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स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय 
पुरस्कार सन 2016 जाहीर करणेबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाकं : रावापु-2017/प्र.क्र.75/2017/भाषा-3, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 12 विसेंबर, 2017. 

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

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

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

वदनांक 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 2016 या वषात वनर्ममती करण्यात आलेल्या / प्रथम प्रकावशत झालेल्या 
मराठी सावहत्यास वदनाकं 10 सप्टेंबर, 2012 च्या शासन वनणणयानुसार स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य 
वाङ्मय पुरस्कार-2016 जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता. 
 

शासन वनणणय :- 
सन 2016 या वषात वनर्ममती करण्यात आलेल्या / प्रथम प्रकावशत झालेल्या मराठी सावहत्यास  

स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या परीक्षण 
सवमतीच्या वनकालपत्रानुसार सदर पुरस्कारासाठी पात्र ठरववण्यात आलेल्या ३5 लेखक / सावहन्त्यकाचंी 
नावं ेसोबत जोिण्यात आलेल्या वववरणपत्रातील यादीप्रमाणे जाहीर करण्यास व सदर परुस्कारासाठी पात्र 
ठरलेल्या 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 - 2016 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, त्याच े
नावं, तसेच संबंवधत लेखकाचे, पुस्तकाचे व प्रकाशन संस्थेचे नावं आवण पुरस्काराची रक्कम नमूद करण्यात 
आली आहे.  



शासन वनणणय क्रमांकः रावाप-ु2017/प्र.क्र.75/2017/भाषा-3 
 

 

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 2017-2018 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 201712121446195333 असा आहे. हा आदेश विजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
      ( अपणा अ. गाविे )  
 उप सवचव, महाराष्ट्र शासन 

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

http://www.maharashtra.gov.in/


शासन वनणणय क्रमांकः रावाप-ु2017/प्र.क्र.75/2017/भाषा-3 
  

वििरणपत्र 
शासन वनणणय क्रमाकं - रावाप-ु2017/प्र.क्र.75/2017/भाषा-3, वदनांक  12 विसेंबर, 2017 चे सहपत्र 

सन 2016 या वषाकरीता उत्कृष्ट्ट मराठी वाङ्मय वनर्ममतीस  स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय परुस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरववण्यात आलले्या  
लखेक / सावहन्त्यकाचंी यादी 

अ.क्र. वाङ्मय प्रकार परुस्कार रक्कम लखेकाचे नाव पसु्तकाच ेनाव प्रकाशन संस्था 
1.  प्रौढ वाङ्मय - काव्य कवी केशवसूत परुस्कार रु.1,00,000/- वदनकर मनवर अजूनही बरंच  काही बाकी पोएरी वप्रमेरो पेपरवॉल मीविया 

ॲण्ि पन्ब्लशशग प्रा.वल. चे 
इम्प्म्प्रट, मंुबई 

2.  प्रथम प्रकाशन - काव्य बवहणाबाई चौधरी 
परुस्कार 

रु.50,000/- अवजत अभंग गैबावयावानाच ं पोएरी वप्रमेरो पेपरवॉल मीविया 
ॲण्ि पन्ब्लशशग प्रा.वल. चे 

इम्प्म्प्रट, मंुबई 
3.  प्रौढ वाङ्मय - नाटक / 

एकांवकका 
राम गणेश गिकरी 

परुस्कार 
रु.1,00,000/- िॉ. आनंद नािकणी त्या वतघांची गोष्ट्ट मॅजने्स्टक पन्ब्लशशग हाऊस, 

मंुबई 
4.  प्रथम प्रकाशन - नाटक / 

एकांवकका 
ववजय तेंिूलकर परुस्कार रु.50,000/- प्रा.के.िी.वाघमारे वक्षवतजापलीकिे वनमणल प्रकाशन, नांदेि 

5.  प्रौढ वाङ्मय - कादंबरी हरी नारायण आपटे 
परुस्कार 

रु.1,00,000/- सदानंद देशमुख चारीमेरा पॉप्युलर प्रकाशन, मंुबई 

6.  प्रथम प्रकाशन - कादंबरी श्री.ना.पेंिसे परुस्कार रु.50,000/- श्रीरंजन आवटे शसगल शमगल राजहंस प्रकाशन प्रा.वल., पणेु 
7.  प्रौढ वाङ्मय - लघुकथा वदवाकर कृष्ट्ण परुस्कार 

 
रु.1,00,000/- नीलम माणगाव े वनभणया लढते आहे गं्रथाली प्रकाशन, मंुबई 

8.  प्रथम प्रकाशन - लघुकथा ग.ल.ठोकळ परुस्कार रु.50,000/- दुयोधन अवहरे जाणीव यशोदीप पन्ब्लकेशवस, पणेु 
 

9.  प्रौढ वाङ्मय - लवलतगद्य 
(लवलत ववज्ञानासह) 

