उत्कृ ट पतर्कािरता पुर कार
2017
* मािहती - पतर्क / अजार्चे नमुने*

मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय, महारा टर् शासन

राज्य शासनाच्या उत्कृ ट पतर्कािरता पुर कार – 2017 साठी वेिशका पाठिवण्याचे आवाहन
राज्य शासनाच्या मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालयामाफर्त उत्कृ ट पतर्कािरता, उत्कृ ट लेखन,
उत्कृ ट दूरिचतर्वाणी वृ कथा, उत्कृ ट छायािचतर्कार, सोशल मीिडया आिण वच्छता अिभयानाबाबत
केले या जनजागृतीपर िलखाणासाठी पुर कार पधार् जाहीर करण्यात येत आहे . या पधसाठी िदनांक 1
जानेवारी 2017 ते 31 िडसबर 2017 पयतच्या कालावधीत

िसध्द झाले या लेखनाच्या

वेिशका

मागिवण्यात येत आहे त. वेिशका पाठिवण्याचा अंितम िदनांक 31 जानेवारी 2018 असा आहे .
ं ई शहर व मुंबई उपनगर िज ातील इच्छु कांनी,
पधर्कांनी िज हा मािहती कायार्लयाकडू न तर मुब
मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय, तळमजला, हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागर्, मंतर्ालय,
मुंबई-32 येथन
ू
िविहत नमुन्यातील अजर्
ा त करुन घ्यावयाचे आहे त. अजार्चे नमुने
dgipr.maharashtra.gov.in, www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथेही
उपल ध आहे त.
पुर कारांची मािहती पुढील माणे
अ.कर्

1

पुर काराचे नाव
बाळशा तर्ी जांभेकर पुर कार (मराठी) (राज्य तर)

2

अनंत गोपाळ शे वडे पुर कार (इंगर्जी) (राज्य तर)

3

बाबूराव िव णू पराडकर पुर कार (िंहदी) (राज्य तर)

4

मौलाना अबुल कलाम आझाद पुर कार(उदूर्)
(राज्य तर)
यशवंतराव च हाण पुर कार
शासकीय गट (मराठी) (मा. व ज.) (राज्य तर)
पु.ल.दे शपांडे उत्कृ ट दूरिचतर्वाणी वृ कथा पुर कार
(राज्य तर)
तोलाराम कुकरे जा उत्कृ ट वृ पतर् छायािचतर्कार
पुर कार (राज्य तर)

5
6
7
8
9
10

केकी मूस उत्कृ ट छायािचतर्कार पुर कार शासकीय
गट (मा.व ज.) (राज्य तर)
सोशल मीिडया पुर कार
(राज्य तर)
वच्छ महारा टर् जनजागृती पुर कार (राज्य तर)

पािरतोिषक
51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)
51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)
51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)
51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)
51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)
51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)
51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)
51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)
51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)
51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)

िवभागीय पुर कार
11

दादासाहे ब पोतनीस पुर कार,
नािशक िवभाग

51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्, या
यितिरक्त रुपये 10 हजार
दै .गावकरीने पुर कृ त केले आहे त.)
51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)

12

अनंतराव भालेराव पुर कार,
औरं गाबाद िवभाग (लातूरसह)

13

आचायर् अतर्े पुर कार,
मुंबई िवभाग

51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)

14

नानासाहे ब परूळे कर पुर कार,
पुणे िवभाग

51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)

15

िश.म.परांजपे पुर कार,
कोकण िवभाग

51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)

16

ग.गो.जाधव पुर कार,
को हापूर िवभाग

51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)

17

लोकनायक बापूजी अणे पुर कार,
अमरावती िवभाग

51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)

18

ग.त्र्यं.माडखोलकर पुर कार,
नागपूर िवभाग

51 हजार रुपये
(मानिचन्ह व श तीपतर्)

