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स्वरुप, अटी/शती, रनवडीचे रनकष व काययपध्दती
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प्रस्तावना शासनाच्या प्रगतीची, रवकासाची मारिती सामान्य जनतेपयंत पोिोचरवण्याची गिज आिे . त्यासाठी रवरवर्ध

रवकास योजना, त्याांची अांमलबजावर्ी व या अांमलबजावर्ीच्या प्रक्रीयेतील लोकाांचा सिभाग जनतेपयंत
पोिोचरवर्े व त्याद्वािे सांबांरर्धताांना प्रोत्सािन दे ण्यासाठी प्रसाि माध्यमाांची भूरमका अरतशय मित्त्वाची आरर्
परिर्ामकािक ठित असल्यामुळे, पुिस्कािाांच्या माध्यमातून अशा चाांगल्या प्रयत्नाांना प्रोत्सारित किर्े आवश्यक
ठिले आिे . रवकास रवषयक बातम्या, वातापत्रे, स्फूट लेखन याांना वृत्तपत्राांतून अरर्धक वाव रमळावा या उद्दे शाने
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िाज्य शासनातफे सन 1985 पासून दिवषी रवकास वाता पारितोरषक स्पर्धा योजना सन 1993 पयंत आयोरजत
किण्यात येत िोती. नांति सन 2001 पासून उत्कृष्ट पत्रकारिता पुिस्काि योजना नव्या स्वरुपात पुन्िा सुरु
किण्यात आली. सन 2003 या वषापासून इलेक्ट्रॉरनक मीरडयातील व्यक्ट्तींनािी पुिस्काि दे ण्यात येत आिे त.

सन 2006 पासून ज्येष्ठ सांपादक, ज्येष्ठ पत्रकाि याांना लोकमान्य रटळक जीवनगौिव पुिस्काि दे ऊन

गौिरवण्यात येत असून, तोलािाम कुकिेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायारचत्रकाि व मारिती व जनसांपकय
मिासांचालनालयातील शासकीय गटातील छायारचत्रकािाांसाठी केकी मूस उत्कृष्ट छायारचत्रकाि पुिस्काि

दे ण्यात येत आिे त. लोकमान्य रटळक जीवनगौिव पत्रकारिता पुिस्काि रनवडीसाठी सांदभार्धीन रदनाांक 27 जून,
2008 च्या शासन रनर्ययान्वये मा. मुख्यमांत्री याांच्या अध्यक्षतेखाली सरमती स्थापन किण्यात आली आिे . उवयरित

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुिस्काि प्रवेरशका मागवून दे ण्यात येतात व या पुिस्कािाांच्या रनवडीसाठी शासन स्तिावि
वेळोवेळी सरमती रनयुक्ट्त किण्यात येते.

लोकमान्य रटळक जीवनगौिव पत्रकारिता पुिस्कािाची िक्ट्कम

सांदभार्धीन रदनाांक 7 माचय, 2011 च्या शासन रनर्ययान्वये रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लक्ष फक्ट्त) इतकी
वाढरवण्यात आलेली आिे . तसेच िाज्य शासनामाफयत दे ण्यात येर्ाऱ्या उत्कृष्ट पत्रकारिता पुिस्कािाच्या िकमेत

सांदभार्धीन रदनाांक 3 जानेवािी, 2012 च्या शासन रनर्ययान्वये परिरशष्ट अ मध्ये दशयरवल्याप्रमार्े वाढ किण्यात
आलेली आिे .

मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालयाने आतापयंत वेळोवेळी वृत्तपत्रात/शासनाच्या

सांकेतस्थळावि उत्कृष्ट पत्रकारिता पुिस्कािाांसाठी योजनेचे स्वरुप, रनयम, अटी/शती, रनवडीचे रनकष,

काययपध्दती जािीि करुन प्रवेरशका मागरवल्या िोत्या व शासनाने रनयुक्ट्त केलेल्या पिीक्षर् सरमत्याांनी रवजेत्याांची
रनवड केलेली आिे .

