उत्कृ ष्ट पत्रकाररता पुरस्कार
2020
* मारहती - पत्रक / अजाचे नमुने *

मारहती व जनसंपकक महासंचालनालय, महाराष्र शासन

राज्य शासनाच्या उत्कृ ष्ट पत्रकाररता पुरस्कार – 2020 साठी प्रवेरशका पाठरवण्याचे आवाहन
माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालयामार्कत उत्कृ ष्ट पत्रकाहरता, उत्कृ ष्ट ले खन, उत्कृ ष्ट
दूरहचत्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृ ष्ट छायाहचत्रकार, समाज माध्यम आहण स्वच्छता अहियानाबाबत केलेल्या
जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार स्पधा जािीर करण्यात येत आिे . या स्पधेसाठी हदनांक 1 जानेवारी,
2020 ते 31 हडसेंबर, 2020 पयंतच्या कालावधीत प्रहसद्ध झालेल्या लेखन/छायाहचत्रे/वृत्तकथा यांच्या
प्रवेहिका मागहवण्यात येत आिे त. प्रवेहिका पाठहवण्याचा अंहतम हदनांक 31 जानेवारी, 2021 असा आिे .
राज्यातील हवहवध िागातील स्पधककांनी संबंहधत हजल्िा माहिती कायालयाकडू न तर मुंबई ििर व
मुंबई उपनगर हजल्यातील इच्छु कांनी, माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालय, तळमजला, िु तात्मा राजगुरु
चौक, मादाम कामा मागक, मंत्रालय, मुंबई-32 येथन
ू हवहित नमुन्यातील अजक प्राप्त करुन घ्यावयाचे आिे त.
अजाचे नमुने dgipr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आिे त.
पुरस्कारांची मारहती
अ.क्र
पुरस्काराचे नाव
बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्यस्तर)
1

पाररतोरषक
51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

2

अनंत गोपाळ शे वडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्यस्तर)

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

3

बाबूराव रवष्णू पराडकर पुरस्कार (हहदी) (राज्यस्तर)

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

4

मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उदूक) (राज्यस्तर)

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

5

यशवंतराव चव्हाण पुरस्कार
शासकीय गट (मराठी) (मारहती व जनसंपकक) (राज्यस्तर)
पु.ल.दे शपांडे
उत्कृ ष्ट
दूररचत्रवाणी
वृत्तकथा
पुरस्कार(राज्यस्तर)
तोलाराम कुकरे जा उत्कृ ष्ट वृत्तपत्र छायारचत्रकार पुरस्कार
(राज्यस्तर)

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

केकी मूस उत्कृ ष्ट छायारचत्रकार पुरस्कार शासकीय गट
(मारहती व जनसंपकक) (राज्यस्तर)
समाज माध्यम पुरस्कार (राज्यस्तर)

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

6
7
8
9
10
11

12

13

स्वच्छ महाराष्र जनजागृती पुरस्कार (राज्यस्तर)
पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार
(राज्यस्तर)
रवभागीय पुरस्कार
दादासाहे ब पोतनीस पुरस्कार,
नारशक रवभाग
अनंतराव भालेराव पुरस्कार,
औरं गाबाद आरण लातूर रवभाग

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)
51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)
51 िजार रुपये (मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)
51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)
51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र,
या व्यहतहरक्त रुपये 10 िजार दै .गावकरीने
पुरस्कृ त केले आिे त.)
51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

14

आचायक अत्रे पुरस्कार,
मुंबई रवभाग

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

15

नानासाहे ब परूळे कर पुरस्कार,
पुणे रवभाग

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

16

रश.म.परांजपे पुरस्कार,
कोकण रवभाग

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

17

ग.गो.जाधव पुरस्कार,
कोल्हापूर रवभाग

51 िजाररुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

18

लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार,
अमरावती रवभाग

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

19

ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार,
नागपूर रवभाग

51 िजार रुपये
(मानहचन्ि व प्रिस्तीपत्र)

