
स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय  
पुरस्कार सन 2021 जाहीर करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाकं : रावापु-2022/प्र.क्र.138/भाषा-3, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
     वदनाकं: 06 विसेंबर, 2022 

वाचा :-  
1) मराठी भाषा ववभाग शासन वनणणय क्र.रावापु-1012/प्र.क्र.104/2012/भाषा-3,  

वदनाकं 10 सप्टेंबर, 2012. 
2) मराठी भाषा ववभाग शासन वनणणय क्र.रावापु-1014/प्र.क्र.23/2014/भाषा-3,  

वदनाकं 10 सप्टेंबर, 2014. 
3) मराठी भाषा ववभाग, शासन वनणणय क्र. रावापु-१०१४/प्र.क्र.१२०/२०१४/भाषा-३,  

वदनाकं २ फेब्रवुारी, २०१६. 
 

प्रस्तावना :- 
 महाराष्ट्र शासनाकिून मराठी भाषेतील उत्कृष्ट्ट मराठी वाङ्मय वनर्ममतीस स्व.यशवतंराव 
चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार देण्याची योजना कायान्ववत  आहे. या योजनेअंतगणत राज्यातील व 
राज्याबाहेरील ज्या लेखकानंी  मराठी भाषेत वाङ्मय वनर्ममती केली आहे अशा लेखकाकंिून ववववध 
वाङ्मय प्रकारातील पुस्तके स्वीकारण्यात येतात. सन 2021 च्या पुरस्कार स्पधेसाठी प्राप्त झालेल्या 
प्रववेशकाचं्या अनुषंगाने वद.10 सप्टेंबर, 2012 व वद.2 फेब्रवुारी, 2016 च्या शासन वनणणयानुसार 
स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार-2021 जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
ववचाराधीन होता. 
 

शासन वनणणय :- 
 सन 2021 या वषात स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी 
गठीत करण्यात आलेल्या परीक्षण सवमतीच्या वनकालपत्रानुसार सदर 35 पुरस्कारासाठी पात्र 
ठरववण्यात आलेल्या ३३ लेखक / सावहन्त्यकाचंी नावं े सोबत जोिण्यात आलेल्या वववरणपत्रातील 
यादीप्रमाणे जाहीर करण्यास व सदर पुरस्कारासाठी पात्र ठरलले्या सावहन्त्यकानंा, संदभाधीन 
वदनाकं 10 सप्टेंबर, 2012 व वदनाकं २ फेब्रवुारी, २०१६ च्या शासन वनणणयानुसार संबंवधत पुरस्कार  
प्रदान करण्यास या शासन वनणणयाववये मावयता देण्यात येत आहे.   

2. स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार - 2021 करीता प्रदान करावयाच्या 
पुरस्काराची रोख रक्कम संदभाधीन वदनाकं 10 सप्टेंबर, 2012 च्या शासन वनणणयातील जोिपत्र -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 नावं, तसेच संबंवधत लेखकाच,े पुस्तकाच ेव प्रकाशन संस्थेचे नावं आवण 
पुरस्काराची रक्कम नमूद करण्यात आली असून, पात्र ठरववण्यात आलेल्या ३3 लेखक/ 
सावहन्त्यकाचं्या नावंाचे वववरणपत्र सोबत जोित आहे.  
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3. यासाठी सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंिळ, मंुबई यानंा वनयंत्रण अवधकारी 
तसेच सहाय्यक लेखा अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंिळ, मंुबई यानंा आहरण व 
संववतरण अवधकारी म्हणनू घोवषत करण्यात येत आहे. 
 

4.       या वप्रत्यथण होणारा खचण “मागणी क्र.झेिएफ - 02, 2205 - कला व संस्कृती - 00 - 102 कला व 
संस्कृती प्रचालन 01 (योजनेतर योजना) (01)(03) - उत्तम पुस्तकानंा उत्तेजन (2205 3199) 50 इतर 
खचण (योजनेतर)” या लेखावशषाखाली सन 2022-2023 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 202212061651334033 असा आहे. हा आदेश 
विजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 