उपिोक्ट्त सवय पुिस्कािाांसाठी सामाईक उत्कृष्ट पत्रकारिता पुिस्काि स्पर्धा योजना, स्वरुप, रनयम,

अटी/शती, रनवडीचे रनकष व काययपध्दती रविीत किण्याची बाब शासनाच्या रवचािार्धीन िोती.
शासन रनर्यय-

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुिस्काि स्पर्धा योजनेचे स्वरुप, रनयम व अटी पुढीलप्रमार्े रविीत किण्यास या

आदे शान्वये शासनाची मान्यता दे ण्यात येत आिे .

1) वृत्तपत्रे आरर् इलेक्ट्रॉरनक्ट्स माध्यमातील पत्रकािाांना द्यावयाच्या पुिस्कािाांना ‘िाज्यस्तिीय उत्कृष्ट

पत्रकारिता पुिस्काि असे सांबोर्धले जाईल. मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालयातील
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अरर्धकािी/कमयचाऱ्याांना दे ण्यात येर्ाऱ्या िाज्यस्तिीय पुिस्कािाला ‘िाज्यस्तिीय उत्कृष्ट लेखन

2)

पुिस्काि असे सांबोरर्धले जाईल.

या स्पर्धेंतगयत मिािाष्र तसेच मिािाष्राबािे िील गोवा, बेळगाव, रदल्ली येथे प्रकारशत िोर्ाऱ्या
मिाठी, हिदी, इांग्रजी व उदूय या भाषेतील दै रनके, साप्तारिके व पारक्षकातील रलखार्ाचा रवचाि केला
जाईल. स्पर्धेत पुढीलप्रमार्े गट असतील. १) पत्रकाि २) इलेक्ट्रॉरनक मीरडया ३) मारिती व जनसांपकय
मिासांचालनालयातील अरर्धकािी व कमयचािी ४) वृत्तपत्र छायारचत्रकाि ५) छायारचत्रकाि (शासकीय

3)

गट, मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालय)

दिवषी पुिस्कािासाठी त्या वषातील 1 जानेवािी ते 31 रडसेंबि या कालावर्धीत प्ररसध्द झालेले
मिािाष्र शासनाच्या रवरवर्ध लोकोपयोगी योजनाांवि आर्धारित लेख, अग्रलेख, वृत्तमारलका,

यशकथा, लाभाथींच्या मुलाखती (दूिदशयन व आकाशवार्ीविील काययक्रम) अशा स्वरुपाचे रलखार्

4)

ग्राह्य मानण्यात येईल, मात्र िे रलखार् मूळ स्वरुपात असावे, भाषाांतिीत नसावे.

पुिस्कािाांसाठी पत्रकािाांची मागील पाच वषांची कामरगिी, त्याांची सामारजक बाांरर्धलकी,
शासनाच्या रवकास रवषयक कामाांच्या प्ररसध्दीसाठी जनतेमर्धील रवकास रवषयक जारर्वाांच्या

जागृतीसाठी त्याांनी केलेले प्रयत्न आरर् पुिस्काि दे ण्यात येर्ाऱ्या वषातील त्याांची कामरगिी याचा

5)

6)
7)
8)

रवचाि केला जाईल.

मिाठी, इांग्रजी, हिदी आरर् उदूय भाषेतील िाज्य/रवभागीय पुिस्कािाांसाठी रनवड याच पध्दतीने
केली जाईल. तसेच सलग दोन वषय एकाच पत्रकािाला पुिस्काि प्राप्त झाल्यास रतसऱ्या वषी त्याांची
प्रवेरशका रवचािात घेतली जार्ाि नािी.

या स्पर्धेत फक्ट्त मिाठी भाषेसाठी िाज्य व रवभागीय स्ति आिे त. इांग्रजी, हिदी, उदूय या भाषेतील

पुिस्काि केवळ िाज्यस्तिीय आिे त.

पुिस्कािासाठी रनवड झाल्यास पुिस्काि स्वीकािण्याची तयािी असल्याचे सांबांरर्धत पत्रकािाचे

सांमतीपत्र प्रवेरशकेसोबत जोडर्े आवश्यक आिे .

