मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार
प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
मराठी भाषा ववभाग
शासन वनर्धय क्रमांकः भासंप-ु 2016/प्र.क्र.26/2016/भाषा-3,
मादाम कामा मागध, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.
तारीख: 02 फेब्रुवारी, 2018.

वाचा :शासन वनर्धय क्रमांक - भासंप-ु 2016/प्र.क्र.26/2006/भाषा-3, वद.18 फेब्रुवारी, 2016.

प्रस्तावना :मराठी भाषा आवर् महाराष्ट्राची संस्कृती यांचे संरक्षर्, संगोपन आवर् संवर्धन करण्याच्या
हे तूने राज्य मराठी ववकास संस्थेची स्थापना करण्यात आली आहे . या संस्थेमाफधत आंतरराष्ट्रीय
वकतीचे ज्येष्ट्ठ भाषा वैज्ञावनक आवर् सावहत्य समीक्षक डॉ.अशोक रा. केळकर यांचे नावे “मराठी भाषा
अभ्यासक पुरस्कार” व कववतेच्या माध्यमातून समाजातील सवध स्तरांवरील अबालवृध्दांपयंत
सहजसोप्या भाषेत मराठी भाषा संवर्धनाचे लक्षर्ीय कायध केलेल्या कवववयध मंगेश पाडगांवकर यांचे
नावे “मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार” प्रदान करण्यात येतो. या पुरस्कारांचे स्वरुप प्रत्येकी
रु.1,00,000/- (रु.एक लक्ष फक्त) रोख, मानवचन्ह व मानपत्र असे आहे . सदर पुरस्कारांच्या रकमेत
वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या ववचारार्ीन होता.

शासन वनर्धय :या शासन वनर्धयान्वये आंतरराष्ट्रीय वकतीचे ज्येष्ट्ठ भाषा वैज्ञावनक आवर् सावहत्य समीक्षक
डॉ.अशोक रा. केळकर यांचे नावे दे ण्यात येर्ारा “मराठी भाषा अभ्यासक पुरस्कार” व कववतेच्या
माध्यमातून समाजातील सवध स्तरांवरील अबालवृध्दांपयंत सहजसोप्या भाषेत मराठी भाषा संवर्धनाचे
लक्षर्ीय कायध केलेल्या कवववयध मंगेश पाडगांवकर यांचे नावे दे ण्यात येर्ारा “मराठी भाषा संवर्धक
पुरस्कार” यांच्या रकमेत रू.1,00,000/- (रु.एक लक्ष फक्त) रोख वरून रू.2,00,000/- (रूपये
दोन लक्ष फक्त) रोख अशी वाढ करण्यास मान्यता दे ण्यात येत आहे . या पुरस्कारांचे स्वरुप प्रत्येकी
रु.2,00,000/- (रु.दोन लक्ष फक्त) रोख, मानवचन्ह व मानपत्र असे राहील.
मराठी भाषा शासन वनर्धय क्र. भासंप-ु 2016/प्र.क्र.26/2016/भाषा-3, वद.18.02.2016
मर्ील पुरस्कार वनवड सवमतीची रचना तसेच डॉ. अशोक रा. केळकर, मराठी भाषा अभ्यासक
पुरस्कार आवर् “कवववयध मंगेश पाडगांवकर, मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार” या पुरस्कार
वनवडीबाबतचे वनकष व शासन वनर्धयातील अन्य बाबी तशाच राहतील.

शासन वनर्धय क्रमांकः भासंप-ु 2016/प्र.क्र.26/2016/भाषा-3

सदर शासन वनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्र् करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201802021216578433 असा आहे . हा आदे श
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांवकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार व नावाने.
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( अपर्ा अ. गावडे )
सह सवचव, महाराष्ट्र शासन
प्रत,
1.

मा.मुख्यमंत्री यांचे सवचव, मंत्रालय, मुंबई,

2.

मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे ववशेष कायध अवर्कारी, मंत्रालय, मुंबई,

3.

प्रबंर्क, लोक आयुक्त आवर् उप लोक आयुक्त कायालय, मुंबई,

4.

मा.ववरोर्ी पक्षनेता, ववर्ान सभा/ववर्ान पवरषद, महाराष्ट्र ववर्ान मंडळ सवचवालय, मुंबई,

5.

महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई,

6.

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

7.

अवर्दान व लेखा अवर्कारी, मुंबई,

8.

वनवासी लेखा परीक्षा अवर्कारी, मुंबई,

9.

प्रर्ान सवचव, मराठी भाषा ववभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,

10. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ, मुंबई
11. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई
12. संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई,
13. संचालक, राज्य मराठी ववकास संस्था, मुंबई,
14. प्रशासकीय अवर्कारी, राज्य मराठी ववकास संस्था, मुंबई,
15. सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ, मुंबई,
16. सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मुंबई,
17. सवध अवर सवचव, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मुंबई,
18. भाषा - 3 (संग्रहाथध).
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