महारा
अनु
1
2

रा य उ कृ

वा य पुर कार ा

पु तकाचे नाव

पु तकांची याद

लेखक ले खका

सांग ये ऐका

हं सा वाडकर

हो गा जे हा लाल होते

व. स. वािळं बे

पुर कार ा ीचे वष
-

3

कोठे आ ण कधी तर

कॉ ेड सुधीर फडके

-

4

शतपावली

रवी

-

5

ी ामायन

पंगे

ी. ग. माजगावकर

6

एक होता का हर

7

अ व ांचा मृ युघोष

8

ऊजा

9

वयात येताना

: आशा उ ा या

वीणा गवाणकर

1975-76
1981-82

ा. मोहन आपटे

1985-86

. खं. कुलकण

1985-86

मंगला गोडबोले
डॉ. वैजयंती खान वलकर

1985-86

शोभा भागवत

1985-86

10

आपली मुलं

11

अ ननृ य

ा. मोहन आपटे

1986-87

12

गुगली

दलीप

भावळकर

1988-89

13

बखर राजधानीची

डॉ. द

साद दाभोळकर

1989-90

14

वालाँग - एका यु दकै ाची बखर

कनल शाम च हाण

15

अंध

दा :

िच ह आ ण

डॉ. नरे

1989-90

दाभोलकर

पूण वराम

ा. प. रा. आड

1989-90

16

पािनपत

व ास पाट ल

1989-90

17

अवकाशातील

ा. मोहन आपटे

1990-91

18

लोकसंिचत

डॉ. तारा भवाळकर

1990-91

19

डॉ. सािलम अली

वीणा गवाणकर

1990-91

मंती भाग 1 ते 3

20

ए फ

21

अंध

22

हसत खेळत ग णत

23

यानबाचा गोबरगॅस

24

टन

मोद ओक

दा वनाशाय

डॉ. नरे

1990-91

दाभोलकर

व. र. गोडे
रवीं

1990-91
1992-93

दे साई

1992-93

सावरकर ते भा.ज.प.: हं द ु व
वचारांचा िच क सक आलेख

ा. स. ह. दे शपांडे

1992-93

25

जुळू पाहणारे दोन तंबोरे

पं. बबनराव हळदणकर

1993-94

26

िशवकालीन महारा

डॉ. अ. रा. कुलकण

1993-94

27

हात ना पस

रवीं

दे साई

1992-93

28

सृ

डॉ.

ीराम गीत

कधी

व ान गाथा (भाग 1 व 2)

संपादक : जयंत नारळ कर

1994-95

म. वा. ध ड

1994-95

29

जाळयांतील चं

30

पा यातले दवस

31

दे वगंधव

32

का मीर : एक शा पत नंदनवन

ा. शेषराव मोरे

1995-96

33

महाभारताचे वरदान

ी. र. िभडे

1995-96

34

बाराला दहा कमी

35

स ावन ते स ेचाळ स

36

कहाणी लंडन या आजीबा ची

सरो जनी वै

1996-97

37

पातंजल योगदशन

आनंद ॠषी

1996-97

38

शु

अंबर श िम

1997-98

रामदास भटकळ

1997-98

वीणा गवाणकर

1997-98

व ास पाट ल

1998-99

39

काह जीवघेणे

जगसॉ

40

डॉ. खानखोजे... नाह िचरा

41

महानायक

हाद जाधव

1994-95

शैला दातार

प जा फाटक

1995-96

माधव ने रकर

व. स. वािळं बे

1996-97
1996-97

42

ऐसपैस ग पा दगाबा
शी
ु

43

आकाशाशी जडले नाते

डॉ. जयंत नारळ कर

1998-99

44

पु याचे पेशवे

डॉ. अ. रा. कुलकण

1998-99

45

माझा सा ा कार

46

टं गळ मंगळ

47

शोका म व

48

अपूव िच लेणी

49

मुलगा माझाच

50

क...क... कॉ

यूटरचा

रवीं

51

बालवाड ताई

िश ण

संपा. िनमला पुरंदरे

52

कुणा तव कुणीतर

यशोदा पाडगावकर

2000-01

53

युगांतर

राजीव साने

2000-01

54

आठवणी काळा या... माणसां या

सर वतीबाई अकलूजकर

2000-01

55

महारा

ह. म. घोडके

2000-01

56

वळ व

तुकाराम धांडे

2007-08

57

अ पसं य

वजय पाडळकर

2007-08

58

कमयागार

अ युत गोडबोले

2007-08

वनया खडपेकर

2007-08

59

दयरोग

प दशन

ितभा रानडे

डॉ. अभय बंग

1999-2000

अनंत भावे

1999-2000

डॉ. स. रा. गाडगीळ

1999-2000

यशवंत रांजणकर

1999-2000

वजया जोशी

गाथा भाग 1

ात अ ात अ ह याबाई होळकर

60

बायपासला पयाय

61

बो या सातबंडे

भाग 4 व 5

62

ेनवे ज

63

राजधानीतून

64

इ कलाब व

65

गंगेम ये गगन वतळले

द जहाद

1998-99

डॉ.

