
स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय  
पुरस्कार सन 2018 जाहीर करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा ववभाग 

शासन वनणणय क्रमाकंः रावापु-2019/प्र.क्र.47/भाषा-3, 
मादाम कामा मागण, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
वदनाकं: 5 फेब्रुवारी, 2020 

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 शासनाकडून 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 लेखकाकंडून ववववध वाङ्मय प्रकारातील 
पुस्तके स्वीकारण्यात येतात. सन 2018 या वषात वनर्ममती करण्यात आलेल्या / प्रथम प्रकावशत झालेल्या 
मराठी सावहत्यास वद.10 सप्टेंबर, 2012 व वद.2 फेब्रवुारी, 2016  च्या शासन वनणणयानुसार 
स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार-2018  जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन 
होता. 

शासन वनणणय:-  
सन 2018 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 परुस्कारासाठी पात्र ठरववण्यात आलेल्या ३5 लेखक / 
सावहन्त्यकाचंी नावं ेसोबत जोडण्यात आलेल्या वववरणपत्रातील यादीप्रमाणे जाहीर करण्यास व सदर 
पुरस्कारासाठी 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.   
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2. स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार - 2018 करीता प्रदान करावयाच्या पुरस्काराची 
रोख रक्कम संदभाधीन वदनाकं 10 सप्टेंबर, 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) असले. पुरस्काराच ेस्वरुप रोख रक्कम, स्मृवतवचवह व प्रमाणपत्र असे आहे. सदर 
पुरस्काराच्या यादीमध्ये कोणत्या वाङ्मय प्रकारास कोणता पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे, त्याचे 
नावं, तसेच संबंवधत लखेकाचे, पुस्तकाचे व प्रकाशन संस्थेचे नावं आवण पुरस्काराची रक्कम नमूद 
करण्यात आली असून, पात्र ठरववण्यात आलेल्या ३5 लेखक/ सावहन्त्यकाचं्या नावंाचे वववरणपत्र सोबत 
जोडत आहे.  

3. यासाठी सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ, मंुबई यानंा वनयंत्रण अवधकारी 
तसेच सहाय्यक लखेा अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ, मंुबई यानंा आहरण व 
संववतरण अवधकारी म्हणनू 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 पुस्तकानंा उत्तेजन (2205 3199) 50 इतर 
खचण (योजनेतर)” या लखेावशषाखाली  सन 2019-2020 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 202002041251249833 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षावंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

   (अपणा अ. गावडे) 
 सह सवचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2. मा.मंत्री (मराठी भाषा) याचंे खाजगी सवचव / ववशेष कायण अवधकारी, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा. ववरोधी पक्षनेता (ववधानपवरषद/ववधानसभा) याचंे खाजगी सवचव, 
4. 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 मंडळ, मंुबई,       
10. सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवण संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
11. संचालक, भाषा संचालनालय, बादं्रा, मंुबई, 
12. सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई, 
13. संचालक, राज्य मराठी ववकास संस्था, मंुबई, 
14. अवर सवचव (अथणसंकल्प), मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
15. भाषा - 3 (संग्रहाथण). 



वववरणपत्र 
शासन वनणणय क्रमाकं रावाप-ु2019/प्र.क्र.47/भाषा-3, वदनांक 5 फेब्रवुारी, 2020 चे सहपत्र 

सन 2018 या वषाकरीता उत्कृष्ट्ट मराठी वाङ्मय वनर्ममतीस स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाङ्मय परुस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरववण्यात आलेल्या  
लखेक / सावहन्त्यकाचंी यादी 

अ.क्र. वाङ्मय प्रकार परुस्कार रक्कम रु. लखेकाचे नाव पसु्तकाच ेनांव प्रकाशन संस्था 
1. 

 
प्रौढ वाङ्मय - काव्य कवी केशवसूत परुस्कार 

 
1,00,000/- रवीवद्र  दामोदर 

लाखे 
अवस्थांतराच्या 

कववता 
कॉपर कॉइन पन्ब्लशशग प्रा. 

वल., गावजयाबाद, वदल्ली 
2. प्रथम प्रकाशन - काव्य बवहणाबाई चौधरी 

परुस्कार 
50,000/- राही  डहाके हजार रक्तवणी सूयण कॉपर कॉइन पन्ब्लशशग प्रा. 