िनयम व अटी
राज्य/िवभागीय पुर कार
पुर कारांसाठी पतर्कारांची मागील 5 वषार्ची कामिगरी, त्यांची सामािजक बांिधलकी, शासनाच्या
िवकास िवषयक िसध्दीसाठी, जनतेमधील िवकास िवषयक जािणवांच्या जागृतीसाठी त्यांनी केलेले यत्न
आिण पुर कार दे ण्यात येणाऱ्या वषार्तील त्यांची कामिगरी याचाही िवचार केला जाईल. मराठी, इंगर्जी, िंहदी
आिण उदूर् भाषेतील राज्य/िवभागीय पुर कारांसाठी पतर्कारांची िनवड याच पध्दतीने केली जाईल. या पधत
फक्त मराठी भाषेसाठी व राज्य व िवभागीय तर आहे त. इंगर्जी, िंहदी, उदूर् या भाषेतील पुर कार तसेच
सोशल मीिडया पुर कार आिण

वच्छ महारा टर् जनजागृती पुर कार हे केवळ राज्य तरीय आहे त.

पुर कारासाठी िनवड झा यास पुर कार वीकारण्याची तयारी अस याचे संबंिधत पतर्काराचे संमती पतर्
वेिशके सोबत जोडणे आव यक आहे .
पुर कारासाठी पाठवावयाच्या वेिशके सोबत मूळ िलखाणाचे कातर्ण त्याच्या 2 तीसह पाठवावे
लागेल. मूळ िलखाणाच्या वृ पतर्ीय कातर्णांसोबत त्याच्या 2

ती नस यास

िलखाणावर लेखकाचे नाव नस यास ज्या िनयतकािलकात हा लेख

वेिशका र होईल. मूळ
िसध्द झाला असेल त्या

िनयतकािलकाच्या संपादकांचा दाखला जोडले या वेिशकांचाच िवचार केला जाईल.
पतर्कारांच्या तसेच वृ पतर् छायािचतर्कारांच्या गटात भाग घे णाऱ्या

पधर्कांनी शासन अथवा

शासकीय महामंडळाच्या सेवत
े नस याचे ितज्ञापतर् वेिशकेसोबत जोडणे आव यक आहे .

अजर्दाराने राज्य व िवभागीय पातळीवरील
संचालक(मािहती),

अमरावती,

नािशक,

पुणे,

वेिशका नागपूर आिण औरं गाबाद येथील

को हापूर,

कोकण

िवभाग

येथील

िवभागीय

उपसंचालक(मािहती) िंकवा िज हा मािहती अिधकारी यांच्याकडे थेट पाठवा यात. वेिशकेसोबत िज हा
मािहती अिधकारी िंकवा पतर्कार संघटनांच्या िशफारसपतर्ाची आव यकता नाही.
मराठी, िंहदी, इंगर्जी, उदूर् या चारही भाषेतील राज्य तरीय पुर कारांसाठी तसेच राज्य पातळीवरील
शासकीय गट व िवभागीय पातळीवरील मराठी भाषेतील पुर कारपातर् िवजेत्यांची िनवड करण्यासाठी
मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालयातफ परीक्षकांची सिमती िनयुक्त करण्यात येईल. सिमतीची रचना,
पधार् व पधतील पुर कारासंबंधी शासनाचे िनणर्य अंितम राहतील.
ज्या िनयतकािलकांचा खप व जनमानसावरील भाव चांगला आहे , अशाच िनयतकािलकांतील
मजकूर पधचे वेिशकेसाठी पातर् ठरे ल.
जे पतर्कार बृहन्मुंबई, नवी मुंबई (कोकण), को हापूर, नागपूर, अमरावती, नािशक, पुणे आिण
औरं गाबाद या िवभागात वा त य करीत असतील, त्यांना त्या िवभागासाठी असले या िवभागीय पधतच
भाग घे ता येईल. मातर् त्यांचे लेखन अन्य कोणत्याही िवभागातील वृ पतर्ात िसध्द झाले असेल तरी ते गर्ा
मानण्यात येतील.
गोवा व बेळगाव येथील पतर्कारांना को हापूर िवभागीय पधत (िंसधुदग
ु र् आिण सांगली िज

ांसह)

सहभाग घे ता येईल. िद ली येथील पतर्कारांनाही आप या वेिशका थेट िंकवा महारा टर् पिरचय कदर्ामाफर्त
मुख्यालयात पाठिवता येतील.
शासकीय गटातील

पधसाठी एकच

वेिशका पाठिवण्याची मुभा राहील.