दे साई

ती ा

दलीप

भावळकर

1999-2000
1999-2000
1999-2000

2007-08
2007-08

माधुर शानबाग

2002-03

अशोक जैन

2002-03

ल मीकांत दे शमुख

2003-04

अंबर श िम

2003-04

66

तमाशा : वठाबाई या आयु याचा

योिगराज बागूल

2003-04

67

भाषा :

वा. के. लेले

2003-04

68

ऐसी

रवीं

बापट

2003-04

69

आ वादक संगीत समी ा

ीरं ग संगोराम

2003-04

70

काय तु या मनात?

मंगला गोडबोले

2003-04

71

कायदे आझम

आनंद हड कर

2005-06

72

पारधी

िगर श

2005-06

73

चार आदश खिलफा

शेषराव मोरे

2005-06

क वता महाजन

2005-06
2005-06

व प, साम य व स दय

मेये रिसके

74

भुणे

75

मागोवा

रे खा ढोले

76

नादवेध

सुलभा पशवीकर, अ युत गोडबोले2005-06

77

कहाणी कोयनेची

उषा तांबे

2005-06

78

आइ

अर व द पारसनीस

2005-06

79

लोकमा य ते महा मा

डॉ. सदानंद मोरे

2006-07

80

तोच मी

टाइनचा सापे तावाद

भाकर पणशीकर

2006-07

कशोर आमोणकर

2008-09

81

वराथरमणी

82

वॉ ट ड ने

यशवंत रांजणकर

2008-09

83

अधमयु द

िगर श कुबेर

2008-09

84

मृ गजळ चा मासा

क वता महाजन

2008-09

85

रं गमु ा

माधव वझे

2008-09

86

मन ी

सुमेध वडावाला

2008-09

87

आपले वचार व

के. रं . िशरवाडकर

2009-10

88

अथात

अ युत गोडबोले

2009-10

89

मला भावलेले संगीतकार

अशोक रानडे

2009-10

90

लोबल वॉिमग

2009-10

रमेश दे साई

2009-10

91

ितसरा

92

पण बोलणार आहे !

मंगला गोडबोले

2009-10

93

बाईमाणूस

क णा गोखले

2009-10

क वता महाजन

2009-10

94

ुव

अिभ जत घोरपडे

ा फट वॉल

95

धाकटया नजरे तून

अलका गोडे

2009-10

96

उ

सुमती जोशी

2009-10

ांती

यदिशनी अकादमी पुर कार
पािनपत

व ास पाट ल

महारा

सा ह य प रषदे चा कै. द. वा. पोतदार पुर कार

जंग-ए-का मीर
ए फ

1989

कनल शाम च हाण

टन

मोद ओक

1989-90

सावरकर ते भा.ज.प. :
हं द ु व वचारांचा िच क सक आलेख

काशन

े ातील उ कृ

ा. स. ह. दे शपांडे

-

कामिगर ब ल मुंबई मराठ सा ह य संघा या व.

पु. भागवत पा रतो षकासाठ 'राजहं स'ची िनवड 1991
मुंबई मराठ

ंथसं हालयातफ दले जाणारे कै.

यो दा सं यासी

चर

ंथाचे पा रतो षक

ा. व. ह. कुलकण उ कृ

वसंत पोतदार

1991-92

मथुराबाई सावजिनक वाचनालय, बीडतफ दला जाणारा महा मा फुले सा ह य
व वा य पुर कार

झाडाझडती

व ास पाट ल

केसर मराठ सं था व

1991-92

ीिशवाजी मं दर सं था यां यातफ सा ह य स ाट न.

िचं. केळकर

ितसर

ांती :

लेिनन,

टािलन ते गाबाचे ह

ंथो ेजक पा रतो षक

अ ण साधू

1991-92

सा ह य अकादमी पुर कार, नवी द ली
झाडाझडती

व ास पाट ल

1992

भारतीय भाषा प रषद, कलक ा दर तीन वषानी मराठ सा ह यास दला
जाणारा पुर कार

पािनपत

व ास पाट ल

रोहमारे

ामीण सा ह य पुर कार

झाडाझडती

व ास पाट ल

पुणे नगर वाचन मं दराचा कै.
झाडाझडती

ी. ज. जोशी पुर कार
1992

ीिशवाजी मं दर सं था यां यातफ सा ह य स ाट न.

िचं. केळकर

महारा

1992

व ास पाट ल

केसर मराठ सं था व
हसरे द:ु ख

1992

ंथो ेजक पा रतो षक

भा. द. खेर

सा ह य प रषदे चे कै. वामन म हार जोशी पा रतो षक

1992-93

झाडाझडती

व ास पाट ल

पािनपत

व ास पाट ल-

इचलकरं जी ए युकेशनल ऍ ड चॅ रटे बल
उ कृ

ंथ पुर कार

1992-93
-

टचे

सावरकर ते भा.ज.प. :
हं द ु व वचारांचा िच क सक आलेख
सावरकरांचे समाजकारण : स य आ ण वपयास

