स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय
पुरस्कार सन 2020 जाहीर करणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा ववभाग
शासन वनणणय क्रमांक : रावापु-2021/प्र.क्र.83/भाषा-3,
मादाम कामा मागण, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
वदनांक: 02 फेब्रुवारी, 2022
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-1014/प्र.क्र.120/2014/भाषा-3,
वदनांक 2 फेब्रुवारी, 2016.
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 2020 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-2020 जाहीर करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता.
शासन वनणणय :सन 2020 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 35 पुरस्कारासाठी पात्र ठरववण्यात आलेल्या 31 लेखक /
सावहन्त्यकांची नांवे सोबत जोडण्यात आलेल्या वववरणपत्रातील यादीप्रमाणे जाहीर करण्यास व सदर
पुरस्कारासाठी पात्र ठरलेल्या सावहन्त्यकांना,

संदभाधीन वदनांक 10 सप्टें बर, 2012 व वदनांक 2

फेब्रुवारी, 2016 च्या शासन वनणणयानुसार संबवं धत पुरस्कार प्रदान करण्यास या शासन वनणणयाववये
मावयता दे ण्यात येत आहे.
2.

स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार - 2020 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 संबवं धत लेखकाचे, पुस्तकाचे व प्रकाशन संस्थेचे नांव आवण पुरस्काराची रक्कम नमूद
करण्यात आली असून, पात्र ठरववण्यात आलेल्या 31 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 .

शासन वनणणय क्रमांकः रावापु -2021/प्र.क्र.83/भाषा-3

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 2021-2022 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 202202021702317233 असा आहे. हा आदे श वडजीटल स्वाक्षरीने
साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( वमललद गवादे )
सह 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,

3.

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

4.

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

5.

प्रधान 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. 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 (अथणसक
ं ल्प), मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
15. भाषा - 3 (संग्रहाथण).

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

वििरणपत्र
सन 2020 या िर्षाकरीता उत्कृ ष्ट मराठी िाङ्मय वनर्ममतीस स्ि. यशिंतराि चव्हाण
राज्य िाङ्मय पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या लेखक/सावहत्त्यकांची यादी
अ.क्र.
1)

वाङ्मय प्रकार
प्रौढ िाङ्मय काव्य

पुरस्कार
किी केशिसुत
पुरस्कार

रक्कम रु.
1,00,000/-

लेखकाचे
नाव
हे मंत वदिटे

पुस्तकाचे नाांव
प ॅरानोया

प्रकाशन सांस्था
पोएट्रीिाला
पेपरिॉल मीडीया
अण्ड पत्ललशशग
प्रा.वल., चे इम्प्रप्रट,
मुंबई

2)

प्रथम प्रकाशन काव्य

बवहणाबाई चौधरी
पुरस्कार

50,000/-

राजू दे सले

अिघे वच उच्चार

कॉपर कॉइन
पत्ललशशग
प्रा.वल.,गावजयाबा
द, वदल्ली

3)

प्रौढ िाङ्मय नाटक/एकांवकका

राम गणेश गडकरी
पुरस्कार

1,00,000/-

जयंत पिार

वलअरने जगािं की

पंवडत

मरािं ?

पत्ललकेशन्स,
शसधुदग
ु ग

4)

प्रथम प्रकाशन नाटक/एकांवकका

विजय तेंडूलकर
पुरस्कार

50,000/-

शशफारस नाही

5)

प्रौढ िाङ्मय कादं बरी

हरी नारायण आपटे
पुरस्कार

1,00,000/-

भीमराि
िाघचौरे

शकजाळकाटे

संस्कृ ती प्रकाशन,
पुणे

6)

प्रथम प्रकाशन कादं बरी

श्री.ना.पेंडसे पुरस्कार

50,000/-

अविनाश

पटे ली

लवलत

प्रौढ िाङ्मय लघुकथा

वदिाकर कृ ष्ण पुरस्कार

7)

उर्षा िसंत
1,00,000/-

माधि जाधि

पत्ललकेशन, मुंबई
वचन्हांवकत

सायन

यादीतली माणसं

पत्ललकेशन्स
प्रा.वल., पुणे

8)

