन, डोंवबवली

कथा वतच्या

नवचैतवय प्रकाशन,
मुंबई

ब्लॉगच्या आरशापल्याड

रवीवद्र

1,00,000/- अमृता सुभाष

मुंबई

शब्द पन्ब्लकेशन,
मुंबई

एक उलट...
एक सुलट

राजहं स प्रकाशन,
प्रा.वल.पुणे

शासन ननर्णय क्रमाांकः रावापु-1015/प्र.क्र.116/2015/भाषा-3,

शासन वनणणय क्रमांक - रावापु-1015/प्र.क्र.116/2015/भाषा-3, वदनांक ५ फेब्रुवारी, 201६ चे सहपत्र
सन 2014 या वषाकरीता उत्कृष्ट्ट मराठी वाड्.मय वनर्ममतीस स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङमय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी
पात्र ठरववण्यात आलेल्या लेखक / सावहन्त्यकांची यादी
(रक्कम रुपये)
अ.क्र.

वाङमय प्रकार

10.

प्रथम प्रकाशन-

11.

प्रौढ वाङ्मय - ववनोद

पुरस्कार
ताराबाई शशदे पुरस्कार

रक्कम

लेखकाचे नांव

50,000/-

रवी अभ्यंकर

पुस्तकाचे नाव

प्रकाशन संस्था

पन्नाशीचा भोज्या

मौज प्रकाशन गृह,

लवलतगद्य

मुंबई
श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर
पुरस्कार

1,00,000/-

मंगला गोडबोले

ऋतु वहरवट

उत्कषण प्रकाशन,
पुणे

12.

प्रौढ वाङ्मय - चवरत्र

न. शच. केळकर पुरस्कार

1,00,000/-

प्रा.वनलकंठ

13.

प्रौढ वाङ्मय -

लक्ष्मीबाई वटळक पुरस्कार

1,00,000/-

म.सु.पाटील

श्री. के. क्षीरसागर पुरस्कार

1,00,000/-

यशोदा भागवत

ज्ञानसूयण डॉ.डी.वाय.पाटील

पालेकर

प्रा.श्री.वनलकंठ
रामचंद्र पालेकर

लांबा उगवे आगरी

ग्रंथाली,मुंबई

ग्रावफक वडझाइनचं गारुड

मौज प्रकाशन गृह,

आत्मचवरत्र

14.

प्रौढ वाङ्मय - समीक्षा /

मुंबई

वाङ्मयीन संशोधन /
सौंदयणशास्त्र /
लवलतकला आस्वादपर
लेखन

15.

प्रथम प्रकाशन - समीक्षा

रा. भा. पाटणकर पुरस्कार

50,000/-

वशफारस नाही

वशफारस नाही

वशफारस नाही

1,00,000/-

ववजय नाईक

साऊथ ब्लॉक वदल्ली

रोहन प्रकाशन, पुणे

/ सौंदयणशास्त्र
16.

प्रौढ वाङ्मय - राज्यशास्त्र

/समाजशास्त्र

डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कर
पुरस्कार

वशष्ट्टाईचे अंतरं ग
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शासन ननर्णय क्रमाांकः रावापु-1015/प्र.क्र.116/2015/भाषा-3,

शासन वनणणय क्रमांक - रावापु-1015/प्र.क्र.116/2015/भाषा-3, वदनांक ५ फेब्रुवारी, 201६ चे सहपत्र
सन 2014 या वषाकरीता उत्कृष्ट्ट मराठी वाड्.मय वनर्ममतीस स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङमय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी
पात्र ठरववण्यात आलेल्या लेखक / सावहन्त्यकांची यादी
(रक्कम रुपये)
अ.क्र.

17.

वाङमय प्रकार
प्रौढ वाङ्मय - इवतहास

पुरस्कार
शाहू महाराज पुरस्कार

रक्कम

लेखकाचे नांव

1,00,000/-

डॉ.माया पाटील
(शहापूरकर)

पुस्तकाचे नाव

प्रकाशन संस्था

मंवदर -वशल्पे

ग्रंथाली, मुंबई

मराठवाडयातील काही
वशल्प आवण मंवदर स्थापत्य

18.

प्रौढ वाङमय - भाषाशास्त्र

नरहर कुरंदकर पुरस्कार

1,00,000/-

डॉ.सुधीर रा.दे वरे

भाषा

/ व्याकरण
19.

प्रौढ वाङमय - ववज्ञान व
तंत्रज्ञान

महात्मा ज्योवतराव फुले

1,00,000/-

डॉ.वनवास पाटील

1,00,000/-

गजेंद्र प्रभाकर बडे

1,00,000/-

सी. डी. दे शमुख पुरस्कार

ना. गो. नांदापूरकर पुरस्कार

पुरस्कार

अवहराणीच्या वनवमत्ताने :
शोध दे वकणाचा

पद्मगंधा प्रकाशन,
पुणे
कॉन्वटनेवटल
प्रकाशन, पुणे

( संगणक व इंटरनेटसह )
20.