पुिस्कािासाठी पाठवावयाच्या प्रवेरशकेसोबत मूळ रलखार्ाची कात्रर्े त्याच्या दोन प्रतींसि
पाठवावी लागतील. मूळ रलखार्ाच्या वृत्तपत्रीय कात्रर्ाांसोबत त्याच्या दोन प्रती नसल्यास प्रवेरशका

िद्द िोईल. मूळ रलखार्ावि लेखकाचे नाव नसल्यास, ज्या रनयतकारलकात िा लेख प्ररसध्द झाला
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असेल त्या रनयतकारलकाच्या सांपादकाांचा दाखला प्रवेरशकेबिोबि जोडलेला असावा, अन्यथा त्या

9)
10)

प्रवेरशकेचा रवचाि केला जार्ाि नािी.

पत्रकािाांच्या तसेच वृत्तपत्र छायारचत्रकािाांच्या गटात भाग घे र्ाऱ्या स्पर्धयकाांनी शासन अथवा
शासकीय मिामांडळाच्या सेवत
े नसल्याचे प्ररतज्ञापत्र प्रवेरशकेसोबत जोडर्े आवश्यक आिे .
अजयदािाांनी िाज्य व रवभागीय पातळीविील प्रवेरशका नागपूि आरर् औिांगाबाद येथील सांचालक
(मारिती), अमिावती, नारशक, पुर्े, कोल्िापूि, कोकर् रवभाग येथील रवभागीय उपसांचालक

(मारिती) हकवा रजल्िा मारिती अरर्धकािी याांच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेरशकेसोबत रजल्िा मारिती

11)

अरर्धकािी हकवा पत्रकाि सांघटनाांच्या रशफािसपत्राची आवश्यकता नािी.

मिाठी, हिदी, इांग्रजी, उदूय , तसेच वृत्तपत्र छायारचत्रकाि, छायारचत्रकाि शासकीय गट (मारिती
व जनसांपकय मिासांचालनालय) या िाज्यस्तिीय पुिस्कािासाठी आरर् रवभागीय पातळीविील मिाठी

भाषेतील पुिस्कािासाठी रवजेत्याांची रनवड किण्याकरिता शासनातफे वेळोवेळी सरमती रनयुक्ट्त

किण्यात येईल. या सरमतीमध्ये शासकीय सदस्य (१) मिासांचालक, मारिती व जनसांपकय

मिासांचालनालय-अध्यक्ष (२) सांचालक (मारिती) (वृत्त व जनसांपकय)-सदस्य सरचव िे िाितील. आरर्

मिाठी भाषेसाठी 5, इांग्रजी, हिदी, उदूय इलेक्ट्टॉरनक मीरडया यासाठी प्रत्येकी 1 याप्रमार्े अशासकीय

सदस्य शासनाकडू न वेळोवेळी रनयुक्ट्त किण्यात येतील. सरमतीची िचना, स्पर्धा व स्पर्धेतील

12)
13)

पुिस्कािाांसबांर्धी शासनाचे रनर्यय अांरतम िाितील.

ज्या रनयतकारलकाांचा खप व जनमानसाविील प्रभाव चाांगला आिे , अशाच रनयतकारलकाांतील
मजकूि स्पर्धेच्या प्रवेरशकेसाठी पात्र ठिेल.
जे पत्रकाि/वृत्तपत्र छायारचत्रकाि बृिन्मुांबई, नवी मुांबई (कोकर्), कोल्िापूि, नागपूि,

अमिावती, नारशक, पुर्े आरर् औिांगाबाद या रवभागात वास्तव्य किीत असतील त्याांना त्या
रवभागासाठी असलेल्या रवभागीय स्पर्धेतच भाग घे ता येईल. यासाठी त्याांचे लेखन/छायारचत्र

14)

कोर्त्यािी रवभागातील वृत्तपत्रात प्ररसध्द झाले असले तिी ते ग्राह्य मानण्यात येईल.

गोवा व बेळगाव येथील पत्रकािाांना/वृत्तपत्र छायारचत्रकािाांना कोल्िापूि रवभागीय स्पर्धेत

(हसर्धुदूगय आरर् साांगली रजल्ह्याांसि) भाग घे ता येईल. रदल्ली येथील वृत्तपत्र छायारचत्रकािाांना/
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पत्रकािाांनािी आपल्या प्रवेरशका थेट हकवा मिािाष्र परिचय केंद्रामाफयत मारिती व जनसांपकय

15)

मिासांचालनालय, मुांबई येथे पाठरवता येतील.