िवभागाच्या संचालक िंकवा उपसंचालकांना व बृहन्मुंबईच्या

वेिशका संबंधीत

वेिशका मािहती व जनसंपकर्

महासंचालनालयात वेगवेग या पाठवा या लागतील.
2017 या वषार्त दै िनक वृ पतर्ात, िनयतकािलकात

िसध्द झाले या लेखांची कातर्णे

वेिशकेसोबत जोडणे आव यक आहे .
वेिशका राज्य तरासाठी िंकवा िवभागीय तरासाठी आहे तसेच कोणत्या भाषेकिरता आहे
याबाबतचा प ट उ लेख असावा. पधसाठी पाठिवले ली वेिशका, त्यासोबत जोडलेली लेखांची कातर्णे
नीटनेटकी असणे अत्याव यक आहे . अ ता य त, खाडाखोड असणारी िंकवा वाचता येणार नाहीत अशी
वेिशका र करण्यात येईल. एकाच पतर्काराला सलग दोन वषर् पुर कार ा त झालेला अस यास ितसऱ्या
वषीर् त्याची वेिशका िवचारात घे तली जाणार नाही.
त्येक गटासाठी व भाषेसाठी संबंिधत पतर्कारांनी एकच
वेिशका पाठिव यास त्याचा िवचार केला जाणार नाही.

वेिशका पाठवावी. एकापेक्षा जा त

सोशल मीिडया पुर कार
ही पधार् संकेत थळे व लॉग व सोशल िमडीयातील सािरत मराठी भाषेतील वृ /पतर्कािरता
िवषयक मजकुरासाठी आहे . या पधसाठी संकेत थळे व लॉग सोशल मीिडयाचा वृ /पतर्कािरता िवषयक
भावी वापर करणाऱ्या पतर्कािरतेच्या क्षेतर्ातील यक्तींना सहभाग घे ता येईल. पतर्कािरता ही पधच्या
संबंिधत वषार्तील असावी. वतंतर् लॉग ारे लेखन केलेले अस यास लॉगला िकमान एक वषर् झालेले
असावे. त्याच माणे वृ /पतर्कािरतािवषयक संकेत थळ ही अिधकृ त असावे व त्यावर सोशल मीिडया
वापर करताना कदर् शासनाने िवहीत केले या मागर्दशर्क सूचनांचा अवलंब केलेला असावा. वेिशका या
िवकास पतर्कािरतािवषयक लेखनाच्या असा यात व त्यात शासनाच्या िविवध योजनांना पूरक अिभ यक्ती
असावी. वेिशका पाठिवताना अजर्दाराने व त्यांचे नामिनदशन ज्या यक्ती/सं था/संघटना करतील त्यांनी
सोशल मीिडया ारे करण्यात आले या पतर्कािरतेची उदाहरणे व ती कोणत्या तारखेस

सािरत झाली

त्यांच्या मुदर्ीत ती (िं ट आऊट) सादर करा यात. िनयमातील संबंिधत अटी या गटासाठीही लागू राहतील.
वच्छ महारा टर् जनजागृती पुर कार
कदर् शासनाचे वच्छ भारत अिभयान आिण राज्य शासनाचे वच्छ महारा टर् अिभयान भावीपणे
राबिवले जात आहे . आप या िलखाणातून लोकांमध्ये