अनंत काणेकर परुस्कार रु.1,00,000/- ववनायक पाटील गेले वलहायच ेराहून राजहंस प्रकाशन प्रा.वल., पणेु 



शासन वनणणय क्रमांकः रावाप-ु2017/प्र.क्र.75/2017/भाषा-3 
 

 

शासन वनणणय क्रमाकं - रावाप-ु2017/प्र.क्र.75/2017/भाषा-3, वदनांक  12 विसेंबर, 2017 चे सहपत्र 
सन 2016 या वषाकरीता उत्कृष्ट्ट मराठी वाङ्मय वनर्ममतीस  स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय परुस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरववण्यात आलले्या  

लखेक / सावहन्त्यकाचंी यादी 
अ.क्र. वाङ्मय प्रकार परुस्कार रक्कम लखेकाचे नाव पसु्तकाच ेनाव प्रकाशन संस्था 
10.  प्रथम प्रकाशन - 

लवलतगद्य 
ताराबाई शशदे परुस्कार रु.50,000/- रश्मी  कशेळकर भईुशरगण मॅजने्स्टक पन्ब्लशशग हाऊस, 

ठाणे 
11.  प्रौढ वाङ्मय - ववनोद श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर 

परुस्कार 
रु.1,00,000/- बब्रवूान रुद्रकंठावार आमादमी  ववदाऊट पाटी जनशक्ती वाचक चळवळ, 

औरंगाबाद 
12.  प्रौढ वाङ्मय - चवरत्र न.शच.केळकर परुस्कार रु.1,00,000/- अरुण करमरकर पोलादी राष्ट्रपरुुष स्नेहल प्रकाशन, पणेु 
13.  प्रौढ वाङ्मय - आत्मचवरत्र लक्ष्मीबाई वटळक 

परुस्कार 
रु.1,00,000/- राम नाईक चरैववेत ! चरैववेत !! इंशकग इनोव्हेशवस, मंुबई 

14.  प्रौढ वाङ्मय - समीक्षा / 
वाङ्मयीन सशंोधन / 

सौंदयणशास्त्र / लवलतकला 
आस्वादपर लेखन 

श्री.के.क्षीरसागर परुस्कार रु.1,00,000/- ववश्राम गुप्ते नव ंजग, नवी कववता संस्कृती प्रकाशन, पणेु 

15.  प्रथम प्रकाशन -                
समीक्षा सौंदयणशास्त्र 

रा.भा.पाटणकर परुस्कार रु.50,000/- बाळू दुगिूमवार बाबा आमटे यांची गीते : 
आकलन आवण आस्वाद 

अभंग प्रकाशन, नांदेि 

16.  प्रौढ वाङ्मय - 
राज्यशास्त्र/समाजशास्त्र 

िॉ. बाबासाहेब आंबिेकर 
परुस्कार 

रु.1,00,000/- आवतवास सववता भय इथले... 
तावलबानी सावट :  

प्रत्यक्ष अनुभव 

राजहंस प्रकाशन प्रा.वल., पणेु 

17.  प्रौढ वाङ्मय - इवतहास शाहू महाराज परुस्कार रु.1,00,000/- ववजय आपटे शोध महाराष्ट्राचा राजहंस प्रकाशन प्रा. वल., पणेु 
18.  प्रौढ वाङ्मय - 

भाषाशास्त्र/व्याकरण 
नरहर कुरंदकर परुस्कार रु.1,00,000/- तवमय केळकर मैत्री संस्कृतशी रोहन प्रकाशन, पणेु 
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शासन वनणणय क्रमाकं - रावाप-ु2017/प्र.क्र.75/2017/भाषा-3, वदनांक  12 विसेंबर, 2017 चे सहपत्र 
सन 2016 या वषाकरीता उत्कृष्ट्ट मराठी वाङ्मय वनर्ममतीस  स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय परुस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरववण्यात आलले्या  

लखेक / सावहन्त्यकाचंी यादी 
अ.क्र. वाङ्मय प्रकार परुस्कार रक्कम लखेकाचे नाव पसु्तकाच ेनाव प्रकाशन संस्था 
19.  प्रौढ वाङ्मय - ववज्ञान व 

तंत्रज्ञान (संगणक व 
इंटरनेटसह) 

महात्मा जोवतराव फुले 
परुस्कार 

रु.1,00,000/- िॉ.माधवी ठाकूरदेसाई प्रकाशवधे 
 

राजहंस प्रकाशन, पणेु 

20.  प्रौढ वाङ्मय - शेती व 
शेतीववषयक परूक 

व्यवसाय लेखनासह 

वसंतराव नाईक परुस्कार रु.1,00,000/- प्रशांत नाईकवािी तांवत्रक दृष्ट्टीकोनातून सेंवद्रय 
शेती 