प्रथम प्रकाशन लघुकथा

ग.ल.ठोकळ पुरस्कार

50,000/-

रुस्तम होनाळे

िऱ्हाडातली
वबऱ्हाडं

9)

प्रौढ िाङ्मय लवलतगद्य
(लवलत
विज्ञानासह)
प्रथम प्रकाशन लवलतगद्य

अनंत काणेकर
पुरस्कार

1,00,000/-

अरुण
खोपकर

अनुनाद

ताराबाई शशदे पुरस्कार

50,000/-

डॅवनअल

मंच

10)

फ्रात्न्सस

वदलीपराज
प्रकाशन प्रा.वल.,
पुणे
म ॅजेत्स्टक
पत्ललशशग हाऊस,
मुंबई
साधना प्रकाशन,
पुणे

मस्करणीस
11)
12)

प्रौढ िाङ्मय विनोद
प्रौढ िाङ्मय चवरत्र

श्रीपाद कृ ष्ण
कोल्हटकर पुरस्कार
न.शच.केळकर पुरस्कार

1,00,000/-

सॅबी परे रा

टपालकी

ग्रंथाली, मुंबई

1,00,000/-

डॉ.

गावलब : काळ,

पद्मगंधा प्रकाशन,

अक्षयकुमार

चवरत्र आवण

पुणे

काळे

व्यत्ततमत्त्ि

13)

प्रौढ िाङ्मय आत्मचवरत्र

लक्ष्मीबाई वटळक
पुरस्कार

1,00,000/-

डॉ. शाहू

रानफू ल, लव्ह

शडपल

रसाळ

बडग स् आवण...मी

पत्ललकेशन,
पालघर

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

प्रौढ िाङ्मय समीक्षा/
िाङ्मयीन संशोधन/
सौंदयगशास्त्र/
लवलतकला
आस्िादपर ले खन
प्रथम प्रकाशन समीक्षा
सौंदयगशास्त्र
प्रौढ िाङ्मय राज्यशास्त्र/समाज
शास्त्र
प्रौढ िाङ्मय इवतहास

श्री. के. क्षीरसागर
पुरस्कार

1,00,000/-

गंगाधर

कलाकृ ती

पाटील

समीक्षा

रा.भा.पाटणकर
पुरस्कार

50,000/-

डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकर पुरस्कार

1,00,000/-

उत्तम कांबळे

शाहू महाराज पुरस्कार

1,00,000/-

शवशकांत

प्रौढ िाङ्मय भार्षाशास्त्र/व्याकर
ण

नरहर कुरंदकर
पुरस्कार

प्रौढ िाङ्मय विज्ञान ि तंत्रज्ञान
(संगणक ि
इंटरनेटसह)
प्रौढ िाङ्मय - शेती
ि शेतीविर्षयक
पूरक व्यिसाय
ले खनासह
प्रौढ िाङ्मय उपेवक्षतांचे
सावहत्य (िंवचत,
शोवर्षत, वपडीत,
आवदिासी,
कष्टकरी,
अनुसवू चत जाती
ि नि बौद्ध
इत्यादी)
प्रौढ िाङ्मय अथगशास्त्र ि
अथगशास्त्रविर्षयक ले खन
प्रौढ िाङ्मय तत्त्िज्ञान ि
मानसशास्त्र
प्रौढ िाङ्मय वशक्षणशास्त्र