वच्छता िवषयक जनजागृती करणाऱ्या

पतर्कारांसाठी ही पधार् जाहीर करण्यात येत आहे . या पधत मराठी, िंहदी, इंगर्जी, उदूर् भाषेतील वृ पतर्ांमध्ये
िलखाण करणाऱ्या पतर्कारांना तसेच ईलेक्टर्ॉिनक्स मीिडयामधील पतर्कारांना सहभागी होता येईल. वच्छ
भारत अिभयान,

वच्छ महारा टर् अिभयान, महारा टर्

वच्छता अिभयान (नागरी), संत गाडगे बाबा

गर्ाम वच्छता अिभयान, हागणदारीमुक्त गाव योजना, घन कचरा यव थापन, सांडपाणी यव थापन,
घनकचऱ्यामधून बायोगॅसची तसेच वीजेची िनिर्मती इत्यादी बाबत िलखाण केलेले असावे. शासन तरावरुन
राबिवण्यात येत असले या वच्छता िवषयक िविवध योजनांची िसध्दी, वच्छता अिभयान लोकसहभाग
वाढिवण्यासाठी िलखाणा ारे करण्यात आलेले यत्न, वच्छतेचे महत्व पटिवण्यासाठी करण्यात आले या
जनजागृतीपर लेखन इत्यादींचा या पुर कार

पधत अंतभार्व होईल. िनयमातील संबंिधत अटी या

गटासाठीही लागू राहतील.
इलेक्टर्ॉिनक मीिडयातील पतर्कारांसाठी पधार्
इलेक्टर्ॉिनक मीिडयातील पतर्कारांसाठी पु.ल.दे शापांडे उत्कृ ट दूरिचतर्वाणी

वृ कथा पुर कार

दे ण्यात येतो. ही पधार् मराठी भाषेतील वृ कथेसाठी असून दूरदशर्न, खाजगी िचतर्वािहन्या, थािनक केबल
न्यूज व शासकीय उपकर्म यांना यामध्ये सहभाग घे ता येईल. वृ कथािचतर्े ही पधच्या संबंिधत वषार्त तयार
केलेली व सािरत झालेली असावीत. वृ कथा िकमान 3 िमिनटे असावी. वेिशका पाठिवतांना संबंिधत
ितिनधीची मािहती तसेच वृ कथा कोणत्या तारखेस

सािरत झाली, याबाबतचे संबंिधत सं था

मुख/संपादक यांचे माणपतर् असावे. थािनक केबलच्या बाबतीत संबंिधत िज हािधकाऱ्यांचे न दणीपतर्
सादर करणे आव यक आहे .
वेिशकेसोबत संबंिधत वृ कथे ची सीडी/कॅ सेट थे ट त्या त्या िवभागातील उपसंचालक /िज हा
मािहती अिधकारी यांच्याकडे तर मुंबईकिरता उपंसचालक (वृ ), मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय,

तळमजला, हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागर्, मंतर्ालय, मुंबई-32 यांच्याकडे पाठिवण्यात यावी.
मराठी वृ िचतर्कथा राज्य तरीय पुर कारासाठी थे ट

ा त झाले या नावांमधून पुर कारपातर् िवजेत्याची

िनवड करण्यासाठी इलेक्टर्ॉिनक्स मीिडयातील तज्ज्ञ यक्तींची पिरक्षण सिमतीवर िनयुक्ती करण्यात येईल.
तसेच यािशवाय अन्य संबंिधत अटी या गटासाठीही लागू राहतील.
छायािचतर्कार पुर कार
तोलाराम कुकरे जा उत्कृ ट वृ पतर् छायािचतर्कार पुर कार पधार् ही मराठी, इंगर्जी, िंहदी, उदूर्
भाषेतील वृ पतर्ातील पूणर्वेळ छायािचतर्कारांसाठी आहे . यात सामािजक संदेश दे णारी छायािचतर्े,
समाजातील

न मांडणारी छायािचतर्े, शासकीय योजनांचा चार आिण सारासाठी पुरक ठरतील अशी

छायािचतर्े यांच्यासह वेिशका सादर करता येईल.
महारा टर् शासनाच्या िविवध लोकोपयोगी योजनांवरील छायािचतर् गर्ा