पं डत जवाहरलाल नेह
प

ा. स. ह. दे शपांडे

1992-93

ा. शेषराव मोरे

1992-93

ामीण लिलत कला अकादमी
जाणारा

वरानगरतफ दला

ी वखे पाट ल सा ह य पुर कार

झाडाझडती

व ास पाट ल

1992-93

मारवाड संमेलन : घन यामदास सराफ सा ह य पुर कार
झाडाझडती

मॅजे टक

व ास पाट ल

1992-93

काशनातफ दले जाणारे केशवराव कोठावळे पा रतो षक

सावरकरांचे समाजकारण : स य आ ण वपयास

व. स. खांडेकर

ा. शेषराव मोरे

1993

ित ान, को हापूर

वैचा रक सा ह यास दला जाणारा पुर कार
जाळयांतील चं

ा. म. वा. ध ड

मॅजे टक

1994-95

काशनातफ दले जाणारे

केशवराव कोठावळे पा रतो षक

जाळयांतील चं

ा. म. वा. ध ड

1995

द फेडरे शन ऑफ इं डयन प लशस,
जाणारा उ कृ

ग णत

ानकोश (टे

यू द ली यां यातफ दरवष

ंथ िनिमती पुर कार

टबुक वभाग)

दला

कै. ल. वा. गुजर
( थम पा रतो षक)

अमृ तिस द : पु. ल. सम दशन

स. ह. दे शपांडे

(संदभ

( तीय पा रतो षक)

ंथ वभाग)

प भूषण (कै.) ना. सी. फडके ज मशता द ,
मोकाशी पुर कार

बं दश

मंगला गोडबोले
1995

थम कादं बर चा द. बा.

डॉ. अंजली सोमण

महारा

1995

1996

सा ह य प रषद, पुणे यांचा पुर कार

का मीर : एक शा पत नंदनवन

ा. शेषराव मोरे

1996

महाभारताचे वरदान

ी. र. िभडे

1996

पानघंट पुर कार
ओऍिसस या शोधात

महारा

फाऊंडे शन

जाळयांतील चं

फादर

ा सस द टो

1996

ंथ पा रतो षक, अमे रका
ा. म. वा. ध ड

1996

भै रतन दमाणी पुर कार, सोलापूर
ओऍिसस या शोधात

फादर

ा सस द टो

1996

ा सस द टो

1996

संत नामदे व पुर कार, जामखेड
ओऍिसस या शोधात

फादर

केसर मराठ सं था व

ीिशवाजी मं दर सं था यां यातफ सा ह य स ाट न.

िचं. केळकर

ंथो ेजक पा रतो षक

दे वगंधव

शैला दातार

महारा

1996

सा ह य प रषदे तफ ह. ना. आपटे पा रतो षक

कादं बर - एक

वजय तडु लकर

इचलकरं जी ए युकेशनल ऍ ड चॅ रटे बल
उ कृ

ंथ पुर कार

महाभारताचे वरदान

1996

मृ ती सा ह य संजीवन पुर कार

का मीर : एक शा पत नंदनवन

कै. गो वंदराव सावंत

टचे

ी. र. िभडे

कै. गो वंदराव सावंत

1996

ा. शेषराव मोरे

1996-97

मृ ती संजीवन पुर कार (समी ा वभाग)

म ययुगीन मराठ सा ह य :

ी. र. कुलकण

1996-97

एक पुन वचार

महारा

ंथो ेजक पुर कार, पुणे

िसकंदर

मोद ओक

मुंबई मराठ
ओऍिसस या शोधात

1997

ंथ सं हालय, मुंबई
94,95,96 सालातील उ कृ
वासवणनासाठ पा रतो षक

1997

फेडरे शन ऑफ इं डयन प लशस
कॅटलॉग वभागातील

यू द ली यांचे

तीय पा रतो षक

स ाव न ते स ेचाळ स

व. स. वािळं बे

1997

या पु तकाचे रं गीत मा हतीप क

महारा

सा ह य प रषदे तफ व ाधर पुंडिलक पुर कार

वळणावरचे साकव

चं कांत वतक

गे या दशकातील सव कृ
महारा

50

टाइ सतफ िनवड

पािनपत

1997

ंथांम ये

व ास पाट ल

केसर मराठ सं था व

ीिशवाजी मं दर सं था यां यातफ सा ह य स ाट न.

िचं. केळकर

ंथो ेजक पा रतो षक

स ाव न ते स ेचाळ स

पुणे मराठ

व. स. वािळं बे

ंथालय,

1997

वातं यवीर सावरकर पा रतो षक

सूयमालेतील सृ ीचम कार

ा. मोहन आपटे

महारा

कथासं हाचे

सा ह य प रषदे चे उ कृ

1997-98

आनंद बाई िशक पा रतो षक

हं स अकेला

मेघना पेठे

इचलकरं जी ए युकेशनल ऍ ड चॅ रटे बल
उ कृ

हं स अकेला

1997

ंथ पुर कार

मेघना पेठे

1997-98

टचे
1997-98

रायगड ज हा मराठ प कार संघ पुर कृ त
के. राजवाडे

मृ ित पुर कार

वामी द रयाचे

डॉ. भा. वा. आठवले

ी. दा. पानवलकर

मृ ती पुर कार

हं स अकेला

महारा

1998

मेघना पेठे

सा ह य प रषदे चे उ कृ

1998

ंथिनिमती पुर कार

नी. स. गोखले पा रतो षक

आकाशाशी जडले नाते

केसर मराठ सं था व

डॉ. जयंत नारळ कर

1998

ीिशवाजी मं दर सं था यां यातफ सा ह य स ाट न.

