
विंदा करंदीकर जीिंन गौरिं पुरस्कार -   
सन २०१7 िं श्री.पु.भागिंत पुरस्कार -                       
सन 2017 जाहीर करण्याबाबत. 

 

महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विंभाग 

शासन वनर्णय क्रमाकंः पुरस-2017/प्र.क्र.133/2017/भाषा-3, 
मादाम  कामा मागण, हुतात्मा  राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 22 फेब्रिुंारी, २०१8. 

िंाचा :-  
1. मराठी भाषा विंभाग, शासन वनर्णय क्र.विंदापु-1014/प्र.क्र.112/2014/भाषा-3, 

वदनाकं १२ फेब्रिुंारी, २०१५.  
2. मराठी भाषा विंभाग, शासन वनर्णय क्र.श्रीपुभा-101४/प्र.क्र.११३/२०१४/भाषा-3,   

वदनाकं १२ फेब्रिुंारी, 201५. 
 

प्रस्तािंना :- 
 

मराठी सावहत्य /िंाङ्मय क्षते्रात भरीिं िं मोलाची कामवगरी करर्ाऱ्या नामिंतं सावहत्त्यकास 
सन 2017 या िंषासाठीचा विंदा करंदीकर जीिंन गौरिं पुरस्कार तसेच मराठी सावहत्य वनर्ममती 
क्षते्रात लक्षर्ीय कामवगरी करर्ाऱ्या उत्कृष्ट्ट प्रकाशन संस्थेस, सन २०१7 या िंषासाठीचा 
श्री.पु.भागिंत पुरस्कार जाहीर  करण्याची  बाब  शासनाच्या विंचाराधीन होती. 

 

शासन वनर्णय :-  
 

मराठी सावहत्य क्षते्रात उल्लेखनीय कामवगरी करर्ाऱ्या नामिंतं सावहत्त्यकास “विंदा 
करंदीकर  जीिंन गौरिं परुस्कार” प्रदान करण्याकरीता संदभण क्र.१ च्या शासन वनर्णयान्िंये गठीत 
करण्यात आलेल्या सवमतीच्या वनर्णयानुसार सन 2017 या िंषाचा विंदा करंदीकर जीिंन गौरिं 
पुरस्कार ज्येष्ट्ठ सावहत्त्यक “श्री.मधु मंगेश कर्मर्क” यानंा िं मराठी सावहत्य वनर्ममतीमध्ये लक्षर्ीय  
कामवगरी करर्ाऱ् या  प्रकाशन  संस्थेस “श्री.प.ुभागिंत पुरस्कार” प्रदान करण्याकरीता संदभण क्र.2 
च्या शासन वनर्णयान्िंये गठीत करण्यात आलेल्या सवमतीच्या वनर्णयानुसार सन 2017 या िंषाचा 
श्री.पु.भागिंत पुरस्कार “िंरदा प्रकाशन, पुरे्” या संस्थेस जाहीर करण्यात येत आहे.   

 

२. विंदा करंदीकर जीिंन गौरिं पुरस्काराचे स्िंरुप रु.५.०० लक्ष (रुपये पाच लक्ष फक्त) रोख, 
मानवचन्ह िं  मानपत्र  असे असून, श्री.पु.भागिंत पुरस्काराचे स्िंरुप रु.३.०० लक्ष (रुपये तीन लक्ष 
फक्त)  रोख, मानवचन्ह  िं मानपत्र  असे आहे. 

 

३. या वप्रत्यथण होर्ारा खचण मागर्ी क्रमाकं झेडएफ-02, 2205, कला िं संस्कृती 00 102  कला 
िं संस्कृती प्रचालन 01  (योजनेतर योजना) (01) (03) - उत्तम पुस्तकानंा उत्तेजन - (2205 3199) - 
50 इतर खचण  (योजनेतर) या लेखाशीषाखाली  सन 201६-1७ या विंत्तीय िंषात  मंजूर होर्ाऱ्या 
अनुदानातून भागविंण्यात यािंा. 
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४. प्रस्ततु प्रकरर्ी होर्ाऱ्या खचासाठी सवचिं, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ, 
मंुबई यानंा वनयंत्रर् अवधकारी िं सहायक लेखा अवधकारी, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती 
मंडळ, मंुबई यानंा आहरर् िं संविंतरर् अवधकारी म्हर्नू घोवषत करण्यात येत आहे. तसेच त्यानंा 
अथिंा त्यानंी प्रावधकृत केलेल्या दुय्यम अवधकाऱ्यास या संबंधीच्या देयकािंर स्िंाक्षरी करण्यासही या 
आदेशाद्वारे प्रावधकृत करण्यात येत आहे. 

 

५. सदर शासन वनर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािंर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताकं क्र.201802031549154233 असा आहे.  हा 
आदेश वडजीटल स्िंाक्षरीने साक्षाकंीत करुन काढण्यात येत आहे. 

 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार िं नािंाने.  
 
 
 

 ( उदय ग. गिंस ) 
 कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपालाचंे सवचिं, राजभिंन, मलबार वहल, मंुबई, 
2. मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सवचिं, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा.सिंण मंत्री याचंे खाजगी सवचिं/स्िंीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मा.सिंण राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचिं/स्िंीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
5. मा.विंरोधी पक्षनेता, विंधान सभा/विंधान पवरषद, महाराष्ट्र विंधान मंडळ सवचिंालय, मंुबई, 
6. मा.मुख्य सवचिं, मंत्रालय, मंुबई, 
7. सिंण मंत्रालयीन विंभागांच ेअपर मुख्य सवचिं/प्रधान सवचिं/सवचिं, मंत्रालय, मंुबई, 
8. प्रबधंक, लोक आयकु्त आवर् उप लोक आयुक्त कायालय, मंुबई, 
9. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा िं अनुज्ञयेता), मंुबई, 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा िं अनुज्ञयेता), नागपरू, 
11. अवधदान िं लेखा अवधकारी, मंुबई, 
12. वनिंासी लेखा परीक्षा अवधकारी, मंुबई, 
13. प्रधान सवचिं (मराठी भाषा विंभाग) यांचे स्िंीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
14. संचालक (मावहती िं िृंत्त) , मावहती िं जनसंपकण  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई, 
15. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
16. अध्यक्ष, अवखल भारतीय मराठी सावहत्य महामंडळ, नागपरू, 
17. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, मंुबई,  
18. संचालक, राज्य मराठी विंकास संस्था,मुंबई, 
19. सवचिं, महाराष्ट्र राज्य मराठी विंश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई,  
20. सवचिं, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
21. अिंर सवचिं, मराठी भाषा विंभाग, मंुबई, 
22. भाषा - 3 (संग्रहाथण). 
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