मराठी भाषा संवधधन पुरस्कार
प्रदान करण्याबाबत.
महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा ववभाग
शासन वनणधय क्रमांकः भासंपु-2016/प्र.क्र.26/2016/भाषा-3,
मादाम कामा मागध, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबइ - 400 032.
तारीख: 18 फेब्रुवारी, 2016.
प्रस्तावना :मराठी भाषा अवण महाराष्ट्राची संस्कृती यांचे संरक्षण, संगोपन अवण संवधधन करण्याच्या
हेतूने राज्य मराठी ववकास संस्थेची स्थापना करण्यात अली अहे. या संस्थेमाफधत मराठी भाषा
संवधधनासाठी मोलाचे योगदान दे णाऱ्या व्यक्तीस ऄथवा संस्थेस भाषा संवधधन पुरस्कार प्रदान
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचाराधीन होता.
शासन वनणधय :या शासन वनणधयान्वये अंतरराष्ट्रीय वकतीचे ज्येष्ट्ठ भाषा वैज्ञावनक अवण सावहत्य समीक्षक
डॉ.ऄशोक रा. केळकर यांचे नावे मराठी भाषा ऄभ्यासक पुरस्कार व कववतेच्या माध्यमातून
समाजातील सवध स्तरांवरील अबालवृध्दांपयंत सहजसोप्या भाषेत मराठी भाषा संवधधनाचे लक्षणीय
कायध केलेल्या कवववयध मंगेश पाडगांवकर यांचे नावे मराठी भाषा संवधधन पुरस्कार प्रदान करण्यास
मान्यता दे ण्यात येत अहे. या पुरस्कारांचे स्वरुप प्रत्येकी रु.1,00,000/- (रु.एक लक्ष फक्त) रोख,
मानवचन्ह व मानपत्र ऄसे अहे.
2.

“डॉ.ऄशोक रा. केळकर, मराठी भाषा ऄभ्यासक पुरस्कार” व “कवववयध मंगेश पाडगांवकर,

मराठी भाषा संवधधक पुरस्कार” प्रदान करण्याकवरता मा.मंत्री, मराठी भाषा तथा ईपाध्यक्ष, राज्य
मराठी ववकास संस्था यांच्या ऄध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे वनवड सवमतीची रचना राज्य मराठी
ववकास संस्थेने करावी.
1. मा.मंत्री, मराठी भाषा तथा ईपाध्यक्ष, राज्य मराठी ववकास संस्था -

ऄध्यक्ष

2. ऄशासकीय सदस्य, वनयामक मंडळ, राज्य मराठी ववकास संस्था -

सदस्य

3. ऄध्यक्ष, भाषा सल्लागार सवमती

-

सदस्य

4. ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य अवण संस्कृती मंडळ

-

सदस्य

5. ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ

-

सदस्य

6. संचालक, राज्य मराठी ववकास संस्था

-

सदस्य सवचव
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3.

“डॉ.ऄशोक रा. केळकर, मराठी भाषा ऄभ्यासक पुरस्कार” प्रदान करण्यासाठी

खालीलप्रमाणे वनकष वनवित करण्यात येत अहेत.
1. मराठी भाषेचा (लवलत सावहत्य वा वाङ्मयाखेरीज आतर व्यवहारक्षेत्रे या संदभातील)
शास्त्रीय पद्धतीने ऄभ्यास करणारी महाराष्ट्रातील तसेच बृहन्महाराष्ट्रातील व्यक्ती
ऄथवा संस्था या पुरस्कारासाठी पात्र ऄसेल.
2. मराठी भाषेचे सजधनशील ऄध्यापन, मराठी भाषेचा सैद्धान्न्तक ऄभ्यास, मराठी भाषेत
ऄथवा मराठीववषयी ऄन्य भाषांत ईपयुक्त लेखन, कृतीवर भर दे णाऱ्या ईपक्रमांचे
अयोजन करण्यात या व्यक्तीचा / संस्थेचा सहभाग ऄसावा.
3. वकमान 20 वषे भाषेच्या ऄभ्यासात सवक्रय ऄसलेल्या व्यक्तीचा / संस्थेचा यासाठी
ववचार करण्यात येइल.
4. मराठी भाषेच्या ऄभ्यासाला / संशोधनाला वदशा दे ण्यात या व्यक्तीचा / संस्थेचा
सहभाग ऄसावा.
5. “डॉ.ऄशोक रा. केळकर भाषा ऄभ्यासक पुरस्कार” अवण “कवववयध मंगेश पाडगावकर
भाषासंवधधक पुरस्कार” ह्ांपैकी कोणताही एक पुरस्कार वमळालेल्या व्यक्तीचे / संस्थेचे
नामांकन पुन्हा ईवधवरत पुरस्कारासाठी करता येणार नाही.
4.