िचं. केळकर

ंथो ेजक पा रतो षक

आकाशाशी जडले नाते

डॉ. जयंत नारळ कर

1998

यदिशनी अकादमी पुर कार
हं स अकेला

मेघना पेठे

1998

मारवाड संमेलन : घन यामदास सराफ सा ह य पुर कार
डॉ. खानखोजे - नाह िचरा...

नेहवधन

काशनातफ व ानिम

आकाशाशी जडले नाते

वीणा गवाणकर

1998

ंथ े ता पुर कार
डॉ. जयंत नारळ कर

1999

मुंबई मराठ

ंथसं हालयातफ दले जाणारे कै.
चर

ंथाचे पा रतो षक

डॉ. खानखोजे... नाह िचरा

ा. व. ह. कुलकण उ कृ

वीणा गवाणकर

इचलकरं जी ए युकेशनल ऍ ड चॅ रटे बल

टचे उ कृ

आकाशाशी जडले नाते

ंथ पुर कार

डॉ. जयंत नारळ कर

प भूषण (कै.) ना. सी. फडके ज मशता द ,

1999

थम कादं बर चा द. बा.

मोकाशी पुर कार
वदे श

आशा कदळे

भारतीय समाज व ान मंडळाचा वैचा रक

1999

1999

ंथ पुर कार

डॉ. आंबेडकरांचे सामा जक धोरण

ा. शेषराव मोरे

1999

व ास पाट ल

1999

आपटे वाचन मं दर, इचलकरं जी
महानायक

महारा

सा ह य प रषदे चा
शोका म व

ा. रा.

ी. जोग पुर कार

प दशन

डॉ. स. रा. गाडगीळ

1999-2000

डॉ. स. रा. गाडगीळ

2000

केशव िभकाजी ढवळे पुर कार
शोका म व

नेहवधन

प दशन

काशनातफ डॉ. द. द. पुंडे समी ा

शोका म व

प दशन

ंथ पुर कार
डॉ. स. रा. गाडगीळ

2000

यशवंतराव च हाण सा ह यक व सां कृ ितक
म वंतर

ित ान, जालना तफ
दनानाथ मनोहर

इचलकरं जी ए युकेशनल ऍ ड चॅ रटे बल
रामायण महाभारतातील धागेदोरे

टचे उ कृ

2000

ंथ पुर कार

ी. र. िभडे

2000

भै रतन दमाणी पुर कार, सोलापूर
आंधळया या गायी

केसर मराठ सं था व
िचं. केळकर

मेघना पेठे

2000

ीिशवाजी मं दर सं था यां यातफ सा ह य स ाट न.

ंथो ेजक पा रतो षक

माझा सा ा कार

दयरोग

डॉ. अभय बंग

2000

मारवाड संमेलन : घन यामदास सराफ सा ह य पुर कार

महारा

कुणा तव कुणीतर

यशोदा पाडगावकर

2001

युगांतर

राजीव साने

2001

सा ह य प रषदे चे उ कृ

ंथिनिमती पुर कार

नी. स. गोखले पा रतो षक
डोमेल ते कारिगल
शिशका त प े

मेजर जनरल (िनवृ )
2001

आपटे वाचन मं दर, इचलकरं जी
आंधळया या गायी

मेघना पेठे

2001

महारा

सा ह य प रषदे चे शं. ना. जोशी पा रतो षक
कंपनी सरकार

महारा

डॉ. अ. रा. कुलकण

2001

सा ह य प रषदे चा िश. म. परांजपे पुर कार
युगांतर

राजीव साने

2001

के. रं . िशरवाडकर

2001

डॉ. अभय बंग

2001

या तडु लकर

2001

साद बन वा य पुर कार
तो

वास सुंदर होता

माझा सा ा कार

दयरोग

जावे ित या वंशा
डोमेल ते कारिगल

मेजर जनरल (िनवृ )

शिशका त प े

2001

आपटे वाचन मं दर, इचलकरं जी यां यातफ ल णीय ग
तो

पुणे मराठ

वास सुंदर होता

नेहवधन

काशनातफ

2001

मरणाथ पुर कार

यांचा प रवार डॉ. अ णा ढे रे

2001

ंथ े ता पुर कार

डॉ. व ाम रा. घोले आ ण

महारा

के. रं . िशरवाडकर

ंथालयातफ ना. ह. आपटे

डॉ. व ाम रा. घोले आ ण

सा ह य पुर कार

सा ह य प रषदे चे उ कृ

यांचा प रवार डॉ. अ णा ढे रे

2001

ंथिनिमती पुर कार

नी. स. गोखले पा रतो षक
एका रानवेडयाची शोधया ा

कृ णमेघ कुंटे

2002

लिलतेतर वैचा रक व नाथ पावती गोखले
गाग अजून जवंत आहे

मंगला आठलेकर

2002

संजीव लाटकर

2002

कृ णमेघ कुंटे

2002

साद बन वा य पुर कार
...आ ण व े या बैलाला

ना. सी. फडके (लिलत ग ) पुर कार
एका रानवेडयाची शोधया ा

साद बन वा य पुर कार
हे सारं मला मा हत हवं

डॉ. अनंत साठे

बुलढाणा ज हा सा ह य संघा यावतीने कै. ताराबाई िशंदे उ कृ
सा ह य पुर कार

गाग अजून जवंत आहे

शांता साठे

2003

ीवाद

मंगला आठलेकर

2003

मंगला आठलेकर

2003

कै. काकासाहे ब गाडगीळ सा ह यक पुर कार
गाग अजून जवंत आहे

आपटे वाचन मं दर, इचलकरं जी यां यातफ उ कृ
गंगेम ये गगन वतळले
झांशीची राणी ल मीबाई
महारा