सकाळ पेपसण प्रा.वल., पणेु 

21.  प्रौढ वाङ्मय -  
दवलत सावहत्य 

लोकशाहीर अण्णाभाऊ 
साठे परुस्कार 

रु.1,00,000/- प्रा.िॉ.सुरेश 
चौथाईवाले 

मातंग चळवळींचा इवतहास लहुजी प्रकाशन, औरंगाबाद 

22.  प्रौढ वाङ्मय - अथणशास्त्र व 
अथणशास्त्रववषयक लेखन 

सी.िी. देशमुख परुस्कार रु.1,00,000/- अतुल कहाते पैसा मनोववकास प्रकाशन, पणेु 

23.  प्रौढ वाङ्मय - तत्त्वज्ञान व 
मानसशास्त्र 

ना.गो.नांदापरूकर 
परुस्कार 

रु.1,00,000/- िॉ.अवनल सहस्रबदेु्ध लोकवनष्ट्ठ अध्यात्मवाद पद्मगंधा प्रकाशन, पणेु 

24.  प्रौढ वाङ्मय -  
वशक्षणशास्त्र 

कमणवीर भाऊराव पाटील 
परुस्कार 

रु.1,00,000/- िॉ.परुुषोत्तम भापकर हे शक्य आहे ! अव ेमावरया पन्ब्लकेशवस, पणेु 

25.  प्रौढ वाङ्मय - पयावरण िॉ. पंजाबराव देशमुख 
परुस्कार 

रु.1,00,000/- प्रा.पुंिवलक गवांदे देतो तो वनसगण,  
घेतो तो मानव 

दुवा एजवसीज, पणेु 

26.  प्रौढ वाङ्मय - संपावदत/ 
आधावरत 

रा.ना.चव्हाण परुस्कार रु.1,00,000/- संपादक 
िॉ.द.ता.भोसल े

रा. रं. बोरािे :  
वशवारातला शब्दवशल्पकार 

अथवण पन्ब्लकेशवस, धुळे 

27.  प्रौढ वाङ्मय - अनुवावदत तकण तीथण लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी परुस्कार 

रु.1,00,000/- अनुवादक 
जयंत कुलकणी 

देरस ूउझाला राजहंस प्रकाशन प्रा.वल., पणेु 



शासन वनणणय क्रमांकः रावाप-ु2017/प्र.क्र.75/2017/भाषा-3 
 

 

शासन वनणणय क्रमाकं - रावाप-ु2017/प्र.क्र.75/2017/भाषा-3, वदनांक  12 विसेंबर, 2017 चे सहपत्र 
सन 2016 या वषाकरीता उत्कृष्ट्ट मराठी वाङ्मय वनर्ममतीस  स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय परुस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरववण्यात आलले्या  

लखेक / सावहन्त्यकाचंी यादी 
अ.क्र. वाङ्मय प्रकार परुस्कार रक्कम लखेकाचे नाव पसु्तकाच ेनाव प्रकाशन संस्था 
28.  प्रौढ वाङ्मय - संकीणण 

(क्रीिासह) 
भाई माधवराव बागल 

परुस्कार 
रु.1,00,000/- िॉ.जनादणन वाघमारे शरद पवार व्यन्क्तत्व,  

नेतृत्व आवण कतृणत्व 
वनमणल प्रकाशन, नांदेि 

29.  बालवाङ्मय - कववता बालकवी परुस्कार रु.50,000/- माया वदलीप धुप्पि सावल्यांच गाव अवमत प्रकाशन, जळगाव 
30.  बालवाङ्मय - नाटक व 

एकांवकका 
भा.रा.भागवत परुस्कार रु.50,000/- िॉ.सतीश साळंुके उदाहरणाथण पवरवतणन प्रकाशन, बीि 

 
31.  बालवाङ्मय -  कादंबरी साने गुरुजी परुस्कार रु.50,000/- प्रा.िॉ.ज.ेएन. 

गायकवाि 
कथा एका महामानवाची 

 
अन्स्मता प्रकाशन, सांगली 

32.  बालवाङ्मय - कथा   
( छोटया गोष्ट्टी, परीकथा, 

लोककथांसह) 

राजा मंगळवढेेकर 
परुस्कार 

रु.50,000/- िॉ.ववशाल तायिे प्राण्यांचा व्हॉट्स अॅप आवण 
इतर गोष्ट्टी 

सई प्रकाशन, जालना 

33.  बालवाङ्मय - सवणसामावय 
ज्ञान (छंद व शास्त्र)े 

यदुनाथ थत्ते परुस्कार रु.50,000/- बी. बी. जाधव गवणतस्य कथा रम्या 
 

शिपल पन्ब्लकेशन, पालघर 
 

34.  बालवाङ्मय - संकीणण ना.धो. ताम्हणकर 
परुस्कार 

रु.50,000/- सोनाली गाविे माझी दैनंवदनी सृजन प्रकाशन, सांगली 

35.  सरफोजीराज ेभोसल े
बहृवमहाराष्ट्र परुस्कार 

सयाजी महाराज 
गायकवाि परुस्कार 

रु.1,00,000/- अवनल परुळेकर काझा शपत ु अवनल परुळेकर, गोवा 

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