शासकीय गटातील स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट लेखन / उत्कृष्ट छायारचत्रकाि असे दोन पुिस्काि असून
या करिता प्रवेरशका सांबांरर्धत रवभागाच्या सांचालक (मारिती) हकवा उपसांचालक (मारिती), रवभागीय

मारिती कायालय याांना व बृिन्मुांबईच्या प्रवेरशका मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालय, मुांबई येथे

16)

वेगवेगळ्या पाठवाव्या लागतील.

या स्पर्धेरवषयीची मारिती आरर् अजांचे नमुने दिवषी जानेवािी मरिन्यात वृत्तपत्राांमर्धून तसेच
मिािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि मारिती व जनसांपकय

मिासांचालनालयामाफयत उपलब्र्ध करुन दे ण्यात येतील. तसेच रजल्िा मारिती अरर्धकािी,
उपसांचालक

(मारिती)

रवभागीय

मारिती

कायालय,

सांचालक,

मारिती

व

जनसांपकय

मिासांचालनालय, नागपूि-अमिावती रवभाग , नागपूि / मिाठवाडा रवभाग, औिांगाबाद, मिािाष्र

परिचय केंद्र, पर्जी-गोवा /नवी रदल्ली तसेच मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालय, मुांबई येथे

17)

18)

सदि मारिती व अजांचे नमुने उपलब्र्ध करुन दे ण्यात येतील.
ज्या

कॅलेंडि

वषाकरिता

प्रवेरशका

असेल

त्या

कॅलेंडि

वषातील

दै रनक

वृत्तपत्रात/रनयतकारलकात प्ररसध्द झालेल्या लेखाांची कात्रर्े प्रवेरशकेसोबत जोडर्े आवश्यक
िािील.

प्रवेरशकेवि िाज्यस्ति/रवभागीयस्ति तसेच प्रवेरशका कोर्त्या भाषेकरिता आिे , याचा स्पष्ट
उल्लेख किर्े आवश्यक िािील. स्पर्धेसाठी पाठरवलेली प्रवेरशका, त्यासोबत जोडलेली लेखाांची

कात्रर्े नीटनेटकी असर्े आवश्यक िािील. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असर्ािी हकवा वाचता येर्ाि

19)

नािीत अशा प्रवेरशका िद्द समजण्यात येतील.

प्रवेरशका पाठवावयाच्या रलफाफ्यावि ज्या कॅलेंडि वषासाठी प्रवेरशका असेल त्या वषाचा
उल्लेख तसेच प्रवेरशका िाज्यस्तिासाठी हकवा रवभागीय स्तिासाठी आिे व कोर्त्या भाषेकरिता आिे
याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा.
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20)

21)

प्रत्येक गटासाठी व भाषेसाठी सांबांरर्धत पत्रकािाांनी एकच प्रवेरशका पाठवावी. एकापेक्षा अरर्धक
प्रवेरशका पाठरवल्यास त्याांचा रवचाि केला जार्ाि नािी. तसेच िाज्यस्ति मिाठी भाषेकरिता
पाठरवलेली प्रवेरशका रवभागीय स्तिासाठी ग्राह्य ठिर्ाि नािी.

इलेक्ट्रॉरनक मीरडयातील पत्रकािाांकरिता उत्कृष्ट दूिरचत्रवार्ी वृत्तकथा पुिस्कािासाठी
घे ण्यात येर्ाऱ्या स्पर्धेच्या अटी व शती पुढीलप्रमार्े िाितील.
(१) िी स्पर्धा मिाठी भाषेतील वृत्त कथेसाठी असेल.

(२) या स्पर्धेत दूिदशयन, खासगी रचत्रवारिन्या, स्थारनक केबल न्यूज व शासकीय उपक्रम याांना

सिभाग घेता येईल.

(३) वृत्तकथारचत्र िे स्पर्धेच्या सांबांरर्धत वषात तयाि केलेले व प्रसारित झालेले असावे आरर्
वृत्तकथा रकमान ३ रमरनटाांची असावी.

(४) प्रवेरशका पाठरवताना सांबांरर्धत प्ररतरनर्धीची मारिती तसेच वृत्तकथा कोर्त्या रदवशी प्रसारित

झाली याबाबतचे सांबांरर्धत सांस्था प्रमुखाांचे प्रमार्पत्र असावे.

