
                  “आचार्य बाळशास्त्री जाांभकेर पत्रकार       
                   सन्मान”  र्ोजना- प्रशासकीर् मान्र्ता. 

 

महाराष्ट्र शासन 
सामान्र् प्रशासन विभाग, 

शासन वनर्यर् क्र.मािज-२०13/प्र.क्र. 195/का.३४ 
मांत्रालर्, म ांबई ४०० ०३२. 

विनाांक:-  02 फेब्र िारी, 2019 
 

िाचा : मावहती ि जनसांपकय  महासांचालनालर्ाचे पत्र क्र.िृत्त (2018) /पत्रकार सन्मान र्ोजना/ 
          का-2/59, वि.19 जानेिारी,2019. 
 

प्रस्तािना :-  
 

  पत्रकाराांना वनिृत्तीितेन िेण्र्ासांिभातील मागर्ी, विविध पत्रकार सांघटना, लोकप्रवतवनधी, 
विधानमांडळ सिस्र् र्ाांच्र्ाकडून शासनाकडे िारांिार करण्र्ात र्ेत होती. प्रवसध्िी माध्र्मे  हा भारतीर् 
लोकशाहीचा चौथा आधारस्तांभ आहे. राज्र् शासन सियसामान्र् नागरीकाांसाठी ज्र्ा लोकोपर्ोगी र्ोजना 
जाहीर करते, त्र्ाची व्र्ापक प्रचार ि प्रवसध्िीच ेकामकाज, माध्र्मे ि त्र्ामध्र्े काम करर्ारे पत्रकार 
वनरपेक्ष भािनेने करीत असतात. त्र्ाम ळे  राज्र्ातील ज्र्ेष्ट्ठ पत्रकाराांप्रती आिरभाि, कृतज्ञता व्र्क्त 
करण्र्ासाठी त्र्ाांना आर्थथक सहाय्र् वमळाि े र्ासाठी पत्रकार सन्मान र्ोजना स रु करण्र्ाची बाब 
शासनाच्र्ा विचाराधीन होती.    
 

शासन वनर्यर्:- 

पत्रकाराांना आर्थथक सहाय्र् करण्र्ासाठी स्थापन करण्र्ात आलेल्र्ा, "शांकराराि चव्हार् 
स िर्य महोत्सिी पत्रकार कल्र्ार् वनधी र्ा र्ोजने" च्र्ा विश्वस्त मांडळामाफय त ज्र्ेष्ट्ठ पत्रकाराांसाठी, 
"आचार्य बाळशास्त्री जाांभकेर सन्मान र्ोजना" राबविण्र्ास  प्रशासकीर् मान्र्ता िेण्र्ात र्ेत आहे. 

 

अ) सिर सांस्थेच्र्ा विश्वस्त मांडळाने वशफारस केल्र्ान सार र्ा र्ोजनेच्र्ा लाभार्थ्र्ांच्र्ा पात्रतेसाठीचे  
      वनकष  खालील प्रमारे् राहतील, 
1. िृत्तपत्र आवर् इतर िृत्तप्रसार माध्र्म सांस्था र्ाांचे सांपािक, 30 िषे पत्रकार म्हर्नू काम केलेले ि िर्  
      िषे 60 पूर्य झालेले ज्र्ेष्ट्ठ पत्रकार. 
2. वकमान सलग 30िषे श्रवमक पत्रकार/ छार्ावचत्रकार म्हर्नू सेिा करुन सेिावनिृत्त झालेले ि वकमान  

60 िषे िर् पूर्य झालेले पत्रकार/छार्ावचत्रकार. 
३. वकमान सलग 30िषे स्ितांत्र व्र्िसार्ी पत्रकार/छार्ावचत्रकार म्हर्नू पत्रकावरता/ छार्ावचत्रकार 

म्हर्नू पत्रकावरता करुन वनिृत्त झालेले ि वकमान 60 िषे िर् पूर्य झालेले स्ितांत्र व्र्िसार्ी पत्रकार, 
छार्ावचत्रकार. 
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४. वकमान सलग 10 िषे अवधस्िीकृतीधारक असलेले पत्रकार ि िर्ाची 60 िषे पूर्य 
झालेला असािा. 