सा ह यकृ तीचा पुर कार

अंबर श िम

2003

ितभा रानडे

2003

ीरं ग संगोराम

2003

ंथो ेजक सं था, पुणे
आ वादक संगीत समी ा

अ खल भारतीय मराठ

काशक संघातफ

नाव आहे चाललेली

लिलत सा ह य

2003-04

आ

े ड हचकॉक

मुखपृ ,

2003-04

गंगेम ये गगन वतळले

बोधिच ,

ौढ सा ह य
तीय

2003-04

साद बन वा य पुर कार
इ कलाब व

द जहाद

तमाशा वठाबाई या आयु याचा

महारा

ल मीकांत दे शमुख

2004

योिगराज बागूल

2004

सा ह य प रषदे तफ कै. शं. ना. जोशी यां या
इ कलाब व

द जहाद

इचलकरं जी ए युकेशनल ऍ ड चॅ रटे बल

ल मीकांत दे शमुख

टचे उ कृ

रामायण महाभारतातील आ मह या

2004

ंथ पुर कार

ी. र. िभडे

वभावर मधुकर पाट ल वा य पुर कार, अनु ु भ
ओिमयागे

मरणाथ

2004

ट, मुंबई

सािनया

2004

आपटे वाचन मं दर, इचलकरं जी यां यातफ कै. सौ. केराबाई शेळके पुर कार
इ कलाब व

द जहाद

ल मीकांत दे शमुख

2004

आपटे वाचन मं दर, इचलकरं जी यां यातफ वशेष ल णीय पुर कार - ग
सा ह यकृ ती

तमाशा : वठाबाई या आयु याचा

योिगराज बागूल

2004

वा य चचा मंडळ, बेळगाव, कृ . ब. िनकुंब पा रतो षक
लेणे

ितभेचे

साने गु जी रा ीय

गीता जोशी

मारक

2004

टतफ बाळशा ी जांभेकर अनुवाद पुर कार

शोध राजीव ह येचा

अनु. सारं ग दशने

2004-05

भारतीय भाषा प रषद, कलक ा दर तीन वषानी मराठ सा ह यास दला
जाणारा पुर कार
महानायक

व ास पाट ल

2005

(क वता महाजन) या कादं बर साठ
केसर

ट, पुणे तफ न. िचं. केळकर पुर कार

2005

काकासाहे ब गाडगीळ पुर कार - गाडगीळ ब हणींकडू न दला जाणारा मातृ पतृ
पुर कार, पुणे
पुणे मराठ

तुका

2005
ंथालय, पुणे - ना. ह. आपटे पुर कार

हणे प रवार आ ण महारा

पुर कार

2005

अनुवाद प रषदे तफ तुका

माझं इवलं ह ता र

हणे सा ह य

संजय चौधर

2005

िध गोवा हं द ू असोिसएशनतफ जी. ए. कुलकण पुर कार
लाइफ ऍ ड डे थ इन शांघाय
सहकार महष शंकरराव मो हते -पाट ल

िनमला

वामी गावणेकर

-

ित ानातफ सहकार महष सा ह य

पुर कार
कादं बर दोन

वजय तडु लकर

2005

महारा

सा ह य प रषदे तफ स. ह. मोडक पा रतो षक
दहशती या छायेत - डायर : एका का मर अनािमकाची

महारा

सुजाता दे शमुख 2005

सा ह य प रषदे तफ वा. म. जोशी पा रतो षक
चं मुखी

व ास पाट ल

कोकण मराठ सा ह य प रषदे चा अनंत काणेकर
संघषया ा

तभूमीची

मृ ती पुर कार

फादर

आपटे वाचन मं दर व इचलकरं जी सा ह य संमेलन
मराठ ग

सा ह य पुर कार

ॅ गन जागा झा यावर

कादं बर पुर कार

बाक शू य

अ खल भारतीय मराठ

ा सस द टो

मृ ती

2005

ट तफ उ कृ

अ ण साधू

आपटे वाचन मं दर व इचलकरं जी सा ह य संमेलन
व. शेळके उ कृ

2005

मृ ती

2005

ट तफ सौ. के.