मानण्यात येईल. मातर् हे

छायािचतर् मूळ वरुपातील असावे. फोटो त नसावी. पुर कारासाठी छायािचतर्कारांची मागील 5 वषार्ची
कामिगरी, त्यांची सामािजक बांिधलकी, शासनाच्या िवकास िवषयक कामाच्या िसध्दीसाठी जनतेमधील
जािणव जागृतीसाठी त्यांनी केलेले यत्न आिण पुर कार दे ण्यात येणाऱ्या वषार्तील त्यांची कामिगरी याचा
िवचार केला जाईल. एकाच छायािचतर्काराला सलग दोन वषर् पुर कार ा त झाले ला अस यास ितसऱ्या
वषीर् त्याची

वेिशका िवचारात घे तली जाणार नाही. पुर कारासाठी पाठवावयाच्या

वेिशकेसोबत मूळ

छायािचतर्े पाठिवण्यात यावीत. ज्या िनयतकािलकात छायािचतर् िसध्द झाले असेल, त्या िनयतकािलकाच्या
संपादकांचा दाखला, तारीख िनयतकािलकाचे नाव

वेिशकेसोबत जोडलेले असावे. अन्यथा त्या

वेिशकेचा िवचार केला जाणार नाही.
केकी मूस उत्कृ ट छायािचतर्कार पुर कार, शासकीय गट (मावज)
मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालयामध्ये छायािचतर्कार हणून काम करणारे कमर्चारी या
पधमध्ये भाग घे ऊ शकतात.
उपरोक्त

सवर्

पधार्िवषयींची

मािहती

आिण

अजार्चे

नमुने

dgipr.maharashtra.gov.in,

www.maharashtra.gov.in तसेच www.mahanews.gov.in येथे उपल ध आहे त. तसेच िज हा मािहती
अिधकारी, उपसंचालक, िवभागीय मािहती कायार्लय, संचालक, नागपूर-अमरावती व संचालक,
औरं गाबाद, महारा टर् पिरचय कदर्, पणजी-गोवा तसेच नवी िद ली आिण वृ शाखा, मािहती व जनसंपकर्
महासंचालनालय, तळमजला, हु तात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मागर्, मंतर्ालय, मुंबई -32 येथे उपल ध
आहे त.
या पधत राज्यातील पतर्कारांनी अिधकािधक संख्येने सहभागी हावे, असे आवाहन मािहती व जनसंपकर्
महासंचालनालयाच्या वतीने करण्यात येत आहे .
0000

पूणर् नाव ...................................
प ा
....................................
िदनांक ..................................
उत्कृ ट पतर्कािरता पुर कार 2017

ित,

मा.महासंचालक,
मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय,
तळ मजला, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागर्, मंतर्ालय, मुंबई-400 032
महोदय,

महारा टर् शासनातफ पतर्कारांना दे ण्यात येणाऱ्या उत्कृ ट पतर्कािरता पुर कार 2017 च्या अटी
व िनयम मी वाचले असून त्यास अनुसरुन राज्य/िवभागीय तर पुर कारासाठी वेिशका सादर करीत
आहे .

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

9.
10.
11.

