स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय
पुरस्कार सन 2019 जाहीर करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा ववभाग
शासन वनणणय क्रमांकः रावापु-2021/प्र.क्र.1/भाषा-3,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक: 28 जानेवारी, 2021
वाचा :1) मराठी भाषा ववभाग शासन वनणणय क्र.रावापु-1012/प्र.क्र.104/2012/भाषा-3,
वदनांक 10 सप्टें बर, 2012.
2) मराठी भाषा ववभाग शासन वनणणय क्र.रावापु-1014/प्र.क्र.23/2014/भाषा-3,
वदनांक 10 सप्टें बर, 2014.
3) मराठी भाषा ववभाग, शासन वनणणय क्र. रावापु-१०१४/प्र.क्र.१२०/२०१४/भाषा-३,
वदनांक २ फेब्रुवारी, २०१६.
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 लेखकांकडू न ववववध वाङ्मय प्रकारातील
पुस्तके स्वीकारण्यात येतात. सन 2019 या वषात वनर्ममती करण्यात आलेल्या / प्रथम प्रकावशत झालेल्या
मराठी सावहत्यास वद.10 सप्टें बर, 2012 व वद.2 फेब्रुवारी, 2016

च्या शासन वनणणयानुसार

स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार-2019 जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन
होता.
शासन वनणणय:सन 2019 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 ३4 लेखक /
सावहन्त्यकांची नांवे सोबत जोडण्यात आलेल्या वववरणपत्रातील यादीप्रमाणे जाहीर करण्यास व सदर
पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या सावहन्त्यकांना, संदभाधीन वदनांक 10 सप्टें बर, 2012 व वदनांक २
फेब्रुवारी, २०१६ च्या शासन वनणणयानुसार संबंवधत पुरस्कार प्रदान करण्यास या शासन वनणणयाववये
मावयता दे ण्यात येत आहे.
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2.

स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार - 2019 करीता प्रदान करावयाच्या पुरस्काराची

रोख रक्कम संदभाधीन वदनांक 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 असून, पात्र ठरववण्यात आलेल्या ३4 लेखक/ सावहन्त्यकांच्या नांवाचे वववरणपत्र सोबत
जोडत आहे.
3.

यासाठी सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना वनयंत्रण अवधकारी

तसेच सहाय्यक लेखा अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ, मुंबई यांना आहरण व
संववतरण अवधकारी म्हणून घोवषत 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 2020-2021 या वषात मंजूर करण्यात आलेल्या

अनुदानातून भागववण्यात यावा.
5.

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

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 202101281230200733 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.

Nanda
Maruti Raut

Digitally signed by Nanda Maruti
Raut
DN: CN = Nanda Maruti Raut, C
= IN, S = Maharashtra, O =
Government Of Maharashtra,
OU = Marathi Language
Department
Date: 2021.01.28 16:44:22
+05'30'

(नंदा मा. राऊत)
अवर सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मुंबई,

2.

मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सवचव / ववशेष कायण अवधकारी, मंत्रालय, मुंबई,
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3.

मा.राज्यमंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सवचव / ववशेष कायण अवधकारी, मंत्रालय, मुंबई,

4.

मा. ववरोधी पक्षनेता (ववधानपवरषद/ववधानसभा) यांचे खाजगी सवचव,

5.

सवचव, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,

6.

महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापवरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता), मुंबई,

7.

महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापवरक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता), नागपूर,

8. अवधदान व लेखा अवधकारी, मुंबई,
9.

वनवासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मुंबई,

10. अध्यक्ष / सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ, मुंबई,
11. संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई,
12. सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई,
13. संचालक, राज्य मराठी ववकास संस्था, मुंबई,
14. अवर सवचव (अथणसंकल्प), मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
15. भाषा - 3 (संग्रहाथण).
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वववरणपत्र
शासन वनणणय क्रमांक रावापु-2021/प्र.क्र.1/भाषा-3, वदनांक 28 जानेवारी, 2021 चे सहपत्र
सन 2019 या वषाकरीता उत्कृष्ट्ट मराठी वाङ्मय वनर्ममतीस स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरववण्यात आलेल्या
लेखक / सावहन्त्यकांची यादी
अ.क्र.

वाङ्मय प्रकार

पुरस्कार

रक्कम रु.

लेखकाचे नाव

पुस्तकाचे नांव

प्रकाशन संस्था

1.

प्रौढ वाङ्मय - काव्य

कवी केशवसूत पुरस्कार

1,00,000/-

मंगेश नारायणराव

मायावीये तहरीर

पोएरीवाला पेपरवॉल मीवडया

काळे

ॲण्ड पन्ब्लशशग प्रा.वल. चे
इम्प्म्प्रट, मुंबई

2.

प्रथम प्रकाशन - काव्य

बवहणाबाई चौधरी

50,000/-

पुरस्कार
3.
4.
5.