कमलेश वालावलकर

काशक संघातफ उ कृ

नभ आ िमले
नादवेध

2005

ंथिनिमती पुर कार
ा. मोहन आपटे

2005-06

सुलभा पशवीकरअ युत गोडबोले2005-06

(क वता महाजन) या कादं बर साठ
सहकारमहष शंकरराव मो हते -पाट ल पुर कार सहकारमहष शंकरराव मो हते-पाट ल
ित ान, सोलापूर
बाबा प नजी सा ह य पुर कार, यशवंतराव दाते

2006
मृ ती सं था, वधा

2006

सुभ ा सा ह य पुर कार, सुभ ा
साद बन सा ह य पुर कार,
यदिशनी पुर कार,

ित ान, सेलू

साद वै क य

2006
ित ान, नांदेड

यदिशनी अकादमी, मुंबई

आचाय अ े पुर कार, आचाय अ े
ह. ना. आपटे पुर कार, महारा

2006

ित ान

2006

शासन

2006

द फेडरे शन ऑफ इं डयन प लशस तफ उ कृ

ंथिनिमतीचा वै ािनक

वभागातील पुर कार
नभ आ िमले

2006

मोहन आपटे

2006

अहमदनगर ज हा वाचनालय, कादं बर पुर कार
इ कलाब व

द जहाद

अ खल भारतीय मराठ

-

काशक संघ

वा यकोश

महारा

ल मीकांत दे शमुख

वा. क. लेले

2006

सा ह य प रषदे तफ शं. ना. जोशी पुर कार
कायदे आझम

आनंद हड कर

2006

सावजिनक वाचनालय नािशक, व. म. गोगटे पुर कार
नादवेध

सुलभा पशवीकर आ ण अ युत

गोडबोले

सुजाता पा ेकर

2006

ट, सुजाता पा ेकर

माझं इवलं ह ता र

मृ ती रा य तर य का यसं ह पुर कार
संजय चौधर

2006

मराठवाडा सा ह य प रषद : समी ा व वैचा रक वा यासाठ म. िभ.
िचटणीस पुर कार

अ त ववाद आ ण मराठ कादं बर

महारा

रे खा इनामदार-साने

2006

सा ह य प रषदे चा ह. ना. आपटे पुर कार
बाक शू य

पुणे मराठ

कमलेश वालावलकर

ंथालयातफ कै. व नाथ नरवणे

पारधी

मरणाथ चेतना पुर कार
िगर श

केसर सं थेतफ सा ह यस ाट ता यासाहे ब केळकर
पारधी

भुणे

2006

ंथो ेजक पा रतो षक

िगर श

उ कष मंडळ, वलेपाल, डॉ. हे गडे वार

2006

भुणे

2006

भुणे

2006

ंथगौरव पुर कार

पारधी

िगर श

भै रतन दमाणी पुर कार
श माइलेज

फेडरे शन ऑफ इं डयन प लशसतफ
पुर कार

रवी परांजपे

2006

ादे िशक भाषेतील उ म िनिमती

श माइलेज

रवी परांजपे

वदभ संशोधन मंडळ नागपूर, कै. बाळाजी हु ार
अ त ववाद आ ण मराठ कादं बर

2006

मृ ती पुर कार

रे खा इनामदार-साने

2006

रा. ना. पवार

ित ान, सोलापूर, उ कृ

नादवेध

सा ह य पुर कार
सुलभा पशवीकर आ ण अ युत

गोडबोले

2006

आपटे वाचन मं दर, इचलकरं जी, उ कृ
तोच मी

मराठ ग

सा ह यकृ ती पुर कार

भाकर पणशीकर

2006

आपटे वाचन मं दर, इचलकरं जी, कै. सौ. आशाताई स दणीकर पुर कार
एक आ ण दोन आ ण...

अ खल भारतीय मराठ

वैशाली परांजपे

2006

काशक संघ

कमयागार

अ युत गोडबोले

राजहं स यावहा रक मराठ श दाथ कोश, संदभ

ंथ

2006-07
गजानन

ीरसागर 2006-

(क वता महाजन) या कादं बर साठ
उदयदादा लाड पुर कार, यु.आर.एल. फाऊंडे शन, मुंबई
कविय ी संजीवनी खोजे
खोजे

मृ ती पुर कार

मृ ती

माझं इवलं ह ता र

2007

ित ान, अहमदनगर तफ कविय ी संजीवनी
संजय चौधर

-

उ कष मंडळ, वलेपाल, डॉ. केशव बळ राम हे डगेवार पुर कार
धमिनरपे ते या

साने गु जी रा ीय
जांभेकर पुर कार

ीतून हं दु व वचारांची फेरमांडणी

मारक

डॉ. स. ह. दे शपांडे 2007

ट संचािलत अनुवाद सु वधा क तफ बाळशा ी

लाइफ ऍ ड डे थ इन शांघाय

िनमला

वामी गावणेकर

2007

िध गोवा हं द ू असोिसएशनतफ डॉ. सुभाष भडे पुर कृ त जी. ए. कुलकण
पुर कार

पांथ थ

शारदा साठे

2007

भै रतन दमाणी पुर कार, दमाणी प रवार, सोलापूर
िभ न

2007

सा ह य अकादमी पुर कार
बोल माधवी

पुणे मराठ

पुर कार

डॉ. सदानंद मोरे

2007

त व ान प रषदे तफ गोयनका फाऊंडे शन या सहकायाने उ कृ

मजेत जगावं कसं?