वल., गावजयाबाद, वदल्ली 
3. प्रौढ वाङ्मय -  

नाटक/एकांवकका 
राम गणेश गडकरी 

परुस्कार 
1,00,000/- अवजत दळवी समाजस्वास््य पॉप्युलर प्रकाशन, मंुबई 

 
4. प्रथम प्रकाशन - 

 नाटक/एकांवकका 
ववजय तेंडूलकर 

परुस्कार 
 

50,000/- प्राजक्त देशमुख देवबाभळी पॉप्युलर प्रकाशन, मंुबई 
 

5. प्रौढ वाङ्मय - कादंबरी हरी नारायण आपटे 
परुस्कार 

1,00,000/- वकरण गुरव जुगाड दया प्रकाशन, पणेु 

6. प्रथम प्रकाशन - कादंबरी श्री.ना.पेंडसे परुस्कार 
 

50,000/- 
 

संग्राम गायकवाड आटपाट देशातल्या 
गोष्ट्टी 

मनोववकास प्रकाशन, पणेु 

7. प्रौढ वाङ्मय - लघुकथा वदवाकर कृष्ट्ण परुस्कार 1,00,000/- ववलास शसदगीकर बाजार इसाप प्रकाशन, नांदेड 
8. प्रथम प्रकाशन - लघुकथा ग.ल.ठोकळ परुस्कार 50,000/- 

 
वदनकर कुटे कायधूळ हर्ममस प्रकाशन, पणेु 

9. प्रौढ वाङ्मय - लवलतगद्य 
(लवलत ववज्ञानासह) 

अनंत काणेकर परुस्कार 1,00,000/- ववनया जगंले मुक्या वदेना, 
बोलक्या संवदेना 

मौज प्रकाशन गृह, मंुबई 
 

10. प्रथम प्रकाशन - 
लवलतगद्य 

ताराबाई शशदे परुस्कार 
 

50,000/- नीवलमा क्षवत्रय वदवस आलापल्लीचे 
 

गं्रथाली, मंुबई 

11. प्रौढ वाङ्मय - ववनोद श्रीपाद कृष्ट्ण कोल्हटकर 
परुस्कार 

1,00,000/- ज्युवनयर ब्रह्म े
(रुपेश कुडुचकर) 

ब्रह्मघेोटाळा वॉटरमाकण  पन्ब्लकेशन, पणेु 
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12. प्रौढ वाङ्मय - चवरत्र न.शच.केळकर परुस्कार 
 

1,00,000/- सुवनता तांब े सागर रेड्डी  
नाम तो सुना होगा 

अक्षयभारती प्रकाशन, मंुबई 
 

13. प्रौढ वाङ्मय -आत्मचवरत्र लक्ष्मीबाई वटळक 
परुस्कार 

 

1,00,000/- गो. तु. पाटील ओल अंतरीची... जयप्रकाश रामचंद्र लब्दे 
 

14. प्रौढ वाङ्मय - समीक्षा/ 
वाङ्मयीन सशंोधन/ 

सौंदयणशास्त्र/ लवलतकला 
आस्वादपर लेखन 

श्री. के. क्षीरसागर 
परुस्कार 

1,00,000/- डॉ.पराग घोंगे अवभनय शचतन 
भरतमुनी ते बटोल्ट 

बे्रख्त 
 

ववजय प्रकाशन, नागपरू 

15. प्रथम प्रकाशन -  
समीक्षा सौंदयणशास्त्र 

रा.भा.पाटणकर परुस्कार 50,000/- दा. गो. काळे आकळ कॉपर कॉईन पन्ब्लशशग प्रा. 
वल., गावजयाबाद, वदल्ली 

16. प्रौढ वाङ्मय -  
राज्यशास्त्र/समाजशास्त्र 

डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर 
परुस्कार 

1,00,000/- मंगला गोडबोले सती ते सरोगसी राजहंस प्रकाशन प्रा.वल., पणेु 
 

17. प्रौढ वाङ्मय - इवतहास शाहू महाराज परुस्कार 
 

1,00,000/- नरेवद्र चपळगावकर 
 

त्यांना समजून घेताना राजहंस प्रकाशन प्रा. वल. पणेु 
 

18. प्रौढ वाङ्मय -  
भाषाशास्त्र/व्याकरण 

नरहर कुरंदकर 
परुस्कार 

 

1,00,000/- डॉ.शामकातं मोरे मालवणी बोली 
शब्दकोश 

सुमेरु शप्रटसण अॅण्ड पन्ब्लशसण, 
डोंवबवली 

19. प्रौढ वाङ्मय - 
 ववज्ञान व तंत्रज्ञान 

(संगणक व इंटरनेटसह) 

महात्मा ज्योवतराव फुले 
परुस्कार 

 

1,00,000/- डॉ.पषु्ट्पा खरे व 
डॉ.अवजत कें भावी 

गुरुत्वीय तरंग राजहंस प्रकाशन  
प्रा. वल., पणेु 
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20. प्रौढ वाङ्मय - शेती व 
शेतीववषयक परूक 