                                                                                                    ( ऐश्वया गोवकेर )  
              कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
2. मा.मंत्री (मराठी भाषा) याचंे खाजगी सवचव / ववशेष कायण अवधकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा.राज्यमंत्री(मराठी भाषा) याचंे खाजगी सवचव/ववशेष कायण अवधकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मा. ववरोधी पक्षनेता (ववधानपवरषद/ववधानसभा) याचंे खाजगी सवचव, 
5. प्रधान सवचव, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
6. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1, (लेखापवरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई, 
7. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2, (लेखापवरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), नागपूर,  
8. अवधदान व लेखा अवधकारी, मंुबई, 
9. वनवासी लेखापवरक्षा अवधकारी, मंुबई,      
10. सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंिळ, मंुबई, 
11. संचालक, भाषा संचालनालय, बादं्रा, मंुबई, 
12. सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंिळ, मंुबई, 
13. संचालक, राज्य मराठी ववकास संस्था, मंुबई, 
14. अवर सवचव (अथणसंकल्प), मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
15. भाषा - 3 (संग्रहाथण). 

  

http://www.maharashtra.gov.in/
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वववरणपत्र 
स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय परुस्कार सन 2021 पुरस्कारासाठी पात्र 

ठरववण्यात आलले्या लखेक/सावहन्त्यकांची  यादी 
 

अ.
क्र. 

वाङ्मय प्रकार परुस्कार रक्कम रु. लेखकाचे नाव पसु्तकाचे नाांव प्रकाशन सांस्था 

1) प्रौढ वाङ्मय - 
काव्य 

कवी केशवसतु 
परुस्कार 
 

1,00,000/- हबीब भांडारे जगणां 
ववकणाऱ्या 
माणसाांच्या 
कववता 

गोदा प्रकाशन, 
औरांगाबाद 

2) प्रथम प्रकाशन - 
काव्य 
 

बवहणाबाई चौधरी 
परुस्कार 
 

50,000/- रमजान मलु्ला अस्वस्थ 
काळरात्रींचे 
दषृ्टान्त 

गोल्डनपेज 
पब्ललकेशन, पणेु 

3) प्रौढ वाङ्मय -  
नाटक/एकाांवक
का 
 

राम गणेश गडकरी 
परुस्कार 
 

1,00,000/- नारायण 
जाधव 
येळगावकर 

यशोधरा स्वयांदीप 
प्रकाशन, पणेु 

4) प्रथम प्रकाशन - 
 नाटक/ 
एकाांवकका 
 

ववजय तेंडूलकर 
परुस्कार 
 

50,000/- शिफारस नाही 

5) प्रौढ वाङ्मय - 
कादांबरी 
 

हरी नारायण आपटे 
परुस्कार 
 
 

1,00,000/- प्रशान्त बागड नवल पपायरस 
प्रकाशन, 
कल्याण 

6) प्रथम प्रकाशन - 
कादांबरी 
 

श्री.ना.पेंडसे परुस्कार 
 

50,000/- 
 

श्वेता सीमा 
ववनोद 

आपल्याला 
काय त्याचां … 

राजगहृ प्रकाशन, 
कोल्हापरू 

7) प्रौढ वाङ्मय - 
लघकुथा 

वदवाकर कृष्ण 
परुस्कार 

1,00,000/- अवनल साबळे वपवळा वपवळा 
पाचोळा 

पपायरस 
प्रकाशन, 
कल्याण 

8) प्रथम प्रकाशन - 
लघकुथा 

ग.ल.ठोकळ परुस्कार 50,000/- 
 

ववश्वास 
जयदेव ठाकूर 

नात्याांचे 
सर्व्व्हससग 

शलदमल्हार 
प्रकाशन, नावशक 

9) प्रौढ वाङ्मय - 
लवलतगद्य 
(लवलत 
ववज्ञानासह) 

अनांत काणेकर 
परुस्कार 

1,00,000/- डॉ. नीवलमा 
गुांडी 

आठवा सरू अवभजीत 
प्रकाशन, पणेु 

10) प्रथम प्रकाशन - 
 लवलतगद्य 

ताराबाई सशदे परुस्कार 
 

50,000/- वीणा सामांत साठा उत्तराची 
कहाणी… 

मधशु्री प्रकाशन, 
पणेु 

11) प्रौढ वाङ्मय - 
ववनोद 

श्रीपाद कृष्ण 
कोल्हटकर परुस्कार 

1,00,000/- राजा 
गायकवाड 

गढीवरून मैत्री 
पब्ललकेशन, पणेु 

12) प्रौढ वाङ्मय - 
चवरत्र 

न.सच.केळकर 
परुस्कार 

1,00,000/- वांदना बोकील 
-कुलकणी 

रोवहणी 
वनरांजनी 

राजहांस प्रकाशन 
प्रा.वल., पणेु 
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13) प्रौढ वाङ्मय - 
आत्मचवरत्र 