पूणर् नाव
:
प ा
:
जन्मतारीख
:
िलखाण िस झाले या वृ पतर्ाचे नाव :
पतर्कािरतेतील अनुभवाचा कालावधी :
मागील पाच वषार्ंत िवकासिवषयक पतर्कािरता क्षेतर्ात केले या कामिगरीचा
सिव तर तपशील : ( वतंतर् कागदावर मािहती दे ता येईल)
शासनाच्या िवकास िवषयक कामाच्या िसध्दीसाठी, जाणीव जागृतीसाठी केलेले िवशेष
यत्न : ( वतंतर् कागदावर मािहती दे ता येईल)
1 जानेवारी 2017 ते 31 िडसबर 2017 या वषार्तील त्यांची कामिगरी (वृ मािलका/
शासनाच्या िविवध लोकोपयोगी योजनांवर आधािरत लेख/लाभाथीर्ंच्या मुलाखती/ यशकथा/ लेख/
दूरदशर्न/ आकाशवाणीवरील कायर्कर्म (आकाशवाणी/दूरदशर्नवरील कायर्कर्माबाबत पुरावे
जोडावे) यांची मूळ कातर्णे व त्यांच्या दोन ती वेिशकेच्या सोबत जोड या आहे त.
पुर कार वीकारण्याबाबत संमतीपतर् सोबत जोडले आहे .
आव यक वाट यास अन्य मािहती ( वतंतर् कागदावर ावी)
पतर्कािरता हा माझा पूणर् वेळ यवसाय असून अन्य कोणतीही नोकरी मी करीत नाही, असे
मािणत करीत आहे .
तरी कृ पया या वेिशकेचा िवचार हावा, ही िवनंती.

िठकाण :

आपला,

िदनांक :

(नाव व वाक्षरी)

पूणर् नाव :..........................................
प ा
:.....................................
िदनांक ......................................
उत्कृ ट दूरिचतर्वाणी वृ कथा पुर कार 2017

ित,

मा.महासंचालक,
मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय,
तळ मजला, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागर्, मंतर्ालय, मुंबई-400 032
महोदय,
महारा टर् शासनातफ इले क्टर्ॉिनक मीिडयाला दे ण्यात येणाऱ्या उत्कृ ट दूरिचतर्वाणी वृ कथा
पुर कार 2017 च्या अटी व िनयम मी वाचले असून त्यास अनुसरुन राज्य पुर कारासाठी
वेिशका सादर करीत आहे .

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

9.
10.
11.

पूणर् नाव
:
प ा
:
जन्मतारीख
:
वृ कथािचतर् िस झाले या वृ वािहनीचे नाव :
इलेक्टर्ॉिनक मीिडयातील अनुभवाचा कालावधी :
मागील पाच वषार्ंत िवकासिवषयक इलेक्टर्ॉिनक मीिडया क्षेतर्ात केले या
कामिगरीचा सिव तर तपशील : ( वतंतर् कागदावर मािहती दे ता येईल)
शासनाच्या िवकास िवषयक कामाच्या िसध्दीसाठी, जाणीव जागृतीसाठी केले या िवशेष
यत्नांची मािहती: ( वतंतर् कागदावर मािहती दे ता येईल)
1 जानेवारी 2017 ते 31 िडसबर 2017 या वषार्तील त्यांची कामिगरी (वृ मािलका / शासनाच्या
िविवध लोकोपयोगी योजनांवर आधािरत लाभाथीर्ंच्या मुलाखती/ यशकथा व इतर वृ वािहनींवरील
कायर्कर्म. या कायर्कर्मांचे िडिजटल/िबटा कॅ सेट पुरावा हणून सोबत जोडणे आव यक आहे .)
पुर कार वीकारण्याबाबत संमतीपतर् सोबत जोडले आहे .
आव यक वाट यास अन्य मािहती ( वतंतर् कागदावर ावी)
पतर्कािरतेखेरीज अन्य कोणतीही नोकरी मी करीत नस याचे मािणत करीत आहे .
तरी कृ पया या वेिशकेचा िवचार हावा, ही िवनंती.

िठकाण :

आपला/आपली,

िदनांक :
(नाव / वाक्षरी )

पूणर् नाव :.......................................
प ा
:.....................................
िदनांक .....................................
राज्य तरीय उत्कृ ट लेखन पुर कार (शासकीय गट) पधार् - 2017
ित,
मा.महासंचालक,
मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय,
तळ मजला, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागर्, मंतर्ालय, मुंबई-400 032
महोदय,
राज्य तरीय उत्कृ ट लेखन पुर कार पधार् 2017 चे िनयम व अटी मी वाच या असून त्यानुसार या
पधत शासकीय गटात सहभागी होण्यासाठी मी माझी वेिशका सादर करीत आहे .
1.

