
मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार,                 
सन २०१7 जाहीर करण्याबाबत. 

 
महाराष्ट्र शासन 

मराठी भाषा ववभाग 
शासन वनर्धय क्रमाकंः भासंपु-२017/प्र.क्र.146/2017/भाषा-3, 

मादाम  कामा मागध, हुतात्मा  राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मंुबई - 400 032. 
तारीख: 22 फेब्रवुारी, २०१8. 

 
वाचा :-  

1) मराठी भाषा ववभाग, शासन वनर्धय क्र.भासंपु-२01६/प्र.क्र.२६/201६/भाषा-3,  
वदनाकं १८ फेब्रवुारी, २०१६. 

2) मराठी भाषा ववभाग, शासन वनर्धय क्र.भासंपु-2016/प्र.क्र.26/2016/भाषा-3,  
वदनाकं 02.02.2018. 

 
प्रस्तावना :- 

 
संदभार्ीन वदनाकं १८ फेब्रवुारी, २०१६ च्या शासन वनर्धयान्वये राज्य मराठी ववकास 

संस्थेमाफध त, मराठी भाषा संवर्धनासाठी मोलाचे योगदान देर्ा-या व्यक्तीस अथवा संस्थेस “भाषा 
संवर्धन पुरस्कार” प्रदान करण्याचा वनर्धय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय कीतीचे ज्येष्ट्ठ 
भाषा वजै्ञावनक आवर् सावहत्य समीक्षक डॉ.अशोक केळकर याचंे नावं े “मराठी  भाषा  अभ्यासक  
पुरस्कार, सन २०१7” व कववतेच्या माध्यमातून समाजातील सवध स्तरावंरील आबालवृध्दापंयंत 
सहजसोप्या भाषेत मराठी भाषा संवर्धनाचे लक्षर्ीय कायध केलेल्या कवववयध मंगेश पाडगावंकर याचंे 
नावं े“मराठी भाषा संवर्धक पुरस्कार, सन २०१7” जाहीर करण्याची  बाब शासनाच्या ववचारार्ीन 
होती. 

 
शासन वनर्धय :-  

 
मराठी भाषा संवर्धन पुरस्कार प्रदान करण्याकरीता संदभार्ीन शासन वनर्धयान्वये गठीत 

करण्यात आलेल्या सवमतीच्या वनर्धयानुसार सन २०१7 या वषाचा “डॉ.अशोक केळकर, मराठी भाषा 
अभ्यासक पुरस्कार” श्री.अववनाश वबनीवाल,े पुरे्  यानंा व “कवववयध मंगेश पाडगावंकर, मराठी भाषा 
संवर्धक पुरस्कार” मराठी ववज्ञान पवरषद, मंुबई या ससं्थेस जाहीर करण्यात येत आहे.   

 
२. या पुरस्काराच ेस्वरुप प्रत्येकी रु.2,00,000/- ( रुपये दोन लक्ष फक्त ) रोख,  मानवचन्ह व 
मानपत्र असे आहे. 
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३. या प्रीत्यथध होर्ारा खचध मागर्ी क्रमाकं झेडएफ-02, मुख्य लेखाशीषध, 2205, कला व 
संस्कृती (0२) योजनातंगधत  योजना (0२) (0१) राज्य मराठी ववकास संस्था  (२२०५ ३२०५) या 
लेखाशीषाखाली  मंजूर होर्ा-या अनुदानातून भागववण्यात यावा. 
 
४. सदर शासन वनर्धय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्र् करण्यात आला असून, त्याचा संगर्क संकेताकं क्र.201802031549325833 असा आहे. 
हा आदेश वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाकंीत करुन काढण्यात येत आहे. 

 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
 
 
 ( उदय ग. गवस ) 
 कायासन अवर्कारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
1. मा.राज्यपालाचंे सवचव, राजभवन, मलबार वहल, मंुबई, 
2. मा.मुख्यमंत्री याचंे अपर मुख्य सवचव/प्रर्ान सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
3. मा.सवध मंत्री याचंे खाजगी सवचव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
4. मा.सवध राज्यमंत्री याचंे खाजगी सवचव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
5. मा.ववरोर्ी पक्षनेता, ववर्ान सभा/ववर्ान पवरषद, महाराष्ट्र ववर्ान मंडळ सवचवालय, मंुबई, 
6. मा. मुख्य सवचव, मंत्रालय, मंुबई, 
7. सवध मंत्रालयीन ववभागाचंे अपर मुख्य सवचव/प्रर्ान सवचव/सवचव, 
8. प्रबंर्क, लोक आयुक्त आवर् उप लोक आयुक्त कायालय, मंुबई, 
9. महालेखापाल, महाराष्ट्र-1 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई, 
10. महालेखापाल, महाराष्ट्र-2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), नागपूर, 
11. अवर्दान व लेखा अवर्कारी, मंुबई, 
12. वनवासी लेखा परीक्षा अवर्कारी, मंुबई, 
13. प्रर्ान सवचव (मराठी भाषा ववभाग) याचंे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मंुबई, 
14. संचालक (मावहती व वृत्त) , मावहती व जनसंपकध  महासंचालनालय, मंत्रालय, मंुबई, 
15. संचालक, राज्य मराठी ववकास संस्था, मंुबई, 
16. प्रशासकीय अवर्कारी, राज्य मराठी ववकास संस्था, मंुबई, 
17. संचालक, भाषा संचालनालय,मंुबई, 
18. सवचव, महाराष्ट्र राज्य सावहत्य आवर् संस्कृती मंडळ, मंुबई, 
19. सवचव, महाराष्ट्र राज्य मराठी ववश्वकोश वनर्ममती मंडळ, मंुबई,   
20. सवध अवर सवचव, मराठी भाषा ववभाग, मंत्रालय, मंुबई, 
21. भाषा - 3 (संग्रहाथध).  
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		2018-02-22T14:49:07+0530
	Uday Ganpat Gawas