रनयम व अटी
राज्य / रवभागीय पुरस्कार
पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची मागील 5 वर्षाची कामहगरी, त्यांची सामाहजक बांहधलकी, िासनाच्या
हवकासहवर्षयक प्रहसद्धीसाठी, जनतेमधील हवकासहवर्षयक जाहणवांच्या जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न
आहण पुरस्कार दे ण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामहगरी याचा हवचार केला जाईल. मराठी, इंग्रजी, हिदी
आहण उदूक िार्षेतील राज्य/हविागीय पुरस्कारांसाठी पत्रकारांची हनवड याच पद्धतीने केली जाईल. या स्पधेत
र्क्त मराठी िार्षेसाठी व राज्य व हविागीयस्तर आिे त. इंग्रजी, हिदी, उदूक या िार्षेतील पुरस्कार तसेच
समाज माध्यम पुरस्कार आहण स्वच्छ मिाराष्र जनजागृती पुरस्कार िे केवळ राज्यस्तरीय आिे त.
पुरस्कारासाठी हनवड झाल्यास पुरस्कार स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे संबंहधत पत्रकाराचे संमती पत्र
प्रवेहिके सोबत जोडणे आवश्यक आिे .
उत्कृ ष्ट लेखन पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेहिके सोबत मूळ लेखनाचे कात्रण त्याच्या 2
प्रतीसि पाठवावे लागेल. मूळ लेखनाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणांसोबत त्याच्या 2 प्रती नसल्यास प्रवेहिका रद्द
िोईल. मूळ लेखनावर लेखकाचे नाव नसल्यास ज्या हनयतकाहलकात िा लेख प्रहसद्ध झाला असेल त्या
हनयतकाहलकाच्या संपादकांचा दाखला जोडलेल्या प्रवेहिकांचाच हवचार केला जाईल.
पत्रकारांच्या तसेच वृत्तपत्र छायाहचत्रकारांच्या गटात िाग घे णाऱ्या स्पधककांनी िासन अथवा
िासकीय मिामंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रहतज्ञापत्र प्रवेहिकेसोबत जोडणे आवश्यक आिे .
अजकदाराने राज्य व हविागीय पताळीवरील प्रवेहिका नागपूर आहण औरं गाबाद येथील संचालक
(माहिती), अमरावती, नाहिक, पुणे, कोल्िापूर, कोकण हविाग येथील हविागीय उपसंचालक (माहिती)
हकवा हजल्िा माहिती अहधकारी यांच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेहिकेसोबत हजल्िा माहिती अहधकारी हकवा
पत्रकार संघटनांच्या हिर्ारसपत्राची आवश्यकता नािी.
मराठी, हिदी, इंग्रजी, उदूक या चारिी िार्षेतील राज्यस्तरीय पुरस्कारांसाठी तसेच राज्यपातळीवरील
िासकीय गट व हविागीय पातळीवरील मराठी िार्षेतील पुरस्कार पात्र हवजेत्यांची हनवड करण्यासाठी
माहिती व जनंसपकक मिासंचालनालयातर्े परीक्षकांची सहमती हनयुक्त करण्यात येईल. सहमतीची रचना,
स्पधा व स्पधेतील पुरस्कारासंबंधी िासनाचे हनणकयअंहतम राितील.
ज्या हनयतकाहलकांचा खप व जनमानसावरील प्रिाव चांगला आिे , अिाच हनयतकाहलकांतील
मजकूर स्पधेच्या प्रवेहिकेसाठी पात्र ठरे ल.
जे पत्रकार बृिन्मुंबई, नवी मुंबई (कोकण), कोल्िापूर, नागपूर, अमरावती, नाहिक, पुणे आहण
औरं गाबाद या हविागात वास्तव्य करीत असतील, त्यांना त्या हविागासाठी असलेल्या हविागीय स्पधेतच
िाग घे ता येईल. मात्र त्यांचे लेखण अन्य कोणत्यािी हविागातील वृत्तपत्रात प्रहसद्ध झाले असेल तरी ते ग्राय
मानण्यात येतील.

