
     

 
 

यशवंतराव चव्हाण राज्यस्तरीय पाररतोषिक 
पुरस्काराच्या अटी व शती 

  
    आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार स्व. यिवंतराव चव्हाण यांच्या िावे दरवर्षी यिवंतराव चव्हाण सेंटरच्या 
वतीिे यिवतंराव चव्हाण राज्यस्तरीय पाररतोषर्षक पुरस्कार ददला जातो.  
 
१. कृर्षी औद्योषिक समाज रचिा / व्यवस्थापि प्रिासि  
२.  सामाशजक एकात्मता / षवज्ञाि – तंत्रज्ञाि  
३.  ग्रामीण षवकास / आशथिक – सामाशजक षवकास  
४. मराठी सादहत्य ससं्कतृी / कला-क्रीडा  
 

महाराष्ट्रात दरवर्षी वरील क्षेत्रात असाधारण व भरीव कामषिरी करणाऱ्या एका  व्यक्तीस नकिं वा ससं्थसे हा 

पुरस्कार देण्याचा निणणय चव्हाण सेंटरिे घेतला आहे. रुपये २ लाख व सन्मािपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. 
   



  

पुरस्काराची पात्रता : 
• ‘संस्था’ या संजे्ञखाली महाराष्ट्रातील सावणजनिक षवश्वस्त संस्था िोंदणी अशधनियम, सहकारी कायदा 

नकिं वा कंपिी कायद्याखाली िोंदणी झालले्या ससं्था यांचा समावेि होईल.  
• ज्या क्षेत्रातील पाररतोषर्षकासाठी प्रस्ताव करण्यात आला असेल, त्या क्षेत्रात नकमाि सलि पाच वर्षण 

काम असण ेआवश्यक आहे. 
• निवड मंडळािे एकमतािे वा बहुमतािे निवडलेल्या व्यक्तीस नकिं वा ससं्थेस पाररतोषर्षक व सन्मािपत्र 

ददले जाईल. 
• निवड मंडळास एखाद्या वर्षी संबशधत क्षेत्रात योग्य व्यशक्त नकिं वा ससं्था पाररतोषर्षकास पात्र वाटली िाही 

तर त्यावर्षी पाररतोषर्षक ददले जाणार िाही. 
• पाररतोषर्षकासाठी निवड झालेल्या व्यक्तीस नकिं वा ससं्थेस पुन्हा पाच वर्षाणपयंत त्याच क्षेत्रातील 

कामाच्या पाररतोषर्षकासाठी षवचारात घतेल ेजाणार िाही. 
• निवड मंडळाचा निणणय अंषतम राहील. 

 
 

निवड मंडळ : 
• पाररतोषर्षकासाठी स्वतः इचू्छक व्यक्ती वा त्यांच्या संस्थेिे केलेला अजण षवचारात घतेला जाणार िाही. 
• आमदार, खासदार, महाििरपाललका महापौर, शजल्हा पररर्षद अध्यक्ष, राज्यस्तरीय सहकारी व स्वयंसवेी 

संस्थेच ेपदशधकारी, व्यापारी औद्योषिक ससं्थांच ेअध्यक्ष, षवद्यापीठाच ेउपकुलिुरू त्याचप्रमाण ेिामवतं 
सादहत्यत्यक, प्रमुख सामाशजक कायणकते, कलावंत यांिा पाररतोषर्षकासाठी योग्य व्यशक्त नकिं वा ससं्थांची 
शिफारस करूि प्रस्ताव पाठवता येईल. 

• पाररतोषर्षकासाठी ज्या व्यक्तीची वा संस्थेची शिफारस करावयाची आहे, त्यांची संपूणण मादहती खालील 
मािणदिणक सूचिांप्रमाणे मराठीत पाठवावी. 

• सोबत पाठषवललेे फोटो, दाखले, ललखाण नकिं वा इतर सादहत्य परत करण ेिक्य होणार िाही. परतं ु
त्याबाबतीत निवडमंडळािे माषितल्यास वरील कािदपत्रांच्या मूळ प्रषत सेंटरकडे सादर कराव्या 
लाितील. अिा मूळ प्रषत पाररतोषर्षक षवतरणािंतर परत केल्या जातील. 

• पुरस्काराची घोर्षणा झाल्यािंतर नकिं वा प्रस्तावात जादहर केलेल्या अंषतम तारखेपूवी सेंटरच्या मुंबई 
कायाणलयात कािदपत्रांची मूळ प्रत प्राप्त होण ेआवश्यक आहे. 



• चव्हाण सेंटरची कायणकारी सषमती या पाररतोषर्षकासाठी निवड मंडळ म्हणूि काम करतील. 
• वरील शिफारिी नकिं वा प्रस्तावांशिवाय इतर योग्य व्यशक्त वा संस्था निवडण्याचा अशधकार कायणकारी 

सषमतीस राहील. 
 

मार्गदर्गक सुचिा : 
• ज्या व्यक्तीची शिफारस केली आहे. त्यांचे सपंणूण िांव, पूणण पत्ता, जन्मतारीख, िकै्षलणक अहणता 

(थोडक्यात त्यांचा बायोडेटा) व पासपोटण साईजचे दोि अललकडील फोटो व कायाणचा आढावा 
प्रस्तावासोबत पाठवावेत. 

• संस्थेची शिफारस असेल तर त्या ससं्थेचे पणूण िांव, पत्ता, िोंदणी क्रमांक व तारीख सध्याच्या पदाशधका-
यांची पूणण िावे व पदे, थोडक्यात त्या संस्थचेा पररचय, कायांची मादहती, िेल्या तीि वर्षाणच ेवाषर्षिक 
अहवाल व लेखा परीक्षकांचा अहवाल प्रस्तावाबरोबर पाठवावा. 

• कायाणची ठळक वैशिष्टये, महाराष्ट्राच्या प्रितीच्या दृष्टीिे त्याचे महत्व, त्याचा आजूबाजूच्या पररसरावर, 
कायणकत्यांवर झालेला पररणाम व इतरत्र अिुकरणीय असा त्या कायाणतील भाि याची मादहती दयावी. 

• शिफारस केलले्या व्यक्तीला नकिं वा ससं्थेला यापूवी पाररतोषर्षके, बलक्षसे नकिं वा मािमान्यता षमळाली 
असेल तर त्याचा संपूणण तपिील द्यावा. 

• शिफारस करणाऱ्या व्यक्ती / ससं्था यांचे िाव, पत्ता, ई-मले, टेललफोि व संपकाणसाठी आवश्यक ती 
मादहती देण्यात यावी. 

• इतर काही आवश्यक मादहती असल्यास, तीसुद्धा पाठवावी.  
 
 