महात्मा जोतीराि फु ले
पुरस्कार

म ॅजेत्स्टक
पत्ललशशग हाऊस,
मुंबई

शशफारस नाही

अस्िस्थ
शतकातील
माणगाि पवरर्षद
या सम हा

वगवरधर वपत्रे
1,00,000/-

आवण

औदुंबर

लोकिाङ्मय गृह,
मुंबई
राजहं स प्रकाशन
प्रा.वल., पुणे

बोलीविज्ञान

सरिदे

भार्षाविकास
संशोधन संस्था,
कोल्हापूर

1,00,000/-

डॉ.बाळ

करोनाष्टक

फोंडके

म ॅजेत्स्टक
पत्ललशशग हाऊस,
मुंबई

िसंतराि नाईक
पुरस्कार

1,00,000/-

शशफारस नाही

लोकशाहीर
अण्णाभाऊ साठे
पुरस्कार

1,00,000/-

अनंत केदारे

सी.डी. दे शमुख
पुरस्कार

1,00,000/-

शशफारस नाही

ना.गो.
नांदापूरकर पुरस्कार

1,00,000/-

कमगिीर भाऊराि
पाटील पुरस्कार

1,00,000/-

िाग्दान

सुगािा प्रकाशन,
पुणे

डॉ. शोभा

मना मना,

पाटकर

दार उघड

लोकिाङ्मय गृह,
मुंबई

डॉ.राणी बंग

तारुण्यभान

ि करुणा
गोखले

राजहं स प्रकाशन
प्रा.वल., पुणे

25)

प्रौढ िाङ्मय पयािरण

डॉ. पंजाबराि दे शमुख
पुरस्कार

1,00,000/-

26)

प्रौढ िाङ्मय संपावदत/
आधावरत

रा.ना.चव्हाण पुरस्कार

1,00,000/-

27)

प्रौढ िाङ्मय अनुिावदत

तकगतीथग लक्ष्मणशास्त्री
जोशी पुरस्कार

1,00,000/-

28)

प्रौढ िाङ्मय संकीणग
(क्रीडासह)

भाई माधिराि बागल
पुरस्कार

1,00,000/-

29)

बालिाङ्मय कविता

बालकिी पुरस्कार

50,000/-

30)

बालिाङ्मय नाटक ि
एकांवकका
बालिाङ्मय कादं बरी

भा.रा. भागित
पुरस्कार

31)

32)

33)

34)

35)

डॉ. मृदल
ु ा

कोरोनाच्या

राजहं स प्रकाशन

बेळे

कृ ष्णछायेत ...

प्रा.वल., पुणे

संपादक
राम जगताप
ि भाग्यश्री
भागित
अनुिादक
वमशलद
चं पानेरकर
धनंजय जोशी

मायले की
बापले की

डायमंड
पत्ललकेशन्स, पुणे

द ग्रेप्स ऑफ रॉथ

रोहन प्रकाशन,
पुणे

सहज

रोहन प्रकाशन,
पुणे

एकनाथ
आव्हाड

शलदांची निलाई

50,000/-

शवशकांत बा.
पाताडे

साने गुरजी पुरस्कार

50,000/-

डॉ. श्रीकांत
पाटील

भातुकली आवण
तीन धमाल
बालनाटय
वसमेंटच्या जंगलात
प्राण्यांची सहल

वदलीपराज
प्रकाशन प्रा.वल.,
पुणे
आवदत्य प्रकाशन,
सांगली

बालिाङ्मय - कथा
( छोटया गोष्टी,
परीकथा,
लोककथांसह)
बालिाङ्मय सिगसामान्य ज्ञान
(छं द ि शास्त्रे)
बालिाङ्मय संकीणग

राजा मंगळिेढेकर
पुरस्कार

50,000/-

िसीमबारी
मणेर

मौजे पुस्तक संच 1

दिात ए दतकन,
फलटण

यदुनाथ थत्ते पुरस्कार

50,000/-

वकशोर
माणकापुरे

तेजश्री प्रकाशन,
कोल्हापूर

ना.धो. तारहणकर
पुरस्कार

50,000/-

डॉ. िैशाली
दे शमुख

विद्याथी दशेत
महापुरुर्ष
अभ्यासताना ...!
टीएनएज डॉट
कॉम # 2

सरफोजीराजे
भोसले
बृहन्महाराष्ट्र
पुरस्कार

सयाजी महाराज
गायकिाड पुरस्कार

1,00,000/-

गजानन
यशिंत दे साई

ओरवबन

यशअमृत
प्रकाशन, गोिा

हृदय प्रकाशन,
कोल्हापूर

राजहं स प्रकाशन
प्रा.वल., पुणे