गोवा व बेळगाव येथील पत्रकारांना कोल्िापूर हविागीय स्पधेत (हसधुदग
ु क आहण सांगली हजल्यांसि)
सििाग घे ता येईल. हदल्ली येथील पत्रकारांनी आपल्या प्रवेहिका थेट हकवा मिाराष्र पहरचय केंद्रामार्कत
मुख्यालयात माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालय, तळमजला, िु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागक,
मंत्रालय, मुंबई-32 येथे पाठहवता येतील.
िासकीय गटातील स्पधेसाठी एकच प्रवेहिका पाठहवण्याची मुिा रािील. प्रवेहिका संबंधी
हविागाच्या संचालक हकवा उपसंचालकांना व बृिन्मुंबईच्या प्रवेहिका माहिती व जनसंपकक
मिासंचालनालयात वेगवेगळ्या पाठवाव्या लागतील.
2020 या वर्षात दै हनक वृत्तपत्रात, हनयतकाहलकात प्रहसद्ध झालेल्या ले खांची कात्रणे
प्रवेहिकेसोबत जोडणे आवश्यक आिे .
प्रवेहिका राज्यस्तर हकवा हविागीयस्तरासाठी आिे तसेच कोणत्या िार्षेकहरता आिे याबाबतचा
स्पष्ट उल्लेख असावा. स्पधेसाठी पाठहवलेली प्रवेहिका, त्यासोबत जोडलेली लेखांची कात्रणे हनटनेटकी
असणे अत्यावश्यक आिे . अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी हकवा वाचता येणार नािीत, अिी प्रवेहिका
रद्द करण्यात येईल. एकाच पत्रकाराला सलग दोन वर्षक पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास हतसऱ्या वर्षी त्याची
प्रवेहिका हवचारात घे तली जाणार नािी.
प्रत्येक गट व िार्षेसाठी संबंहधत पत्रकारांनी एकच प्रवेहिका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त प्रवेहिका
पाठहवल्यास त्याचा हवचार केला जाणार नािी.
रवकास योजना संदभातील
समाज माध्यम (सोशल मीरडया) पुरस्कार
िी स्पधा वृत्तहवर्षयक/चालू घडामोडीहवर्षयक संकेतस्थळे व ब्लॉग या समाज माध्यमात प्रसाहरत
मराठी िार्षेतील वृत्तहवर्षयक हविेर्षत: िासकीय मजकुरासाठी आिे . या दोन माध्यमांचा प्रिावी वापर
करणाऱ्या पत्रकाहरतेच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना या पुरस्कारासाठी सििाग घे ता येईल. समाज माध्यमातील
पत्रकाहरता िी स्पधेच्या संबंहधत वर्षातील असावी. िे लेखन हकमान एक वर्षापासून सुरू असावे. या
माध्यमाचा वापर करताना केंद्र िासनाने हविीत केलेल्या मागकदिकक सूचनांचा अवलंब केले ला असावा.
प्रवेहिका पाठहवताना अजकदाराने व त्यांचे नामहनदे िन ज्या व्यक्ती/संस्था/संघटना करतील त्यांनी
संकेतस्थळ व ब्लॉग या समाज माध्यमांद्वारे करण्यात आलेल्या प्रहसद्धींची उदािरणे व ती कोणत्या तारखेस
प्रसाहरत झाली त्यांच्या मुद्रीत प्रती (हप्रट आऊट) सादर कराव्यात. हवहवध पुरस्कारासाठी असलेल्या अटी
या गटासाठी लागू राितील.
स्वच्छ महाराष्र जनजागृती पुरस्कार
केंद्र िासनाचे “स्वच्छ िारत अहियान” आहण राज्य िासनाचे “स्वच्छ मिाराष्र अहियान”
प्रिावीपणे राबहवले जात आिे . आपल्या लेखनातून लोकांमध्ये स्वच्छता हवर्षयक जनजागृती करणाऱ्या
पत्रकारांसाठी िी स्पधा आिे . या स्पधेत मराठी, हिदी, इंग्रजी, उदूक िार्षेतील वृत्तपत्रांमध्ये लेखन करणाऱ्या
पत्रकारांना तसेच ईलेक्रॉहनक्स माध्यमांमधील पत्रकारांना सििागी िोता येईल.