लक्ष्मीबाई वटळक 
परुस्कार 
 

1,00,000/- 
 

शरद 
बाववस्कर 

भुरा लोकवाङ्मय गहृ, 
मुांबई 

14) प्रौढ वाङ्मय - 
समीक्षा/ 
वाङ्मयीन 
सांशोधन/ 
सौंदययशास्त्र/ 
लवलतकला 
आस्वादपर 
लेखन  

श्री. के. क्षीरसागर 
परुस्कार 

1,00,000/- दीपा देशमखु जग बदलणारे 
ग्रांथ 

मनोववकास 
प्रकाशन, पणेु 

15) प्रथम प्रकाशन -  
समीक्षा 
सौंदययशास्त्र 

रा.भा.पाटणकर 
परुस्कार 

50,000/- प्रा. डॉ. प्रकाश 
शेवाळे 

‘अनषु्टुभ्’ 
वनयतकावलका
चे वाङ्मयीन 
योगदान 

हर्ममस प्रकाशन, 
पणेु 

16) प्रौढ वाङ्मय -  
राज्यशास्त्र/समा
जशास्त्र 

डॉ. बाबासाहेब 
आांबेडकर परुस्कार 

1,00,000/- सरेुश भटेवरा शोध…  
नेहरू - गाांधी 
पवाचा ! 

मनोववकास 
प्रकाशन, पणेु 
 
 

17) प्रौढ वाङ्मय - 
इवतहास 

शाहू महाराज परुस्कार 
 

1,00,000/- शवशकाांत 
वगवरधर वपते्र 

जयत ुवशवाजी 
जयत ुवशवाजी 

राजहांस प्रकाशन 
प्रा.वल., पणेु 

18) प्रौढ वाङ्मय -  
भाषाशास्त्र/व्याक
रण 

नरहर कुरूां दकर 
परुस्कार 
 

1,00,000/- सदानांद कदम मराठी भाषेच्या 
जडणघडणीची  
कहाणी 
वाक्प्रचाराांची  

मनोववकास 
प्रकाशन, पणेु 

19) प्रौढ वाङ्मय - 
 ववज्ञान व 
तांत्रज्ञान (सांगणक 
व इांटरनेटसह) 
 

महात्मा जोतीराव फुले 
परुस्कार 
 

1,00,000/- अरुण गदे्र उत्क्राांती  : एक 
वैज्ञावनक    
अांधश्रद्धा ? 

सनुीधी 
पब्ललशसय, पणेु 

20) प्रौढ वाङ्मय - 
शेती व 
शेतीववषयक 
परूक व्यवसाय 
लेखनासह 

वसांतराव नाईक 
परुस्कार 
 

1,00,000/- सवचन 
आत्माराम 
होळकर 

शेती शोध 
आवण बोध 

भुमाता 
पब्ललकेशन, 
लासलगाांव,          
वज. नावशक 

21) प्रौढ वाङ्मय - 
 उपेवक्षताांचे 
सावहत्य (वांवचत, 
शोवषत, वपडीत, 
आवदवासी, 
कष्टकरी, 
अनसुवूचत जाती 
व नव बौद्ध 
इत्यादी) 

लोकशाहीर 
अण्णाभाऊ साठे 
परुस्कार 

1,00,000/- सखुदेव थोरात वांवचताांचे 
वतयमान 

लोकवाङ्मय गहृ, 
मुांबई 
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22) प्रौढ वाङ्मय - 
अथयशास्त्र व 
अथयशास्त्र-
ववषयक लेखन 