प्रौढ वाङ्मय - शेती व

वसंतराव नाईक पुरस्कार

योजनांची ववकासगंगा

साथणसक
ं ेत

भाग :1 शेतीच्या योजना

प्रकाशन, पुणे

वशफारस नाही

वशफारस नाही

वशफारस नाही

1,00,000/-

डॉ.जे.के.पवार

अथायन

राज प्रकाशन ,

1,00,000/-

राजीव साने

शेतीववषयक पूरक
व्यवसाय लेखनासह

21.

प्रौढ वाङ्मय - दवलत
सावहत्य

22.

प्रौढ वाङ्मय - अथणशास्त्र

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे
पुरस्कार

कोल्हापूर

व अथणशास्त्रववषयक
लेखन

23.

प्रौढ वाङमय - तत्त्वज्ञान
व मानसशास्त्र

गल्लत गफलत गहजब

राजहं स प्रकाशन
प्रा. वल.पुणे
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24.

वाङमय प्रकार
प्रौढ वाङमय वशक्षणशास्त्र

25.

प्रौढ वाङ्मय - पयावरण

पुरस्कार
कमणवीर भाऊराव पाटील
पुरस्कार
डॉ. पंजाबराव दे शमुख

रक्कम

लेखकाचे नांव

1,00,000/- मंगला कुलकणी

प्रौढ वाङमय - संपावदत

रा. ना. चव्हाण पुरस्कार

28.

प्रौढ वाङ्मय - अनुवावदत
प्रौढ वाङमय - संकीणण

तकणतीथण लक्ष्मणशास्त्री जोशी
पुरस्कार
भाई माधवराव बागल पुरस्कार

अवभनंदन प्रकाशन,

1,00,000/- संतोष शशत्रे

ववज्ञानाधावरत वनसगण

परमवमत्र

संवधणन-संरक्षण

पन्ब्लकेशवस, ठाणे

1,00,000/- संपा.अरुणा ढे रे

स्त्री-वलवखत मराठी कथा

पद्मगंधा

/ आधावरत
27.

वशक्षणातून स्वयंपण
ू णतेकडे

प्रकाशन संस्था
कोल्हापूर

पुरस्कार

26.

पुस्तकाचे नाव

1,00,000/- अनु.वषा

(1950 ते 2010)
दोन वक्षतीजे

गजेंद्रगडकर

1,00,000/- सुकवया आगाशे

प्रकाशन,

पुणे
अवभवजत प्रकाशन,
पुणे

मागोवा वमथकांचा

पद्मगंधा

प्रकाशन,

पुणे

( क्रीडासह )
29.

बालवाङ्मय - कववता

बालकवी पुरस्कार

50,000/-

शं.ल.नाईक

30.

बालवाङ्मय - नाटक व

माकडोबाची वरात

रजत

प्रकाशन,

भा. रा. भागवत पुरस्कार

50,000/-

वशफारस नाही

वशफारस नाही

वशफारस नाही

साने गुरजी पुरस्कार

50,000/-

सुरेश वांवदले

बेअडण काका

कनक

औरं गाबाद

एकांवकका

31.

बालवाङ्मय - कादं बरी

बुक्स,

डायमंड
पन्ब्लकेशवस, पुणे

पष्ृ ठ 8 पैकी 7

शासन ननर्णय क्रमाांकः रावापु-1015/प्र.क्र.116/2015/भाषा-3,

शासन वनणणय क्रमांक - रावापु-1015/प्र.क्र.116/2015/भाषा-3, वदनांक ५ फेब्रुवारी, 201६ चे सहपत्र
सन 2014 या वषाकरीता उत्कृष्ट्ट मराठी वाड्.मय वनर्ममतीस स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङमय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी
पात्र ठरववण्यात आलेल्या लेखक / सावहन्त्यकांची यादी
(रक्कम रुपये)
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32.

वाङमय प्रकार
बालवाङ्मय कथा (

पुरस्कार
राजा मंगळवेढेकर पुरस्कार

रक्कम

50,000/-

लेखकाचे नांव
भा.ल.महाबळ

पुस्तकाचे नाव

प्रकाशन संस्था

चोरानं खोकला नेला!

मावणक

प्रकाशन,

कोल्हापूर

छोटया गोष्ट्टी, परीकथा,
लोककथांसह )

33.

बालवाङ्मय सवणसामावय

34.

बालवाङ्मय - संकीणण

35.

यदु नाथ थत्ते पुरस्कार

ज्ञान ( छं द व शास्त्रे )

सरफोजीराजे भोसले
बृहवमहाराष्ट्र पुरस्कार

ना. धो. ताम्हणकर पुरस्कार
सयाजी महाराज गायकवाड
पुरस्कार

50,000/-

मंगला नारळीकर

50,000/-

डॉ.भगवान

गवणत गप्पा भाग एक

राजहं स प्रकाशन
प्रा.वल.पुणे

कुशल सारथी - नरेंद्र मोदी

अंजनीकर

1,00,000/- न्स्मता भागवत

वनमणल

प्रकाशन,

नांदेड
सावन घन बरसे

ग्रंथाली, मुंबई

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