स्वच्छ िारत अहियान, स्वच्छ मिाराष्र अहियान, मिाराष्र स्वच्छता अहियान (नागरी), संत
गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अहियान, िगणदारीमुक्त गाव योजना, घन कचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी
व्यवस्थापन, घनकचऱ्यामधून बायोगॅस तसेच वीज हनर्ममती इत्यादी बाबत ले खण केलेले असावे.
िासनस्तरावरुन राबहवण्यात येत असलेल्या स्वच्छता हवर्षयक योजनांची प्रहसद्धी, स्वच्छता अहियान
लोकसििाग वाढहवण्यासाठी लेखनाद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, स्वच्छतेचे मित्व पटहवण्यासाठी
करण्यात आलेल्या जनजागृतीपर ले खन यांचा या स्पधेत अंतिाव िोईल. स्पधेसाठी असणाऱ्या सवक अटी
या गटासाठी लागू राितील.
इलेक्ट्रॉरनक माध्यमातील पत्रकारांसाठी स्पधा
इलेक्रॉहनक माध्यमातील पत्रकारांसाठी “पु.ल.दे िापांडे उत्कृ ष्ट दूरहचत्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार”
दे ण्यात येतो. िी स्पधा मराठी िार्षेतील वृत्तकथेसाठी असून दूरदिकन, खाजगी हचत्रवाहिन्या, स्थाहनक केबल
न्यूज व िासकीय उपक्रम यांना यामध्ये सििाग घे ता येईल. वृत्तकथाहचत्रे िी स्पधेच्या संबंहधत वर्षात तयार
केलेली व प्रसाहरत झालेली असावीत. वृत्तकथा हकमान 3 हमहनटे असावी. प्रवेहिका पाठहवतांना संबंहधत
प्रहतहनधीची माहिती तसेच वृत्तकथा कोणत्या तारखे स प्रसाहरत झाली, याबाबतचे संबंहधत संस्था
प्रमुख/संपादक यांचे प्रमाणपत्र जोडलेले असावे. स्थाहनक केबलच्या बाबतीत संबंहधत हजल्िाहधकाऱ्यांचे
नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक आिे .
प्रवेहिकेसोबत संबंहधत वृत्तकथेची सीडी/कॅ सेट थेट त्या त्या हविागातील उपसंचालक /हजल्िा
माहिती अहधकारी यांच्याकडे तर मुंबईकहरता, उपंसचालक (वृत्त), माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालय,
तळमजला, िु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागक, मंत्रालय, मुंबई-32 यांच्याकडे पाठहवण्यात यावी.
मराठी वृत्तहचत्रकथा राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी थे ट प्राप्त झाले ल्या नावांमधून, पुरस्कारपात्र हवजेत्यांची
हनवड करण्यात येईल. इले क्रॉहनक माध्यमांतील तज्ज्ञ व्यक्तींची पहरक्षण सहमतीवर हनयुक्ती करण्यात
येईल. स्पधेसाठी असणाऱ्या सवक अटी या गटासाठी लागू राितील.
छायारचत्रकार पुरस्कार
“तोलाराम कुकरे जा उत्कृ ष्ट वृत्तपत्र छायाहचत्रकार पुरस्कार” स्पधा, िी मराठी, इंग्रजी, हिदी, उदूक
िार्षेतील वृत्तपत्रातील पूणकवेळ छायाहचत्रकारांसाठी आिे . यात सामाहजक संदेि दे णारी छायाहचत्रे,
समाजातील प्रश्न मांडणारी छायाहचत्रे, िासकीय योजनांचा प्रचार आहण प्रसारासाठी पूरक ठरतील अिी
छायाहचत्रे यांच्यासि प्रवेहिका सादर करता येईल.
मिाराष्र िासनाच्या हवहवध लोकोपयोगी योजनांवरील छायाहचत्र ग्राय धरण्यात येईल. मात्र िे
छायाहचत्र मूळ स्वरुपातील असावे. र्ोटो प्रत नसावी. पुरस्कारासाठी छायाहचत्रकारांची मागील 5 वर्षाची
कामहगरी, त्यांची सामाहजक बांहधलकी, िासनाच्या हवकासहवर्षयक कामाच्या प्रहसद्धीसाठी जाहणव
जागृतीसाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न आहण पुरस्कार दे ण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्यांची कामहगरी यांचा हवचार
केला जाईल. एकाच छायाहचत्रकाराला सलग दोन वर्षक पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास, हतसऱ्या वर्षी त्याची
प्रवेहिका हवचारात घे तली जाणार नािी. पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेहिकेसोबत मूळ छायाहचत्रे
पाठहवण्यात यावीत. ज्या हनयतकाहलकात छायाहचत्र प्रहसद्ध झाले असेल, त्या हनयतकाहलकाच्या

संपादकांचा दाखला, तारीख, हनयतकाहलकाचे नाव प्रवेहिकेसोबत जोडलेले असावे. अन्यथा त्या
प्रवेहिकेचा हवचार केला जाणार नािी.
केकी मूस उत्कृ ष्ट छायारचत्रकार पुरस्कार, शासकीय गट (मावज)
माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालयामध्ये छायाहचत्रकार म्िणून काम करणारे कमकचारी या
स्पधेमध्ये िाग घे ऊ िकतात.

पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार
ज्येष्ठ पत्रकार सुधाकर डोअीर्ोडे यांनी त्यांच्या लेखणीद्वारे समाजातील अहनष्ट प्रथा आहण
अंधश्रद्धा यावर सातत्याने आसूड ओढले. आपल्या अग्रलेखांद्वारे प्रिावीरीत्या सामाहजक जाणीव जागृती
करणारे संपादक म्िणून सुधाकर डोअीर्ोडे यांनी पत्रकाहरतेच्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला. हवहवध
हवकास कामांची हविेर्षत: िासकीय हवकास कामांची त्यांनी आपल्या अग्रलेखाद्वारे सकारात्मक प्रहसद्धी
केली. हवहवध हवकास कामांची दखल, आपल्या अग्रलेखांद्वारे घे णाऱ्या पत्रकार/संपादकांना, पत्रकार
सुधाकर डोअीर्ोडे अग्रलेखन पुरस्कार दे ण्यात येईल.
या स्पधेसाठी मराठी, हिदी, इंग्रजी, उदूक िार्षेतील संपादकांना सििाग घे ता येईल. या स्पधेसाठी
हलहिलेले अग्रलेख िे स्पधेच्या संबंहधत वर्षातील असावे.
प्रवेहिका पाठहवताना अजककत्याने वृत्तपत्रामध्ये प्रहसद्ध झालेल्या हकमान 25 अग्रलेखांची कात्रणे
त्याच्या प्रहसद्धीच्या तारखेच्या माहितीसि सादर करावे.
इतर पुरस्कारांसाठी असलेले इतर सवक हनयम व अटी या पुरस्कारासाठीिी लागू असतील.

0000

राज्य शासनाच्या उत्कृ ष्ट पत्रकाररता पुरस्कार – 2020 साठी प्रवेरशका पाठरवण्याचे आवाहन
पूणक नाव ...................................
पत्ता
....................................
हदनांक ..................................

प्रहत,

मिोदय,

उत्कृ ष्ट पत्रकाररता पुरस्कार 2020
मा.मिासंचालक,
माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालय,
तळ मजला, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागक, मंत्रालय, मुंबई-400 032

मिाराष्र िासनातर्े पत्रकारांना दे ण्यात येणाऱ्या उत्कृ ष्ट पत्रकाररता पुरस्कार 2020 च्या अटी
व रनयम मी वाचले असून त्यास अनुसरुन राज्य/हविागीयस्तर पुरस्कारासाठी प्रवेहिका सादर करीत
आिे .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

पूणक नाव
:
पत्ता
:
जन्मतारीख
:
रलखाण प्ररसद्ध झालेल्या वृत्तपत्राचे नाव :
पत्रकाररतेतील अनुभवाचा कालावधी :
मागील पाच वर्षांत हवकासहवर्षयक पत्रकाहरता क्षेत्रात केलेल्या कामहगरीचा
सहवस्तर तपिील : (स्वतंत्र कागदावर माहिती दे ता येईल)
िासनाच्या हवकास हवर्षयक कामाच्या प्रहसद्धीसाठी, जाणीव जागृतीसाठी केलेले हविेर्ष
प्रयत्न : (स्वतंत्र कागदावर माहिती दे ता येईल)
1 जानेवारी 2020 ते 31 रडसेंबर 2020 या वर्षातील त्यांची कामहगरी (वृत्तमाहलका/
िासनाच्या हवहवध लोकोपयोगी योजनांवर आधाहरत लेख/लािाथींच्या मुलाखती/ यिकथा/ लेख/
दूरदिकन/ आकािवाणीवरील कायकक्रम (आकािवाणी/दूरदिकनवरील कायकक्रमाबाबत पुरावे
जोडावे) यांची मूळ कात्रणे व त्यांच्या दोन प्रती प्रवेहिकेच्या सोबत जोडल्या आिे त.
पुरस्कार स्वीकारण्याबाबत संमतीपत्र सोबत जोडले आिे .
आवश्यक वाटल्यास अन्य माहिती (स्वतंत्र कागदावर द्यावी)
पत्रकाहरता िा माझा पूणक वेळ व्यवसाय असून अन्य कोणतीिी नोकरी मी करीत नािी, असे
प्रमाहणत करीत आिे .
तरी कृ पया या प्रवेहिकेचा हवचार व्िावा, िी हवनंती.