2.

3.

िद. 1 जानेवारी 2017 ते 31 िडसबर 2017 या कालावधीतील वृ मािलका/ शासनाच्या िविवध
लोकोपयोगी योजनांवर आधािरत लेख/लाभाथीर्ंच्या मुलाखती/ यशकथा/ आकाशवाणी/
दूरदशर्नवरील कायर्कर्म (सोबत मूळ कातर्णे व त्यांच्या 2 ती तसेच आकाशवाणी/दूरदशर्नवरील
कायर्कर्माबाबतचे पुरावे जोडले आहे त.)
वेिशकेसोबत जोडले या ले खनाचा तपशील :
(वृ पतर्ाचे नाव / िसध्दीचे िठकाण / िदनांक / लेखनाचा िवषय)
(ही मािहती वतंतर् कागदावर वेिशकेसोबत जोडावी.)
कायर्रत असले या कायार्लयाचे नाव व प ा :
...................................................
...................................................

मी मािणत करतो / करते की वरील
वतंतर्पणे केलेली आहे .

िठकाण :

वेिशकेत नमूद करण्यात आलेली कामिगरी मी वत:

आपला/आपली,

िदनांक :
(नाव / वाक्षरी )

पूणर् नाव .......................................
प ा
:.....................................
िदनांक ......................................

उत्कृ ट वृ पतर् छायािचतर्कार पुर कार 2017
ित,

महोदय,

मा.महासंचालक,
मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय,
तळ मजला, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागर्, मंतर्ालय, मुंबई-400 032

महारा टर् शासनातफ पतर्कारांना दे ण्यात येणाऱ्या उत्कृ ट वृ पतर् छायािचतर्कार पुर कार 2017
च्या िनयम व अटी मी वाच या असून त्यास अनुसरुन राज्य तर पुर कारासाठी वेिशका सादर
करीत आहे .

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

पूणर् नाव
:
प ा
:
जन्मतारीख
:
छायािचतर्े िस झाले या वृ पतर्ाचे नाव :
वृ पतर्ातील छायािचतर्णाच्या अनुभवाचा कालावधी :
मागील पाच वषार्त िवकास िवषयक वृ पतर् छायािचतर्ण क्षेतर्ात केले या
कामिगरीचा सिव तर तपशील : ( वतंतर् कागदावर मािहती दे ता येईल)
शासनाच्या िवकास िवषयक कामाच्या िसध्दीसाठी, जाणीव जागृतीसाठी
केलेले िवशेष यत्न:
( वतंतर् कागदावर मािहती दे ता येईल)
1 जानेवारी 2017 ते 31 िडसबर 2017 या वषार्तील वृ पतर्ात
िस
झाले या छायािचतर्ांच्या चार ती वेिशकेच्या सोबत जोड या आहे त.
पुर कार वीकारण्याबाबत संमतीपतर् सोबत जोडले आहे .
आव यक वाट यास अन्य मािहती ( वतंतर् कागदावर ावी)
वृ पतर्ातील छायािचतर्ण हा माझा पूणर् वेळ यवसाय असून अन्य कोणतीही नोकरी मी करीत नाही,
असे मािणत करीत आहे तरी कृ पया या वेिशकेचा िवचार हावा, ही िवनंती.

िठकाण :

आपला/आपली,

िदनांक :
(नाव व वाक्षरी )

पूणर् नाव .................................
प ा
.....................................
िदनांक ..........................................

राज्य तरीय उत्कृ ट छायािचतर्कार पुर कार (शासकीय गट) पधार् - 2017
ित,
मा.महासंचालक,
मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय,
तळ मजला, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागर्, मंतर्ालय, मुंबई-400 032
महोदय,
राज्य तरीय उत्कृ ट छायािचतर्कार पुर कार पधार् 2017 चे िनयम व अटी मी वाच या असून
त्यानुसार या पधत शासकीय गटात सहभागी होण्यासाठी मी माझी वेिशका सादर करीत आहे .
1.

