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वाचा - 
या नवभागाचा शासन ननणणय क्र.रावाप-ु1012/प्र.क्र.104/2012/भाषा-3, नदनाकं 10 सप् टेंबर, 2012. 

 

प्रस्तावना - 
स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाड्.मय परुस्कार या योजनेंतगणत दरवषी मराठी भाषेतील उत्कृष्ट्ट वाड्.मय 

ननर्ममतीस राज्य शासनाकडून खालील सानहत्य प्रकारामध्ये परुस्कार देण्यात येतात. 
 (अ)  प्रौढ वाड्.मय - 22 सानहत्य प्रकार - एकूण 22 परुस्कार - प्रत्येकी रु.एक लक्ष फक्त 
(ब)   बाल वाड्.मय - 6 सानहत्य प्रकार  - एकूण  6 परुस्कार - प्रत्येकी रु.पन्नास हजार फक्त 
(क)  प्रथम प्रकाशन - 6 सानहत्य प्रकार -  एकूण 6 परुस्कार -  प्रत्येकी रु.पन्नास हजार फक्त 
(ड) सरफोजीराज ेभोसल े- सवण सानहत्य प्रकार  -  1 परुस्कार - रु.एक लक्ष फक्त  
 बहृन्महाराष्ट्र परुस्कार  

 

 उपरोक्त परुस्कार योजनेच्या कालबध्द कायणक्रमात सुसुत्रता येण्यासाठी नदनाकं 10 सप्टेंबर, 2012 च्या 
शासन ननणणयानुसार सनवस्तर सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच प्रस्ततु शासन आदेशामध्ये कालबध्द 
कायणक्रमाचा आढावा घेऊन सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास पढुील वषासाठी त्यानुसार सधुारणा करण्यात 
येईल अस ेशासन ननणणयामध्ये नमुद करण्यात आले होते. त्यानुषंगाने सदर योजनेतील अंमलबजावणी संदभात 
प्राप्त झालेल्या सचूनांच्या अनुषंगाने सुधारीत आदेश ननगणनमत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या नवचाराधीन होता. 

 

शासन ननणणय - 
“स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाड्.मय परुस्कार” या योजनेंतगणत संदभाधीन शासन ननणणयात नमूद 

केल्याप्रमाणे नवनवध लेखन प्रकारांना पढुीलप्रमाणे परुस्कार देण्याचे शासनाने जानहर केले आहे. 
(अ) प्रौढ वाड्.मय - 22 सानहत्य प्रकार - एकूण 22 परुस्कार - प्रत्येकी रु.एक लक्ष फक्त 
(ब)   बाल वाड्.मय - 6 सानहत्य प्रकार  - एकूण  6 परुस्कार - प्रत्येकी रु.पन्नास हजार फक्त 
(क)  प्रथम प्रकाशन - 6 सानहत्य प्रकार -  एकूण 6 परुस्कार -  प्रत्येकी रु.पन्नास हजार फक्त 
(ड) सरफोजीराज ेभोसल े- सवण सानहत्य प्रकार  - 1 परुस्कार - रु.एक लक्ष फक्त  
 बहृन्महाराष्ट्र परुस्कार  

 

उपरोक्त उत्कृष्ट्ट मराठी वाड्.मय ननर्ममतीस स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाड्.मय परुस्कार योजनेच्या 
ननयोजनामध्ये सुसतू्रता आणण्याकरीता पढुीलप्रमाणे शासन ननदेश देण्यात येत आहेत. 

1. "स्व.यशवतंराव चव्हाण राज्य वाड्.मय परुस्कार योजनेंतगणत स्वीकारण्यात येणायाया प्रथम आवृती 
पसु्तकांच्या प्रकाशनाचा कालावधी नदनाकं 1 जानेवारी ते 31 नडसेंबर असा नननित करण्यात येत आहे.   

 



शासन ननणणय क्रमांकः रावापु-1014/प्र.क्र.120/2014/भाषा-3 

पषृ्ठ 2 पैकी 2  
 

2. प्रस्तुत परुस्कारांचे नवतरण दरवषी ज्येष्ट्ठ कवी कुसुमाग्रज यांच्या जन्मनदनी म्हणज ेनदनांक 27 फेब्रवुारी 
या नदवशी करावयाचे असल्याने महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनण संस्कृती मंडळ, मंुबई यानंी त्यानुसार 
ननवड सनमत्यांच्या कामकाजाचे ननयोजन कराव.े 

3. राज्य वाड्.मय परुस्कार योजनेंतगणत पसु्तकाच्या प्रवनेशका स्वीकारणे त्याच े पनरक्षण करणे, ननकाल 
जानहर करणे इत्यादी बाबींमध्ये ससुूत्रता आणण्याच्या ृषष्ट्टीने सबंधंीतांकडून नवनहत नमुन्यात मानहती 
मागनवणे, प्रमाणपत्र तपासणे, ना-हरकत प्रमाणपत्र े मागनवणे इत्यादी तांनत्रक बाबी तपासण्याकरीता 
दरवषी महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनण संस्कृती मंडळाच्या कायालयाकडून जानहरातीसोबत सुस्पष्ट्ट 
ननयमावली प्रनसध्द करण्यात येईल. 

4. महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनण संस्कृती मंडळ कायालयाने सदर स्पधेस व्यापक प्रनसध्दी नमळेल याृषष्ट्टीने 
सवण प्रनसध्दी माध्यमातून याबाबतची जानहरात प्रनसध्द करावी. 

5. सवण शहरी व ग्रामीण सानहत्त्यकांना सदर परुस्कार योजनेच्या प्रवनेशका सहज उपलब्ध होतील याृषष्ट्टीने 
शासनाचे सकेंतस्थळ, नजल्हानधकारी कायालय व सानहत्य संस्थांच्या माध्यमातनू सदर प्रवनेशका उपलब्ध 
होतील याची महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनण ससं्कृती मंडळ कायालयाने दक्षता घ्यावी. 

6. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनण संस्कृती मंडळ याचंेकडून नवनवध वाड्.मय प्रकारातील 
परुस्कारासाठी तज्ञ सनमतीची ननवड करण्यात येईल व परुस्काराच्या ननकषानुसार सनमतीचा ननणणय 
अंनतम राहील. 

 

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सकेंताक 201602021119318433 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांनकत करुन काढण्यात येत आहे.  
 

महाराष्ट्राच ेराज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 

    ( अपणा अ. गावडे )  
 उप सनचव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत,  
(1) मा.मंत्री, मराठी भाषा नवभाग याचंे नवशेष कायण अनधकारी, मंत्रालय, मुंबई, 
(2) प्रधान सनचव, मराठी भाषा याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
(3) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनण संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
(4) महालेखापाल, महाराष्ट्र- 1 / 2,  (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपरू, 
(5) अनधदान व लेखा अनधकारी, मुंबई, 
(6) ननवासी लेखापरीक्षा अनधकारी, मुंबई, 
(7) सवण नवभागीय आयुक्त, 
(8) सवण नजल्हानधकारी, 
(9) सनचव, महाराष्ट्र राज्य सानहत्य आनण संस्कृती मंडळ, मुंबई, 
(10) संचालक, राज्य मराठी नवकास संस्था, मुंबई, 
(11) संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई, 
(12) सनचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी नवश्वकोश ननर्ममती मंडळ, मुंबई, 
(13) सवण अवर सनचव, मराठी भाषा नवभाग, मंत्रालय, मुंबई,  
(14) भाषा-3 (संग्रहाथण). 
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