हठकाण :

आपला,

हदनांक :

(नाव व स्वाक्षरी)

पूणक नाव :..........................................
पत्ता
:.....................................
हदनांक ......................................
उत्कृ ष्ट दूररचत्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार 2020

प्रहत,

मा.मिासंचालक,
माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालय,
तळ मजला, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागक, मंत्रालय, मुंबई-400 032
मिोदय,

मिाराष्र िासनातर्े इलेक्रॉहनक मीहडयाला दे ण्यात येणाऱ्या उत्कृ ष्ट दूररचत्रवाणी वृत्तकथा
पुरस्कार 2020 च्या अटी व रनयम मी वाचले असून त्यास अनुसरुन राज्य पुरस्कारासाठी प्रवेहिका
सादर करीत आिे .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

पूणक नाव
:
पत्ता
:
जन्मतारीख
:
वृत्तकथारचत्र प्ररसद्ध झालेल्या वृत्तवारहनीचे नाव :
इलेक्ट्रॉरनक मीरडयातील अनुभवाचा कालावधी :
मागील पाच वर्षांत हवकासहवर्षयक इलेक्रॉहनक मीहडया क्षेत्रात केलेल्या
कामहगरीचा सहवस्तर तपिील : (स्वतंत्र कागदावर माहिती दे ता येईल)
िासनाच्या हवकास हवर्षयक कामाच्या प्रहसद्धीसाठी, जाणीव जागृतीसाठी केले ल्या हविेर्ष प्रयत्नांची
माहिती: (स्वतंत्र कागदावर माहिती दे ता येईल)
1 जानेवारी 2020 ते 31 रडसेंबर 2020 या वर्षातील त्यांची कामहगरी (वृत्तमाहलका /
िासनाच्या हवहवध लोकोपयोगी योजनांवर आधाहरत लािाथींच्या मुलाखती/ यिकथा व इतर
वृत्तवाहिनींवरील कायकक्रम. या कायकक्रमांचे हडहजटल/हबटा कॅ सेट पुरावा म्िणून सोबत जोडणे
आवश्यक आिे .)
पुरस्कार स्वीकारण्याबाबत संमतीपत्र सोबत जोडले आिे .
आवश्यक वाटल्यास अन्य माहिती (स्वतंत्र कागदावर द्यावी)
पत्रकाहरतेखेरीज अन्य कोणतीिी नोकरी मी करीत नसल्याचे प्रमाहणत करीत आिे .
तरी कृ पया या प्रवेहिकेचा हवचार व्िावा, िी हवनंती.

हठकाण :

आपला/आपली,

हदनांक :
(नाव / स्वाक्षरी )

पूणक नाव :.......................................
पत्ता
:.....................................
हदनांक .....................................
राज्यस्तरीय उत्कृ ष्ट लेखन पुरस्कार (शासकीय गट) स्पधा - 2020
प्रहत,

मिोदय,

मा.मिासंचालक,
माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालय,
तळ मजला, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागक, मंत्रालय, मुंबई-400 032

राज्यस्तरीय उत्कृ ष्ट लेखन पुरस्कार स्पधा 2020 चे हनयम व अटी मी वाचल्या असून
त्यानुसार या स्पधेत िासकीय गटात सििागी िोण्यासाठी मी माझी प्रवेहिका सादर करीत आिे .
1.

2.

3.

1 जानेवारी 2020 ते 31 रडसेंबर 2020 या कालावधीतील वृत्त माहलका/ िासनाच्या हवहवध
लोकोपयोगी योजनांवर आधाहरत लेख/लािाथींच्या मुलाखती/ यिकथा/ आकािवाणी/
दूरदिकनवरील कायकक्रम (सोबत मूळ कात्रणे व त्यांच्या 2 प्रती तसेच आकािवाणी/दूरदिकनवरील
कायकक्रमाबाबतचे पुरावे जोडले आिे त.)
प्रवेहिकेसोबत जोडलेल्या लेखनाचा तपिील :
(वृत्तपत्राचे नाव / प्रहसद्धीचे हठकाण / हदनांक / लेखनाचा हवर्षय)
(िी माहिती स्वतंत्र कागदावर प्रवेहिकेसोबत जोडावी.)
कायकरत असलेल्या कायालयाचे नाव व पत्ता :
...................................................
...................................................

मी प्रमाहणत करतो / करते की वरील प्रवेहिकेत नमूद करण्यात आलेली कामहगरी मी स्वत:
स्वतंत्रपणे केलेली आिे .

हठकाण :
हदनांक :

आपला/आपली,

(नाव / स्वाक्षरी )

पूणक नाव .......................................
पत्ता
:.....................................
हदनांक ......................................