प्रौढ वाङ्मय -

राम गणेश गडकरी

नाटक/एकांवकका

पुरस्कार

प्रथम प्रकाशन -

ववजय तेंडूलकर

नाटक/एकांवकका

पुरस्कार

प्रौढ वाङ्मय - कादं बरी

हरी नारायण आपटे

संदीप वशवाजीराव

असो आता चाड

लोकवाङ्मय गृह, मुंबई

जगदाळे
1,00,000/-

शफाअत खान

गांधी आडवा येतो

पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई

50,000/-

अनुप जत्राटकर

वनष्ट्पणण शपपळाच्या छायेत

तेजस पन्ब्लकेशन, कोल्हापूर

1,00,000/-

मनोज बोरगावकर

नदीष्ट्ट

ग्रंथाली, मुंबई

50,000/-

ज्ञानेश्वर प्रकाश

यसन

स्वयंदीप प्रकाशन, पुणे

हु ं दक्यांची कावहली

वदलीपराज प्रकाशन प्रा.वल.,

पुरस्कार
6.

प्रथम प्रकाशन - कादं बरी

श्री.ना.पेंडसे पुरस्कार

जाधवर
7.

प्रौढ वाङ्मय - लघुकथा

वदवाकर कृष्ट्ण पुरस्कार

1,00,000/-

धमणराज वनमसरकर

पुणे
8.

प्रथम प्रकाशन - लघुकथा

ग.ल.ठोकळ पुरस्कार

50,000/-

डॉ. ववजय जाधव

अस्वस्थ तांडा

ग्रंथाली, मुंबई

9.

प्रौढ वाङ्मय - लवलतगद्य

अनंत काणेकर पुरस्कार

1,00,000/-

नयना सहस्त्रबुद्धे

स्त्रीभान

अमेय प्रकाशन, पुणे

ताराबाई शशदे पुरस्कार

50,000/-

डॉ. ऐश्वया रे वडकर

वबजापूर डायरी

साधना प्रकाशन, पुणे

श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर

1,00,000/-

प्रा.अवनल सोनार

गझल वमन्स्कली

रजत प्रकाशन, औरं गाबाद

(लवलत ववज्ञानासह)
10.

प्रथम प्रकाशन लवलतगद्य

11.

प्रौढ वाङ्मय - ववनोद

पुरस्कार

शासन वनणणय क्रमांकः रावापु-2021/प्र.क्र.1/भाषा-3

12.

प्रौढ वाङ्मय - चवरत्र

न.शच.केळकर पुरस्कार

1,00,000/-

अनीता पाटील

सूयणकोवट समप्रभ द्रष्ट्टा

मनोववकास प्रकाशन,पुणे

अणुयावत्रक डॉ. अवनल
काकोडकर
13.

प्रौढ वाङ्मय -आत्मचवरत्र

लक्ष्मीबाई वटळक

1,00,000/-

अशोक राणे

वसनेमा पाहणारा माणूस

संवधकाल प्रकाशन, भाईंदर

1,00,000/-

नीवलमा गुंडी

गतकाळाची गाज

मौज प्रकाशन गृह, मुंबई

पुरस्कार
14.

प्रौढ वाङ्मय - समीक्षा/

श्री. के. क्षीरसागर

वाङ्मयीन संशोधन/

पुरस्कार

सौंदयणशास्त्र/ लवलतकला
आस्वादपर लेखन
15.

प्रथम प्रकाशन -

रा.भा.पाटणकर पुरस्कार

50,000/-

वशफारस नाही

प्रौढ वाङ्मय -

डॉ. बाबासाहे ब आंबड
े कर

1,00,000/-

डॉ. हमीद दाभोलकर

वववेकाच्या वाटे वर

राजहं स प्रकाशन प्रा.वल., पुणे

राज्यशास्त्र/समाजशास्त्र

पुरस्कार

प्रौढ वाङ्मय - इवतहास

शाहू महाराज पुरस्कार

1,00,000/-

गोपाळ वचप्पलकट्टी

प्राचीन भारतीय संस्कृती:

सदामंगल पन्ब्लकेशन, मुंबई

समीक्षा सौंदयणशास्त्र
16.
17.

मूलाधारांच्या शोधात
18.
19.

प्रौढ वाङ्मय -

नरहर कुरंदकर

भाषाशास्त्र/व्याकरण

पुरस्कार

प्रौढ वाङ्मय -

महात्मा ज्योवतराव फुले

ववज्ञान व तंत्रज्ञान

पुरस्कार

1,00,000/-

खंडेराव कुलकणी

मराठी व्याकरण : स्वरप

पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे

व वचवकत्सा
1,00,000/-

डॉ.व्ही.एन.शशदे

आवतण सारणी व

अक्षर दालन, कोल्हापूर

मूलद्रव्यांची दु वनया

(संगणक व इंटरनेटसह)
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20.