५. अवधस्िीकृतीधारक नसलेल्र्ा पत्रकाराांच्र्ाबाबतीत अवधस्िीकृतीपवत्रकेसाठी असलेले 
वनकष पूर्य करीत असललेे पत्रकार र्ाांचा र्ोजनेसाठी विचार करण्र्ात र्ेईल. र्ाबाबत 
वनर्यर् घेण्र्ाचा अवधकार सवमतीला असेल. 

६. ज्र्ा पत्रकाराांना इपीएफ र्ोजना (कमयचारी भविष्ट्र् वनिाह वनधी) व्र्वतवरक्त इतर 
कोर्त्र्ाही स्त्रोतातून वनिृत्ती ितेन ककिा वनिृत्ती ितेनविषर्क लाभ वमळालेले/ वमळत 
नसेल अशा पत्रकाराांसाठीच ज्र्ेष्ट्ठ पत्रकार सन्मान र्ोजना लागू राहील. 

७. उपरोल्लेवखत ज्र्ेष्ट्ठ पत्रकार की ज्र्ाची उपवजविका केिळ पत्रकावरतेिर अिलांबून आहे 
आवर् अन्र् कोर्त्र्ाही नोकरी/व्र्िसार् र्ामध्र्े नाही/नव्हते असे ज्र्ेष्ट्ठ पत्रकार. 

८. गांभीर ग न्यामध्र्े िोषवसध्िी होिून वशक्षा झालेली आहे अशा पत्रकाराांना र्ा र्ोजनेचा 
लाभ अन ज्ञरे् नसेल. 

९. र्ा र्ोजनेसाठी ज्र्ेष्ट्ठ पत्रकार ज्र्ा प्रसार माध्र्मामध्र्े पत्रकावरता करुन वनिृत्त झाले त्र्ा 
प्रसार माध्र्मातील सांबांवधत िृत्तपत्र वनर्वमत असािे, िृत्तिावहनी असल्र्ास ती अवधकृत 
ि सक्षम प्रावधकाऱर्ाांकडे नोंिर्ीकृत असािी. 

१०. र्ा र्ोजनेसाठी लाभ घेऊ इच्च्छर्ारा पत्रकार आर्कर भरर्ारा नसािा. 
११. सिर सन्मान र्ोजने अांतगयत आर्थथक मितीची रक्कम लाभाथी हर्ात असेपर्ंतच वमळेल. 

लाभाथी पत्रकाराच्र्ा मृत्र्ूपश्चात सिर सन्मान र्ोजनेचा लाभ त्र्ाच्र्ा क ट ांवबर्ास िेर् 
असर्ार नाही. 

ब)  कार्यपध्िती:- 
१. र्ा र्ोजनेसाठी ज्र्ेष्ट्ठ पत्रकाराने “आचार्य बाळशास्त्री जाांभकेर पत्रकार सन्मान” 

र्ोजनेमधून लाभ वमळण्र्ासाठी सांबांवधत वजल्हा मावहती अवधकारी/ उपसांचालक 
(विभागीर् मावहती कार्ालर्) / उपसांचालक (िृत्त),  म ांबई र्ाांच्र्ाकडे  आिश्र्क त्र्ा 
कागिपत्राांसह अजय सािर करािा. 