उत्कृ ष्ट वृत्तपत्र छायारचत्रकार पुरस्कार 2020
प्रहत,

मा.मिासंचालक,
माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालय,
तळ मजला, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागक, मंत्रालय, मुंबई-400 032

मिोदय,

मिाराष्र िासनातर्े पत्रकारांना दे ण्यात येणाऱ्या उत्कृ ष्ट वृत्तपत्र छायारचत्रकार पुरस्कार
2020चे रनयम व अटी मी वाचल्या असून त्यास अनुसरुन राज्यस्तर पुरस्कारासाठी प्रवेहिका सादर
करीत आिे .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

पूणक नाव
:
पत्ता
:
जन्मतारीख
:
छायारचत्रे प्ररसद्ध झालेल्या वृत्तपत्राचे नाव :
वृत्तपत्रातील छायारचत्रणाच्या अनुभवाचा कालावधी :
मागील पाच वर्षात हवकास हवर्षयक वृत्तपत्र छायाहचत्रण क्षेत्रात केलेल्या
कामहगरीचा सहवस्तर तपिील : (स्वतंत्र कागदावर माहिती दे ता येईल)
िासनाच्या हवकासहवर्षयक कामाच्या प्रहसद्धीसाठी, जाणीव जागृतीसाठी
केलेले हविेर्ष प्रयत्न:
(स्वतंत्र कागदावर माहिती दे ता येईल)
1 जानेवारी 2020
ते 31 रडसेंबर 2020 या वर्षातील वृत्तपत्रात प्रहसद्ध
झालेल्या छायाहचत्रांच्या चार प्रती प्रवेहिकेच्या सोबत जोडल्या आिे त.
पुरस्कार स्वीकारण्याबाबत संमतीपत्र सोबत जोडले आिे .
आवश्यक वाटल्यास अन्य माहिती (स्वतंत्र कागदावर द्यावी)
वृत्तपत्रातील छायाहचत्रण िा माझा पूणक वेळ व्यवसाय असून अन्य कोणतीिी नोकरी मी करीत नािी,
असे प्रमाहणत करीत आिे . तरी कृ पया या प्रवेहिकेचा हवचार व्िावा, िी हवनंती.

हठकाण :

आपला/आपली,

हदनांक :
(नाव व स्वाक्षरी )

पूणक नाव .................................
पत्ता
.....................................
हदनांक ..........................................

राज्यस्तरीय उत्कृ ष्ट छायारचत्रकार पुरस्कार (शासकीय गट) स्पधा - 2020
प्रहत,
मा.मिासंचालक,
माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालय,
तळ मजला, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागक, मंत्रालय, मुंबई-400 032
मिोदय,

राज्यस्तरीय उत्कृ ष्ट छायाहचत्रकार पुरस्कार स्पधा 2020 चे हनयम व अटी मी वाचल्या असून

त्यानुसार या स्पधेत िासकीय गटात सििागी िोण्यासाठी मी माझी प्रवेहिका सादर करीत आिे .
1.

1 जानेवारी 2020

ते 31 रडसेंबर 2020 या वर्षातील त्यांची कामहगरी वृत्तपत्रात प्रहसद्ध

झालेल्या छायाहचत्रांच्या चार प्रती प्रवेहिकेच्या सोबत जोडल्या आिे त.
2.

प्रवेहिकेसोबत जोडलेल्या वृत्तपत्र छायाहचत्रांचा तपिील :
(वृत्तपत्राचे नाव / प्रहसद्धीचे हठकाण / हदनांक)
(िी माहिती स्वतंत्र कागदावर प्रवेहिकेसोबत जोडावी.)

3.

कायकरत असलेल्या कायालयाचे नाव व पत्ता :
...................................................
.................................................
मी प्रमाहणत करतो / करते की वरील प्रवेहिकेत नमूद करण्यात आलेली कामहगरी मी
स्वत: स्वतंत्रपणे केलेली आिे .

हठकाण :

आपला/आपली,

हदनांक :
(नाव व स्वाक्षरी )

पूणक नाव ................................
पत्ता
.....................................
हदनांक ..........................................
रवकास योजना संदभातील
राज्यस्तरीय समाज माध्यम (सोशल मीरडया) पुरस्कार स्पधा - 2020
प्रहत,

मा.मिासंचालक,
माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालय,
तळ मजला, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागक, मंत्रालय, मुंबई-400 032

मिोदय,
हवकास योजना संदिातील राज्यस्तरीय समाज माध्यम (सोिल मीहडया) पुरस्कार स्पधा 2020 चे
हनयम व अटी मी वाचल्या असून त्यानुसार या स्पधेत सििागी िोण्यासाठी मी माझी प्रवेहिका सादर करीत
आिे .
1.
1 जानेवारी 2020 ते 31 रडसेंबर 2020 या वर्षातील त्यांची कामहगरी वृत्तपत्रात प्रहसद्ध
झालेल्या मुद्रीत 4 प्रती प्रवेहिकेच्या सोबत जोडल्या आिे त.
2.