(५) स्थारनक केबलच्या बाबतीत सांबांरर्धत रजल्िारर्धकाऱ्याांचे नोंदर्ीपत्र सादि किर्े आवश्यक
िािील.
(६)

प्रवेरशकेसोबत सांबांरर्धत वृत्तकथेची रडरजटल/रबटा कॅसेट थेट त्या त्या रवभागातील

उपसांचालक (मारिती), रवभागीय मारिती कायालय/रजल्िा मारिती अरर्धकािी याांच्याकडे ति
मुांबईकरिता मा. मिासांचालक, मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालय, मुांबई याांच्याकडे
पाठरवण्यात यावी.

(७) मिाठी वृत्तकथारचत्र िाज्यस्तिीय पुिस्कािासाठी थेट प्राप्त झालेल्या नावाांमर्धून पुिस्कािपात्र
रवजेत्याांची रनवड किण्यासाठी इलेक्ट्रॉरनक मीरडयातील तज्ज्ञ व्यक्ट्तींची पिीक्षर् सरमतीवि
रनयुक्ट्ती किण्यात येईल.
(८)

22)

वरिल अट क्र. ६ आरर् अन्य सांबांरर्धत अटी इलेक्ट्रॉरनक रमडीयातील पत्रकािाांसाठी

असलेल्या उत्कृष्ट दूिरचत्रवार्ी वृत्तकथा पुिस्कािासाठी लागू िाितील.

तोलािाम कुकिेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायारचत्रकाि पुिस्काि स्पर्धा िी मिाठी, इांग्रजी, हिदी, उदूय
भाषेतील वृत्तपत्रातील पूर्यवेळ छायारचत्रकािाांसाठी िािील.
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23)

केकी मूस उत्कृष्ट छायारचत्रकाि पुिस्काि स्पर्धेसाठी पुढीलप्रमार्े अटी/शती िाितील.
1)

मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालयामध्ये छायारचत्रकाि अथवा छायारचत्रकािाला

2)

उत्कृष्ट छायारचत्रकाि स्पर्धा मिाठी, इांग्रजी, हिदी, उदूय, भाषेतील दै रनकाांमध्ये प्ररसध्द

3)

दिवषीच्या पुिस्कािासाठी त्या वषातील 1 जानेवािी ते 31 रडसेंबि या कालावर्धीत

छायारचत्रर्ाच्या कामाांमध्ये सिाय्य किर्ािा कमयचािी या स्पर्धेमध्ये भाग घेऊ शकतील.
झालेल्या छायारचत्राांकरिता िािील.

प्ररसध्द झालेल्या मिािाष्र शासनाच्या रवरवर्ध लोकोपयोगी योजनाांविील छायारचत्रे ग्राह्य
ठितील. मात्र िे छायारचत्र मूळ स्वरुपातील असावे, फोटोप्रत नसावी.
4)

पुिस्कािाांसाठी छायारचत्रकािाांची मागील 5 वषांची कामरगिी, त्याांची सामारजक

बाांरर्धलकी, शासनाच्या रवकास रवषयक कामाच्या प्ररसध्दीसाठी जनतेमर्धील जारर्वाांच्या

जागृतीसाठी त्याांनी केलेले प्रयत्न आरर् पुिस्काि दे ण्यात येर्ाऱ्या वषातील त्याांची कामरगिी
याचा रवचाि केला जाईल.
5)

एकाच छायारचत्रकािाला सलग दोन वषे पुिस्काि प्राप्त झाल्यास रतसऱ्या वषी त्याची

6)

पुिस्कािासाठी पाठवावयाच्या प्रवेरशकेसोबत 4 मूळ छायारचत्रे पाठरवण्यात यावीत. ज्या

प्रवेरशका रवचािात घेतली जार्ाि नािीत.

रनयतकारलकात छायारचत्र प्ररसध्द झाले असेल, त्या रनयतकारलकाांच्या सांपादकाांचा दाखला,
तािीख, रनयतकारलकाचे नाव प्रवेरशकेसोबत जोडलेले असावे. अन्यथा त्या प्रवेरशकेचा रवचाि

24)
25)

केला जार्ाि नािी.