प्रौढ वाङ्मय - शेती व

वसंतराव नाईक पुरस्कार

1,00,000/-

रमेश जाधव

शेतीववषयक पूरक

पोशशद्याचे आख्यान एक

साधना प्रकाशन, पुणे

प्रश्नोपवनषद

व्यवसाय लेखनासह
21.

प्रौढ वाङ्मय -

लोकशाहीर अण्णाभाऊ

उपेवक्षतांचे सावहत्य

साठे पुरस्कार

1,00,000/-

डॉ. श्रीपाल सबनीस

आवदवासी प्रवतभावंतांचे

वदलीपराज प्रकाशन प्रा.वल.,

मराठी सावहत्य

पुणे

अनथणशास्त्र अथणशास्त्र

मनोववकास प्रकाशन,पुणे

(वंवचत, शोवषत, वपडीत,
आवदवासी, कष्ट्टकरी,
अनुसूवचत जाती व नव
बौद्ध इत्यादी)
22.

प्रौढ वाङ्मय - अथणशास्त्र व

सी.डी. दे शमुख पुरस्कार

1,00,000/-

डॉ. गुरदास नूलकर

अथणशास्त्र-ववषयक लेखन
23.

पयावरण आवण ववषमता

प्रौढ वाङ्मय -

ना.गो. नांदापूरकर

तत्त्वज्ञान व मानसशास्त्र

पुरस्कार

1,00,000/-

मनीषा बाठे

रामदासी मोक्षपट आवण

समथण वमवडया सेंटर, पुणे

वारकरी मोक्षपट एक
तौलवनक मागोवा

24.
25.

प्रौढ वाङ्मय -

कमणवीर भाऊराव पाटील

वशक्षणशास्त्र

पुरस्कार

प्रौढ वाङ्मय - पयावरण

डॉ. पंजाबराव दे शमुख

1,00,000/-

परे श जयश्री मनोहर

वशक्षणकोंडी

रोहन प्रकाशन, पुणे

अनथण ववकासनीती :

मनोववकास प्रकाशन, पुणे

व संतोष शेंडकर
1,00,000/-

अच्युत गोडबोले

पुरस्कार

सवणनाशाच्या उं बरठयावर
?

26.

प्रौढ वाङ्मय संपावदत/ आधावरत

रा.ना.चव्हाण पुरस्कार

1,00,000/-

संपादक

कवी अवनल यांची संपण
ू ण

श्याम माधव धोंड

कववता

ववजय प्रकाशन, नागपूर
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27.

प्रौढ वाङ्मय - अनुवावदत

तकणतीथण लक्ष्मणशास्त्री

1,00,000/-

अनुवादक

प्रायोवगक रं गभूमी : तीन

माधव वझे

अंक

1,00,000/-

डॉ. सुरेश हावरे

वशदोरी

राजहं स प्रकाशन प्रा.वल., पुणे

50,000/-

ववलास कांतीलाल

शाळे ला सुट्टी लागली रे

वदलीपराज प्रकाशन प्रा.वल.,

मोरे

ss

पुणे

जोशी पुरस्कार
28.
29.
30.

प्रौढ वाङ्मय -

भाई माधवराव बागल

संकीणण (क्रीडासह)

पुरस्कार

बालवाङ्मय - कववता

बालकवी पुरस्कार

बालवाङ्मय -

राजहं स प्रकाशन प्रा.वल., पुणे

भा.रा. भागवत पुरस्कार

50,000/-

सुनंदा गोरे

नवी प्रवतज्ञा

गोदा प्रकाशन, औरं गाबाद

साने गुरजी पुरस्कार

50,000/-

बबन शमडे

दौलतबंकी आवण त्याचा

राजहं स प्रकाशन प्रा.वल., पुणे

नाटक व एकांवकका
31.

बालवाङ्मय - कादं बरी

खवजना
32.

बालवाङ्मय - कथा

राजा मंगळवेढेकर

50,000/-

स्वाती राजे

शोध

रोहन प्रकाशन, पुणे

( छोटया गोष्ट्टी, परीकथा,

पुरस्कार
यदु नाथ थत्ते पुरस्कार

50,000/-

ववजय तांबे

बबडू बँकेत

रोहन प्रकाशन, पुणे

ना.धो. ताम्हणकर

50,000/-

आशा बोकील

अनंत वतची ध्येयासक्ती :

आशा बोकील, पुणे

लोककथांसह)
33.

बालवाङ्मय सवणसामावय ज्ञान
(छं द व शास्त्रे)

34.

बालवाङ्मय - संकीणण

पुरस्कार
35.

सरफोजीराजे भोसले

सयाजी महाराज

बृहवमहाराष्ट्र पुरस्कार

गायकवाड पुरस्कार

बचेंद्रीपाल
1,00,000/-

अवदती बवे

सौदीतले वदवस

पद्मगंधा प्रकाशन, पुणे
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