महारा

2007

ंथालयातफ ना. के. बेहेरे पुर कार

लोकमा य ते महा मा

महारा

आसावर काकडे

िशवराज गोल

ंथ
2007

सा ह य प रषदे तफ शं. ना. जोशी पुर कार
लोकमा य ते महा मा

डॉ. सदानंद मोरे

2007

डॉ. सदानंद मोरे

2007

केशव िभकाजी ढवळे पा रतो षक
लोकमा य ते महा मा

मराठ

व ान प रषदे तफ डॉ. ट . एच. तुळपुळे पा रतो षक

काय सांगू? कसं सांगू?

मराठ

डॉ. शांता साठे , अनंत साठे

2007

व ान प रषदे तफ डॉ. रा. व. साठे पा रतो षक
मुलांचे आरो य पालकां या हाती

मॅजे टक
कु

डॉ. सुभाष का यपे

2007

काशनातफ केशवराव कोठावळे पा रतो षक
े

सुबोध जावडे कर

सहकार महष शंकरराव मो हते -पाट ल

2007

ित ानातफ सहकार महष सा ह य

पुर कार
तोच मी

भाकर पणशीकर

लोकमा य सेवा संघ, वलेपाल मा.सी. पढारकर
अ त ववाद आ ण मराठ कादं बर

2007

ंथ पुर कार
रे खा इनामदार-साने

2007

उ कष मंडळ, वलेपाल
ात अ ात अ ह याबाई होळकर

वनया खडपेकर

2007-08

(क वता महाजन) या कादं बर साठ
यशवंतराव च हाण सा ह यक व सां कृ ितक

ित ान, जालना

2007-

(क वता महाजन) या कादं बर साठ
यशवंतराव च हाण पुर कार, च हाण फाऊंडे शन, जालना
साद वै क य

ित ान, नांदेड

लोकमा य ते महा मा

2008

साद बन वा य पुर कार
डॉ. सदानंद मोरे

2008

महारा

सा ह य प रषदे तफ रा.

ी. जोग समी ा पुर कार

का य आ ण का योदयकत
वासुदेव बळवंत पटवधन : जीवन आ ण लेखन

नािशक सावजिनक वाचनालयातफ वैचा रक

ंथासाठ मु. ब. यंदे पुर कार

लोकमा य ते महा मा

डॉ. सदानंद मोरे

नािशक सावजिनक वाचनालयातफ अनुवादासाठ
फाळणीचे ह याकांड

िभ न

महारा

2008

काशन, मुंबई
क वता महाजन

ह. ना. आपटे पुर कार, महारा

2008

व. दा. सावरकर पुर कार
सुजाता गोडबोले

केशवराव कोठावळे पुर कार, मॅजे टक
िभ न

डॉ. (कै.) सरो जनी वै 2008

2008

सा ह य प रषद, पुणे
क वता महाजन

2008

सा ह य प रषदे तफ ह.ना. आपटे पुर कार
िभ न

क वता महाजन

2008

चाळ सगाव येथील अंकुर सा ह य संमेलन पुर कार
ओझोन या सावलीत

वणी येथील

वासुदेव

ी. जोशी

व. बाबासाहे ब गुंडावार वचारपीठतफ महारा

कमयागार

2008

सार वत पुर कार

अ युत गोडबोले

2008

महारा

सा ह य प रषदे तफ आ

वासवणनकार गोडसे भटजी पुर कार

गूढर य महारा

महारा

सा ह य प रषदे तफ श.म. भालेराव

सा ह यकृ ती पुर कार

ात अ ात अ ह याबाई होळकर

िमिलंद गुणाजी

2008

मृती ी यथ ल वेधी
वनया खडपेकर

2008

जाल याचा कै. ह र ं राय साहनी - 'दखी
ु ' पुर कार
कोरा कागद... िनळ शाई

कािलदास

2008

ित ान, बाश तफ मेघदत
ू रा य तर य पुर कार

कोरा कागद... िनळ शाई

द

मनोज बोरगावकर

ण महारा

मनोज बोरगावकर

सा ह य सभा, को हापूरतफ राजष छ पती शाहू

लोकमा य ते महा मा

2008

ंथ पुर कार

डॉ. सदानंद मोरे

2008

फेडरे शन ऑफ इं डयन प लशसतफ संदभ पु तक वभागातील प हले
पा रतो षक

राजहं स यावहा रक मराठ श दाथ कोश

मो. व. भाडवडे कर

फेडरे शन ऑफ इं डयन प लशसतफ वै क य शा
पा रतो षक

बायपासला पयाय

डॉ.