कवववयध मंगेश पाडगांवकर, मराठी भाषा संवधधक पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी

खालीलप्रमाणे वनकष वनवित करण्यात येत अहेत.
1. मराठी भाषासंवधधनासाठी काम करणारी महाराष्ट्रातील तसेच बृहन्महाराष्ट्रातील
सवधसामान्य व्यक्ती / संस्था या पुरस्कारासाठी पात्र ऄसेल.
2. त्या व्यक्ती / संस्थेने मराठी भाषासंवधधनासाठी वाचनप्रसार, व्याख्याने, चचासत्रे वा
तत्सम ईपक्रम यांचे सातत्याने अयोजन करण्यात पुढाकार घेतलेला ऄसावा.
3. अपल्या वववशष्ट्ट व्यवसायक्षेत्रात भावषक ईपक्रम राबववण्यात पुढाकार घेतलेला
ऄसावा.
4. मराठी भाषेचा प्रसार, प्रचार ह्ांमध्ये सामावजक सहभाग वाढवण्यासाठी प्रयत्न केलेले
ऄसावेत.
5. “कवववयध मंगेश पाडगावकर भाषा संवधधक पुरस्कार” अवण “डॉ.ऄशोक रा. केळकर
भाषा ऄभ्यासक पुरस्कार” ह्ांपैकी कोणताही एक पुरस्कार वमळालेल्या व्यक्तीचे /
संस्थेचे नामांकन पुन्हा ईवधवरत पुरस्कारासाठी करता येणार नाही.
5.

या वप्रत्यथध होणारा खचध मागणी क्रमांक.झेडएफ-02 मुख्य लेखावशषध, 2205 - कला व

संस्कृती, (02) योजनांतगधत योजना (02) (01) राज्य मराठी ववकास संस्था (3205) या
लेखाशीषाखाली मंजूर होणाऱ्या ऄनुदानातून भागववण्यात यावा.
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सदर शासन वनणधय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
ईपलब्ध करण्यात अला ऄसून त्याचा संकेताक 201602201505088133 ऄसा अहे . हा अदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत अहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या अदे शानुसार व नावाने.

Aparna
Arvind Gawde

Digitally signed by Aparna Arvind
Gawde
DN: c=IN, o=Government Of
Maharashtra, ou=Deputy Secretary,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
cn=Aparna Arvind Gawde
Date: 2016.02.20 16:29:58 +05'30'

( ऄपणा ऄ. गावडे )
ईप सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.मुख्यमंत्री यांचे सवचव, मंत्रालय, मुंबइ,

2.

मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे ववशेष कायध ऄवधकारी, मंत्रालय, मुंबइ,

3.

प्रबंधक, लोक अयुक्त अवण ईप लोक अयुक्त कायालय, मुंबइ,

4.

महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), मुंबइ,

5.

महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व ऄनुज्ञय
े ता), नागपूर,

6.

ऄवधदान व लेखा ऄवधकारी, मुंबइ,

7.

वनवासी लेखा परीक्षा ऄवधकारी, मुंबइ,

8. प्रधान सवचव, मराठी भाषा ववभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबइ,
9.

मंत्रालयीन ववभागांचे सवध ऄपर मुख्य सवचव / प्रधान सवचव / सवचव, मंत्रालय, मुंबइ,

10. ऄध्यक्ष, भाषा सल्लागार सवमती, मुंबइ,
11. ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य अवण संस्कृती मंडळ, मुंबइ
12. ऄध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबइ
13. संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबइ,
14. संचालक, राज्य मराठी ववकास संस्था, मुंबइ,
15. प्रशासकीय ऄवधकारी, राज्य मराठी ववकास संस्था, मुंबइ,
16. सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य अवण संस्कृती मंडळ, मुंबइ,
17. सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबइ,
18. सवध ऄवर सवचव / कक्ष ऄवधकारी, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मुंबइ,
19. भाषा - 3 (संग्रहाथध).
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