व्यवसाय लेखनासह 

वसंतराव नाईक परुस्कार 
 

1,00,000/- प्रा.डॉ.द.ता. भोसल े संवाद बळीराजाशी सकाळ मीवडया प्रा.वल., पणेु 

21. प्रौढ वाङ्मय - 
 उपेवक्षतांच ेसावहत्य 

(ववंचत, शोवषत, वपडीत, 
आवदवासी, कष्ट्टकरी, 
अनुसूवचत जाती व नव 

बौद्ध इत्यादी) 

लोकशाहीर अण्णाभाऊ 
साठे परुस्कार 

1,00,000/- प्रा. रुपाली अवचरे वामन शनबाळकराचंी 
कववता : स्वरुप आवण 

आकलन 

यशोदीप पन्ब्लकेशवस, पणेु 

22. प्रौढ वाङ्मय - अथणशास्त्र व 
अथणशास्त्र-ववषयक लेखन 

सी.डी. देशमुख परुस्कार 
 

1,00,000/- जयराज 
साळगावकर 

वबटकॉईन 
वक्रप्टोकरवसी 

परम वमत्र पन्ब्लकेशवस, ठाणे 

23. प्रौढ वाङ्मय -  
तत्त्वज्ञान व मानसशास्त्र 

ना.गो. नांदापरूकर 
परुस्कार 

1,00,000/- डॉ. सतीश पावडे द वथएटर ऑफ द 
अॅब्सडण 

ववजय प्रकाशन, नागपरू 
 

24. प्रौढ वाङ्मय -  
वशक्षणशास्त्र 

कमणवीर भाऊराव पाटील 
परुस्कार 

1,00,000/- डॉ. परुुषोत्तम 
भापकर 

शैक्षवणक षटकार साकेत प्रकाशन प्रा. वल., 
औरंगाबाद 

25. प्रौढ वाङ्मय - पयावरण डॉ. पंजाबराव देशमुख 
परुस्कार 

1,00,000/- डॉ. संदीप श्रोत्री कासवांच ेबटे राजहंस प्रकाशन प्रा. वल., पणेु 
 

26. प्रौढ वाङ्मय -  
संपावदत/ आधावरत 

रा.ना.चव्हाण परुस्कार 1,00,000/- संपादक 
प्रभा गणोरकर 

आशा बगे यांच्या 
वनवडक कथा 

पद्मगंधा प्रकाशन, पणेु 

27. प्रौढ वाङ्मय - अनुवावदत तकण तीथण लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी परुस्कार 

1,00,000/- अनुवादक 
मेघा पानसरे 

सोववएत रवशयन 
कथा 

लोकवाङ्मय गृह प्रा.वल., मंुबई 
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28. प्रौढ वाङ्मय -  
संकीणण (क्रीडासह) 

भाई माधवराव बागल 
परुस्कार 

1,00,000/- संजय झेंडे पाणीदार माणसं लोकवाङ्मय गृह, मंुबई 
 

29. बालवाङ्मय - कववता बालकवी परुस्कार 50,000/- गणेश घुले सुंदर माझी शाळा 
 

गं्रथाली, मंुबई 

30. बालवाङ्मय -  
नाटक व एकांवकका 

भा.रा. भागवत परुस्कार 
 

50,000/- डॉ.व्यंकटेश जबंगी बालमंच : बाल 
एकांवकका संग्रह 

कववतासागर पन्ब्लशशग हाऊस, 
जयशसगपरू, कोल्हापरू 

31. बालवाङ्मय -  कादंबरी साने गुरजी परुस्कार 50,000/- डॉ.सुमन नवलकर काटेरी मुकुट सुगम प्रकाशन, अमरावती 
32. बालवाङ्मय - कथा  

( छोटया गोष्ट्टी, परीकथा, 
लोककथांसह) 

राजा मंगळवढेेकर 
परुस्कार 

 

50,000/- मृणावलनी वनारस े प्रश्ांचा वदवस आय.ए.पी.ए.आर. कलाछाया 
सांस्कृवतक कें द्र, पणेु 

 
33. बालवाङ्मय -  

सवणसामावय ज्ञान 
(छंद व शास्त्र)े 

यदुनाथ थत्ते परुस्कार 50,000/- आनंद घैसास ताऱयांचा जवम-मृत्यू मनोववकास प्रकाशन, पणेु 

34. बालवाङ्मय - संकीणण ना.धो. ताम्हणकर 
परुस्कार 

50,000/- आशा केतकर थोर संशोधक अवभनुजा प्रकाशन, पणेु 
 

35. सरफोजीराज ेभोसल े
बहृवमहाराष्ट्र परुस्कार 

सयाजी महाराज 
गायकवाड परुस्कार 

1,00,000/- द. तु. पाटील चैत मौज प्रकाशन गृह, मंुबई 
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