2008

वभागातील दसरे
ु
ती ा

2008

फेडरे शन ऑफ इं डयन प लशसतफ मुखपृ
पा रतो षक

लोकमा य ते महा मा

साद वै क य

सजावट पा रतो षक वभाग दसरे
ु
डॉ. सदानंद मोरे

ित ान नांदेड तफ

2008

साद बन वा य पुर कार

कोरा कागद... िनळ शाई

मनोज बोरगावकर

2008

आपटे वाचन मं दर, इचलकरं जी - वशेष ल णीय का यसं ह
मृ गजळ चा मासा

क वता महाजन

2008

भै रतन दमाणी सा ह य पुर कार आ ण
उ कष मंडळ, वलेपालतफ आ
ंथ-गौरव पुर कार

सरसंघसचालक डॉ. केशव बळ राम हे डगेवार

ात अ ात अ ह याबाई होळकर

वनया खडपेकर

जवाहर वाचनालय, ठाणे तफ कै. गोपीनाथ िशवराम पाट ल
पुर कार

लोकमा य ते महा मा

2008

मृ ितवा य

डॉ. सदानंद मोरे

2008

जालना येथील 'सम वय' सं थे या वतीने शोधवृ ी पुर कार
कमयागार

अ युत गोडबोले

2008

संगमनेर इितहास संशोधन मंडळ, अहमदनगर - कवी अनंत फंद सा ह य
पुर कार

एक इझम... िनरागस

सुहािसनी मालदे

2008

वा य चचा मंडळ, बेळगाव - क ववय कृ . ब. िनकु ब पुर कार
ओझोन या सावलीत

समाज व ान मंडळ

ी. जोशी

2009

यास - 10 वा स.मा. गग पुर कार

एका तेिलयाने

महारा

वासुदेव

िगर श कुबेर

2009

सा ह य प रषदे तफ - कमल व के. पी. भागवत पुर कार
सुजाण पालक हावं कसं?

महारा

िशवराज गोल

2009

सा ह य प रषदे तफ - स. ह. मोडक पुर कार
छे दता

महारा

दय हे ...

उषा तांबे

सा ह य प रषदे तफ - अर वंद वामन कुलकण
एक इझम... िनरागस

दह वळ गु जी

2009

मृ ती पुर कार

सुहािसनी मालदे

2009

मृ ती पुर कार, शेवगाव, ज. अहमदनगर येथील

एक इझम... िनरागस

सुहािसनी मालदे

2009

मातृ सं कार सं था, दादर, मुंबई तफ आदश माता पुर कार
एक इझम... िनरागस

केसर

ट

ारे - सा ह यस ाट ता यासाहे ब केळकर

मंडालेचा राजबंद

उ कष मंडळ, वलेपाल - आ
पुर कार

सुहािसनी मालदे

2009

ंथो ेजक पा रतो षक

अर वंद गोखले

सरसंघचालक डॉ. केशव बिळराम हे गडे वार

2009

मंडालेचा राजबंद

अर वंद गोखले

2009

नािशक सावजिनक वाचनालयातफ मु. ब. यंदे पुर कार
मंडालेचा राजबंद

साद वै क य

ित ान नांदेड तफ

अर वंद गोखले

साद बन वा य पुर कार

भूगोलकोश

एल. के. कुलकण

सहकार महष शंकरराव मो हते पाट ल

काशनातफ - उ कृ

2010

ित ानतफ सहकार महष पुर कार

वराथरमणी

नेहवधन

2009

कशोर आमोणकर

2010

ंथ िनिमती पुर कार

चं लोक

ा. मोहन आपटे

2010

सावजिनक वाचनालय, नािशक - व. म. गोगटे पुर कार
लोबल वॉिमग

मुर◌ं
् बई मराठ

ंथसं हालय, मुंबई - कै.

ात अ ात अ ह याबाई होळकर

महारा

अिभ जत घोरपडे

ा. व. ह. कुलकण पुर कार
वनया खडपेकर

सा ह य प रषदे तफ म. व. गोखले पुर कृ त

मामा दांडेकर पुर कार
आपले वचार व

2010

ाचाय सोनोपंत तथा

के. रं . िशरवाडकर

आपटे वाचन मं दर, इचलकरं जी - शामराव िभडे उ कृ
सा ह यकृ ती

2010

लिलत ग

-

ा फट वॉल
ल णीय ग

2010

अ. रा. याद व. गो. वडे र

2010

सा ह यकृ ती

जी.एं.ची कथा प रसर या ा

मराठ

क वता महाजन

वास वणन लेखक वाचक मंचातफ - उ कृ

वास वणन पु तक

पधा 2009

मनोभावे दे शदशन - असम

मराठ

शिशधर भावे

2010

व ान प रषद मुंबई - डॉ. ट . एच. तुळपुळे पा रतो षक
जनांसाठ जेने ट स

डॉ. कौमुद गोडबोले

जवाहर वाचानालय, ठाणे तफ कै. गोपीनाथ पाट ल
ितसरा

ुव

यशवंतराव दाते

2010

मृ ती पुर कार

रमेश दे साई
मृ ती सं थेतफ वैचा रक पु तकासाठ डॉ. भा. ल. भोळे

2010
मृ ती

पुर कार
बाईमाणूस

क णा गोखले

2010

मराठ वा य प रषद बडोदे - अिभ ची गौरव पुर कार
...पण बोलणार आहे

उ कष मंडळ, वलेपाल - आ
पुर कार

मंगला गोडबोले

2010

सरसंघचालक डॉ. केशव बिळराम हे गडे वार

पा क तान... अ मते या शोधात

ितभा रानडे

2011

सा ह यस ाट न. िचं. केळकर

ंथालयातफ - सा ह य साधना पुर कार

यु द जवांचे

आपटे वाचन मं दर, इचलकरं जी - उ कृ
आपले वचार व

िगर श कुबेर

2011

मराठ ग
के. रं . िशरवाडकर

2011

