महाराष्�   राज्य

सािहत ्य आिण संस्कृती मंडळा

नवलेखक योजनेअंतगर्त
स्व.यशवंतराव

�दान करण्यात येणार

चव्हाण वाङम

यपुरस्कार 

सरफोजीराजे   भोसले  पुरस्कार  बंद करण्याबाबत   
उत्कृष्ट  मराठी  वाङमय  िन�मतीस राज्य पुरस्
योजनेचे  नवीन  नामकरण  करण्याबाबत

महाराष् शासन

मराठी भाषा िवभाग

शासन िनणर् �मांकः पुरस-1012/�.�.111/2012/भाषा-3,
मादाम कामा मागर, हुतात्मा राजगु� चौक
मं�ालय, मुंबई - 400 032.
तारीख : 03 माचर्, 2014

वाचा :-  

1) सामािजक न्या, सांस्कृितक काय, �ीडा व िवशेष सहाय्य िवभा, शासन िनणर्य               

�.सासंमं-2001/�.�.135/सां.का-1, िदनांक 11 जुलै, 2002 व  िदनांक 30 जुल,ै 2002,

2) मराठी भाषा िवभाग, शासन िनणर्य �.रावापु1012/�.�.104/2012/भाषा-3,                          
िदनांक 10 सप्ट ें, 2012.

�स्तावन :-

राज्य वाङमय पुरस्कार योजनेअंतगर ्1) मराठी सािहत्य

क्षे�ामध्ये मोलाचे कायर्ऱ्या ज्येष्

सािह�त्यकास देण्यात येणा "िंवदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्का (2)उत्कृष्ट �काशन संस्थेस देण्यात येण

"�ी.पु.भागवत पुरस्कार" (3) उत्कृष्ट मराठी वाङमय िन�मतीस राज्य पुरस्कार या योजने अंतगर्त �दान कर

येत  असलेले "�थम �काशन पुरस्कार"हे पुरस्कार  अनु�मे  महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती मंड ळा
ृ ी  (2) नवलेखक योजनेअंतगर्त 6 वाङमय 
(1) कला व सािहत्यातील ज्येष्ठ व्यक्तींना देण्यात  गौरवव�

�कारांसाठी �दान करण्यात येत असलेले "स्व.यशवंतराव चव्हाण वाड्.मय पुरस्क (3) उत्कृष् ट �ंथिन�मत

करणाऱ्या �काशकास �दान करण्यात येत असलेल "सरफोजीराजे भोसले पुरस्कार या पुरस्कारांच्या स्व�पा

असल्यामुळे पुरस्कारांची ि��क्ती टाळण्या च्या द, महाराष्�  राज्य सािहत ्य आिण संस्कृती मंडळाक

राबिवण्यात येत असलेल्या सदरपुरस्कार योजना बंद करण्याचा व राज्य वाङमय पुरस्कार योजनेचे
नामकरण करण्याचा �स्ताव  शासनाच्या िवचाराधीन हो

शासन िनणर् :-

िवचाराअंती या शासन िनणर्यान्वये खालील�माणे महाराष्�  राज्य  सािहत्य आिण  संस्कृती मंडळ

नवलेखक योजनेअंतगर्त6 वाङमय �कारांसाठी  �दान करण्यात येणारे  स्व.यशवंतराव  चव्हाण  वाङमय स्का,  
उत्कृष्ट  �ंथिन�मती कर-या  �काशकास सरफोजीराजे भोसले पुरस्कार  तसेच कला व सािहत्य क्षे�ातील ज्
व्यक्तींना देण येणारी  गौरववृ�ी योजना बंद करण्यास व उत्कृष्ट मराठी वाङमय िन�मतीस राज् य पुरस्

योजनेचे खालील �माणे नवीन नामकरण करण्यास मान्यता देण्यात येत आ

(अ) महाराष्�ाचे पिहले मुख्यमं� ी स्व.यशवंतराव चव्हाण यांनी 1960 मध्ये महाराष्� राज                                           
सािहत्य आिण संस्कृती मंडळाची स्थापना क�न सािहत्य संस्कृती व्यवहाराला शासकीय अ

�ाप्त क�न िदल, अशा या अष्टपैलू व्य�क्तमत्वाच्या स्मृती ि�त्यथर्, उत्कृष्ट मराठी वाड्.
राज्य वाड्.मयपुरस्कार योजनेचे नामक"स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्.मय पुरस्कार यो

असे करण्यात येत आहे

कृ.मा.प.