२. अजय मावहती ि जनसांपकय  महासांचालनालर्ातील महासांचालक, (मावहती ि जनसांपकय  )  
        र्ाांच्र्ा अध्र्क्षतेखालील सवमतीकडून तपासण्र्ात र्ेतील. 
3. आचार्य बाळशास्त्री जाांभकेर पत्रकार सन्मान र्ोजना अवधस्िीकृतीधारक पत्रकाराने िर्ाची 

60 िषे पूर्य झाल्र्ानांतरच्र्ा  प ढील मवहन्र्ापासून लागू करण्र्ात  र्ािी. 
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क) सािर करािर्ाची कागिपत्रे 

1.  विवहत नम न्र्ातील अजय  
2. जन्मतारखेचा प रािा म्हर्नू आिश्र्क प्रमार्पत्राची साक्षाांवकत प्रत (शाळा सोडल्र्ाचा 

िाखला ककिा अन्र् प रािा) 
3.  शैक्षवर्क अहयतेच्र्ा प्रमार्पत्राची साक्षाांवकत प्रत  
4. अन भिाचा प रािा (ज्र्ा ज्र्ा माध्र्मात काम केले आहे तेथील आिेश) 
5.  माध्र्मामध्र्े काम करताना वमळालेल्र्ा ितेनाचा/मानधनाचा प रािा 
6. िार्थषक उत्पन्नाचा िाखला (सक्षम प्रावधकाऱर्ाांनी विलेला) 
7. अजातील मावहती खरी असल्र्ाबाबत विवहत नम न्र्ातील प्रवतज्ञापत्र 
8. आधारकाडाची साक्षाांवकत प्रत 
9.  पॅनकाडाची साक्षाांवकत प्रत 
10. बँकेतील खाते क्रमाांक ि बकेँचे नाि (खातेप च्स्तकेच्र्ा पवहल्र्ा पृष्ट्ठाची प्रत) 

 

सिर शासन वनर्यर् महाराष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेतस्थळािर 
उपलब्ध करण्र्ाांत आला असून त्र्ाचा सांकेताांक 201902021638217207 असा आहे.  हा आिेश 
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्र्ात र्ेत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आिेशान सार ि नाांिाने, 

 

        (रा. ना. म सळे) 
                                                                                  अिर सवचि, महाराष्ट्र शासन 

प्रवत, 

 १) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान पवरषि/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमांडळ सवचिालर्, म ांबई 
 २) मा.म ख्र्मांत्री र्ाांचे प्रधान सवचि, मांत्रालर्, म ांबई 
 ३) सवचि, मावहती ि जनसांपकय  महासांचालनालर्, मांत्रालर्, म ांबई 
 ४) महासांचालक, मावहती ि जनसांपकय  महासांचालनालर्, म ांबई 
 ५) सांचालक,(मावहती ( प्रशासन)  मावहती ि जनसांपकय  महासांचालनालर्, मांत्रालर्, म ांबई 
 ६) मा.राज्र्मांत्री (सा.प्र.वि.) र्ाांचे खाजगी सवचि, मांत्रालर्, म ांबई 

Ramkisan 
Narayanrao Musale

Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, ou=General 
Administration Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e28f6332f6edfebdfb055bf154f99ec0b0d9e613209e20e7a2
15f026da6875ae, cn=Ramkisan Narayanrao Musale 
Date: 2019.02.02 16:42:26 +05'30'
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 ७) महालेखापाल, १/२ (लेखा ि अन ज्ञरे्ता)(लेखापरीक्षा), म ांबई, नागपूर, 
8) सिय सांचालक, मावहती ि जनांसपकय  महाांसचालनालर्. 
9) सिय उपसांचालक, मावहती ि जनसांपकय  महासांचालनालर्. 

   10) सिय वजल्हा मावहती अवधकारी. 
   11) उपसांचालक (लेखा), मावहती ि जनसांपकय  महासांचालनालर्, मांत्रालर्, म ांबई, 
   12) अवधिान ि लेखा अवधकारी, म ांबई 
   १3) वनिासी लेखापरीक्षा अवधकारी, म ांबई 
   १4) लेखावधकारी (आहरर् ि सांवितरर्), मावहती ि जनसांपकय  महासांचालनालर्, मांत्रालर्, म ांबई 
  १5) वनिडनस्ती (का.३४), सामान्र् प्रशासन विभाग. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