सी.डी. देशमखु 
परुस्कार  
 

1,00,000/- शिफारस नाही  

23) प्रौढ वाङ्मय -  
तत्त्वज्ञान व 
मानसशास्त्र 
 

ना.गो. 
नाांदापरूकर परुस्कार 

1,00,000/- डॉ. आर. के. 
अडसळू 

सखुाचे 
मानसशास्त्र 

उन्मेष प्रकाशन, 
पणेु 

24) प्रौढ वाङ्मय -  
वशक्षणशास्त्र 

कमयवीर भाऊराव 
पाटील परुस्कार 

1,00,000/- डॉ. साहेबराव 
भुकन 

ववनोबा आवण 
वशक्षण 

अथवय 
पब्ललकेशन्स, 
धळेु 

25) प्रौढ वाङ्मय - 
पयावरण 
 

डॉ. पांजाबराव देशमखु 
परुस्कार 

1,00,000/- ववद्यानांद रानडे पाण्या तुझा रांग 
कसा ? 

राजहांस प्रकाशन 
प्रा.वल., पणेु 

26) प्रौढ वाङ्मय -  
सांपावदत/ 
आधावरत 
 

रा.ना.चव्हाण परुस्कार 1,00,000/- सांपादक  
वकशोर मेढे 

दवलत - भारत  
दवलत 
भारतमधील 
अग्रलेख 

सायन 
पब्ललकेशन्स 
प्रा.वल., पणेु 

27) प्रौढ वाङ्मय - 
अनवुावदत 

तकय तीथय लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी परुस्कार 

1,00,000/- अनवुादक  
अनघा लेले 

फॅ्रक्चडय फ्रीडम 
: तुरुां गातील 
आठवणी व 
सचतन 

लोकवाङ्मय गहृ 
,मुांबई 

28) प्रौढ वाङ्मय -  
सांकीणय 
(क्रीडासह) 
 

भाई माधवराव बागल 
परुस्कार 

1,00,000/- आनांद 
करांदीकर 

वैचावरक 
घसुळण 

साधना प्रकाशन, 
पणेु 

29) बालवाङ्मय - 
कववता 

बालकवी परुस्कार 50,000/- वववेक 
उगलमगुले 

ओन्ली फॉर 
वचल्रन 

कादवा वशवार 
प्रकाशन, 
नावशक 

30) बालवाङ्मय -  
नाटक व 
एकाांवकका 

भा.रा. भागवत 
परुस्कार 
 

50,000/- डॉ. सोमनाथ 
मटुकुळे 

खेळ माांवडयेला सनय प्रकाशन, 
नारायणगाव, 
वज.पणेु 

31) बालवाङ्मय -  
कादांबरी 
 

साने गरुूजी परुस्कार 50,000/- सौ. वषृाली  
पाटील 

पक्षी गेले कुठे 
? 

अरुणा प्रकाशन, 
लातरू 
 

32) बालवाङ्मय - 
कथा  
( छोटया गोष्टी, 
परीकथा, 
लोककथाांसह) 
 

राजा मांगळवेढेकर 
परुस्कार 
 
 
 

50,000/- सहुावसनी 
देशपाांडे 

वकमयागार छात्र प्रबोधन, 
पणेु 

33) बालवाङ्मय -  
सवयसामान्य ज्ञान 
(छांद व शास्ते्र) 
 

यदनुाथ थते्त परुस्कार 50,000/- प्रा. सधुाकर 
चव्हाण 

चला वशकू या 
वारली 
वचत्रकला 

चैत्र वक्रएशन्् 
ॲण्ड 
पब्ललवसटी, पणेु 



शासन वनणणय क्रमांकः रावापु-2022/प्र.क्र.138/भाषा-3 
 

पृष्ट्ठ 6 पैकी 6 

34) बालवाङ्मय - 
सांकीणय 

ना.धो. ताम्हणकर 
परुस्कार 
 

50,000/- प्रा. ववद्या सवु े
बोरसे 

कोरा कागद 
वनळी शाई 
 

हर्ममस प्रकाशन, 
पणेु 

35) सरफोजीराजे 
भोसले 
बहृन्महाराष्र 
परुस्कार 
 

सयाजी महाराज 
गायकवाड परुस्कार 

1,00,000/- परेश वासदेुव 
प्रभ ू

गोपालकृष्ण 
भोबे चवरत्र 
आवण सावहत्य 

गोवा मराठी 
अकादमी, 
पणजी,गोवा 
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