1 जानेवारी 2017 ते 31 िडसबर 2017 या वषार्तील त्यांची कामिगरी वृ पतर्ात िस
झाले या छायािचतर्ांच्या चार ती वेिशकेच्या सोबत जोड या आहे त.

2.

वेिशकेसोबत जोडले या वृ पतर् छायािचतर्ांचा तपशील :
(वृ पतर्ाचे नाव / िसध्दीचे िठकाण / िदनांक /

)

(ही मािहती वतंतर् कागदावर वेिशकेसोबत जोडावी.)
3.

कायर्रत असले या कायार्लयाचे नाव व प ा :
...................................................
.................................................
मी मािणत करतो / करते की वरील वेिशकेत नमूद करण्यात आलेली कामिगरी मी
वत: वतंतर्पणे केलेली आहे .

िठकाण :

आपला/आपली,

िदनांक :
(नाव व वाक्षरी )

पूणर् नाव ................................
प ा
.....................................
िदनांक ..........................................

राज्य तरीय सोशल मीिडया पुर कार पधार् - 2017
ित,
मा.महासंचालक,
मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय,
तळ मजला, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागर्, मंतर्ालय, मुंबई-400 032
महोदय,
राज्य तरीय सोशल मीिडया पुर कार पधार् 2017 चे िनयम व अटी मी वाच या असून त्यानुसार
या पधत सहभागी होण्यासाठी मी माझी वेिशका सादर करीत आहे .
1.

1 जानेवारी 2017 ते 31 िडसबर 2017 या वषार्तील त्यांची कामिगरी वृ पतर्ात िस
झाले या मुदर्ीत 4 ती वेिशकेच्या सोबत जोड या आहे त.

2.

वेिशकेसोबत जोडले या लॉग दारे लेखन केले याचा तपशील :
( लॉगचे नाव / िसध्दीचे िठकाण / िदनांक /

)

(ही मािहती वतंतर् कागदावर वेिशकेसोबत जोडावी.)
3.

कायर्रत असले या कायार्लयाचे /सं थे चे/संघटनेचे नाव व प ा :
...................................................
.................................................
मी

मािणत करतो / करते की वरील

वेिशकेत नमूद करण्यात आलेली कामिगरी मी वत:

वतंतर्पणे केलेली आहे .
िठकाण :

आपला/आपली,

िदनांक :
(नाव व वाक्षरी )

पूणर् नाव ................................
प ा
.................................
िदनांक ..................................

वच्छ महारा टर् जनजागृती पुर कार 2017
ित,
मा.महासंचालक,
मािहती व जनसंपकर् महासंचालनालय,
तळ मजला, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मादाम कामा मागर्, मंतर्ालय, मुंबई-400 032
महोदय,
राज्य तरीय वच्छ महारा टर् जनजागृती पुर कार 2017 चे िनयम व अटी मी वाच या असून
त्यानुसार या पधत सहभागी होण्यासाठी मी माझी वेिशका सादर करीत आहे .
1.

1 जानेवारी 2017 ते 31

िडसबर 2017 या वषार्तील

िस

झाले या मुदर्ीत मूळ

वेिशकेच्या
तीसह 2 झेरॉक्स ती सोबत जोड या आहे त.
2.

वेिशकेसोबत जोडले या ले खनाचा तपशील :
(वृ पतर्ाचे नाव / िसध्दीचे िठकाण / िदनांक /

)

(ही मािहती वतंतर् कागदावर वेिशकेसोबत जोडावी.)
3.

कायर्रत असले या कायार्लयाचे /सं थे चे/संघटनेचे नाव व प ा :
...................................................
.................................................
मी

मािणत करतो / करते की वरील

वेिशकेत नमूद करण्यात आलेली कामिगरी मी वत:

वतंतर्पणे केलेली आहे .
िठकाण :

आपला/आपली,

िदनांक :
(नाव व वाक्षरी )