शासन िनणर् �मांकः पुरस-1012/�.�.111/2012/भाषा-3,

(ब) सरफोजीराजे भोसले हे कलासक्, सािहत्य�ेमी आिण िव�ेचा आदर करणारे होते त्यांनी देवनागरी
िलिपचा पिहला छापखाना दिक्षणेत टाकला. त्यात छपाईसाठी दगडाक्षरांचा वापर  त्यांच्या हय

बृहन्महाराष्�ातील काय�च्या स्मृती ि�त्यथर् शासनाकडून �दान करण्यात येणाऱ्या बृहन
पुरस्कराचे नामकरण "सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्�पुरस्काअसे करण्यात येत आहे

2.        सािहत्य िन�मतीमध्ये मोलाचे कायर् करणाऱ्या ज्येष्ठ सािह� त्यकास देण्यात येणारा िंवदा करंद
गौरव पुरस्कार व मंडळाकड ून गौरववृ�ी योजनेअंतगर्त कला व सािहत्या ज्येष्ठ व्यक्तींना देण्यात य

गौरववृ�ी, या दोन्ही योजना एकाच स्व�पाच्या असल्याम गौरवव�
ृ ी योजना बंद क�न केवळ  "िंवदा करंदीकर

जीवन गौरव पुरस्कार"योजना सु� ठे वण्यात येत आहे

3.      सािहत्य क्षे� ात मोलाची कामिगरी कऱ्या उत्कृष्ट �काश संस्थेस देण्यात येणारा "�ी.पु.भागव

पुरस्कार" व नवलेखक योजने अंतगर्त उत्कृष्ट �ंथिन� मती ऱ्या �काशकास दे ण्यात येणारा सरफोजीराजे

भोसले पुरस्कार हे दोन्हीपुरस्कार एकाच स्व�पाचे असल्यासरफोजीराजे भोसले पुरस्कारबंद करण्यात येऊन
फक्त"�ी.पु.भागवत पुरस्कार"योजना सु� ठे वण्यात येत आहे

4.        उत्कृष्ट मराठी वाङमय िन�मतीस राज्य पुरस्कार या योजनेअंतदे ण्यात येणारे "�थम �काशन पुरस्कार
व नवलेखक योजनेअंतगर्त नवलेखकांना देण्यात येणारे "यशवंतराव चव्हाण वाङमय पुरस्कार" ( 6) एकाच 

स्व�पाचे असल्यामुळ नवलेखक योजनेअंतगर्त देण्यात येत असलेलेपुरस्कार बंद क�न फक्त उत्कृष्ट 

वाड्.मय िन�मतीस राज्यपुरस्कयोजनेअंतगर्त देण्यात येत असलेल "�थम �काशन पुरस्कार"सु� ठे वण्यात येत

आहे त.

सदर शासन िनणर्य महाराष्� शासनाच् www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्

करण्यात आला असून त्याचा

संकेताक 201403031718481433 असा आहे.  हा आदे श िडजीटल स्वाक्षरी

साक्षांिकत क�न काढण्यात येत . 

महाराष्�ाच राज्यपा यांच्य आदे शानुसार व नावाने.
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(लिलता िश. देठे)

�त,

उप सिचव, महाराष्� शास

1)

मा.मुख्मं�ी यांचे अपर मुख् सिचव, मं�ालय, मुंबई,

3)

अध्य, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई,

2)

4)

मा.राज्मं�ी (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सिचव, मं�ालय, मुंबई,

सिचव, महाराष्� राज्य सािहत्य आिण संस्कृती , मुंबई,

5)

महालेखापाल, महाराष्�1/2 (लेखा पिरक्षा / लेखा अनुज्ञे, मुंबई,

7)

िनवासी लेखा पिरक्षा अिधका, मुंबई,

6)

8)

9)

10)

11)

अिधदान व  लेखा अिधकारी, मुंबई,

महालेखाकार (स्थािनक िनकाय लेखापिरक्षा व ले , महाराष्�, मुंबई,
िव� िवभाग (व्यय4) , मं�ालय, मुंबई,

अवर सिचव (भाषा) / (आस्थ), मराठी भाषा िवभाग, मं�ालय, मुंबई,

िनवड नस्त.  
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