प्रवेहिकेसोबत जोडलेल्या ब्लॉगद्वारे लेखन केलेल्याचा तपिील :
(ब्लॉगचे नाव / प्रहसद्धीचे हठकाण / हदनांक /

)

(िी माहिती स्वतंत्र कागदावर प्रवेहिकेसोबत जोडावी.)
3.

कायकरत असलेल्या कायालयाचे /संस्थेचे नाव व पत्ता :
...................................................
.................................................
मी प्रमाहणत करतो / करते की वरील प्रवेहिकेत नमूद करण्यात आलेली कामहगरी मी स्वत:

स्वतंत्रपणे केलेली आिे .
हठकाण :

आपला/आपली,

हदनांक :
(नाव व स्वाक्षरी )

पूणक नाव ................................
पत्ता
.................................
हदनांक ..................................

स्वच्छ महाराष्र जनजागृती पुरस्कार 2020
प्रहत,

मा.मिासंचालक,
माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालय,
तळ मजला, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागक, मंत्रालय, मुंबई-400 032

मिोदय,
राज्यस्तरीय स्वच्छ मिाराष्र जनजागृती पुरस्कार 2020 चे हनयम व अटी मी वाचल्या असून
त्यानुसार या स्पधेत सििागी िोण्यासाठी मी माझी प्रवेहिका सादर करीत आिे .
1.

1 जानेवारी 2020 ते 31 रडसेंबर 2020 या वर्षातील प्रहसद्ध झालेल्या मुद्रीत मूळ प्रवेहिकेच्या
प्रतीसि 2 छायांहकत प्रती सोबत जोडल्या आिे त.

2.

प्रवेहिकेसोबत जोडलेल्या लेखनाचा तपिील :
(वृत्तपत्राचे नाव / प्रहसद्धीचे हठकाण / हदनांक /

)

(िी माहिती स्वतंत्र कागदावर प्रवेहिकेसोबत जोडावी.)
3.

कायकरत असलेल्या कायालयाचे /संस्थेचे/संघटनेचे नाव व पत्ता :
...................................................
.................................................
मी प्रमाहणत करतो / करते की वरील प्रवेहिकेत नमूद करण्यात आलेली कामहगरी मी स्वत:

स्वतंत्रपणे केलेली आिे .
हठकाण :

आपला/आपली,

हदनांक :
(नाव व स्वाक्षरी )

पूणक नाव ................................
पत्ता
.................................
हदनांक ..................................

पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार 2020
प्रहत,

मा.मिासंचालक,
माहिती व जनसंपकक मिासंचालनालय,
तळ मजला, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागक, मंत्रालय, मुंबई-400 032

मिोदय,
पत्रकार सुधाकर डोअीर्ोडे अग्रलेखन पुरस्कार 2020 चे हनयम व अटी मी वाचल्या असून
त्यानुसार या स्पधेत सििागी िोण्यासाठी मी माझी प्रवेहिका सादर करीत आिे .
3.

1 जानेवारी 2020 ते 31 रडसेंबर 2020 या वर्षातील प्रहसद्ध झालेल्या मुद्रीत मूळ प्रवेहिकेच्या
प्रतीसि 2 छायांहकत प्रती सोबत जोडल्या आिे त.

4.

प्रवेहिकेसोबत जोडलेल्या लेखनाचा तपिील :
(वृत्तपत्राचे नाव / प्रहसद्धीचे हठकाण / हदनांक /

)

(िी माहिती स्वतंत्र कागदावर प्रवेहिकेसोबत जोडावी.)
3.

कायकरत असलेल्या कायालयाचे /संस्थेचे नाव व पत्ता :
...................................................
.................................................
मी प्रमाहणत करतो / करते की वरील प्रवेहिकेत नमूद करण्यात आलेली कामहगरी मी स्वत:

स्वतंत्रपणे केलेली आिे .
हठकाण :

आपला/आपली,

हदनांक :
(नाव व स्वाक्षरी )