प्रवेरशका रनवडीसांबांर्धी हकवा त्या अनुषांगाने रनमार् िोर्ाऱ्या अडचर्ी/समस्या इत्यादींसांबांर्धी
मिासांचालक, मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालय, मुांबई याांचा रनर्यय अांरतम असेल.
या शासन रनर्ययातील उपिोक्ट्त तितूदी व अटी/शती या पूवयलक्षी प्रभावाने रदनाांक 1 जानेवािी,
2001 पासून लागू िाितील.
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सदि शासन रनर्यय मिािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि उपलब्र्ध

किण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201408011232024107असा आिे . िा आदे श रडजीटल स्वाक्षिीने
साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आिे .

मिािाष्राचे िाज्यपाल याांच्या आदे शानुसाि व नावाने.

Kishor
Mahadeo
Jakhate

Digitally signed by Kishor
Mahadeo Jakhate
DN: c=IN, o=Government of
Maharashtra, ou=General
Administration Dept,
postalCode=400032,
st=Maharashtra, cn=Kishor
Mahadeo Jakhate
Date: 2014.08.01 12:33:07 +05'30'

(रक.म.जकाते)
प्रत,

कायासन अरर्धकािी, मिािाष्र शासन

1)

मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रर्धान सरचव,

3)

मा. िाज्यमांत्री (मा.व ज.), याांचे खासगी सरचव,

2)
4)
5)
6)

मा. उपमुख्यमांत्री याांचे सरचव,

सरचव (मा. व ज.) याांचे स्वीय सिायक़

मिासांचालक, मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
मिालेखापाल 1/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा पिीक्षा), मुांबई

7)

अरर्धदान व लेखा पिीक्षा अरर्धकािी, मुांबई

9)

सांचालक (मारिती) (वृत्त व जनसांपकय), मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई

8)
10)
11)
12)

रनवासी लेखा पिीक्षा अरर्धकािी, मुांबई

सांचालक (मारिती) (प्रशासन), मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
उपसांचालक (लेखा), मारिती व जनसांपकय मिासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई
रनवडनस्ती कायासन-34
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परिरशष्ट -“अ”
अ.क्र.

स्ति

पुिस्कािाचे नाांव

स्वरुप

1

िाज्यस्तिीय (मिाठी)

लोकमान्य रटळक जीवनगौिव

रु. 1,00,000/- मानरचन्ि व

2

िाज्यस्तिीय (मिाठी)

आचायय बाळशास्त्री जाांभेकि

रु. 51,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

3

िाज्यस्तिीय (इांग्रजी)

अनांत गोपाळ शेवडे पुिस्काि

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

4

िाज्यस्तिीय (हिदी)

बाबूिाव रवष्र्ू पिाडकि

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

5

िाज्यस्तिीय (ऊदूय)

मौलाना अबुल कलाम आझाद

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

6

िाज्यस्तिीय (मिाठी)

यशवांतिाव चव्िार् पुिस्काि

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

पत्रकारिता पुिस्काि
पुिस्काि

पुिस्काि
पुिस्काि

प्रशस्तीपत्र

(मारिती व जनसांपकय)
शासकीय गट
7

िाज्यस्ति उत्कृष्ट

पु.ल.दे शपाांडे, उत्कृष्ट

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

8

िाज्यस्ति उत्कृष्ट वृत्तपत्र

तोलािाम कुकिेजा उत्कृष्ट

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

9

िाज्यस्ति शासकीय गट

केकी मूस उत्कृष्ट

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

(मारिती व जनसांपकय)

छायारचत्रकाि पुिस्काि

रवभागीय नारशक रवभाग

दादासािे ब पोतनीस पुिस्काि

10

दूिरचत्रवार्ी वृत्तकथा
छायारचत्रकाि पुिस्काि

दूिरचत्रवार्ी वृत्तकथा पुिस्काि
वृत्तपत्र छायारचत्रकाि पुिस्काि

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र
(अरर्धक रु. 10,000/- दै .गावकिी,
नारशक याांचेकडू न पुिस्कृत केले
जातात.)

पुष्ठ 10 पैकी 9
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11

रवभागीय- औिांगाबाद

अनांतिाव भालेिाव पुिस्काि

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

12

रवभागीय -मुांबई रवभाग

आचायय अत्रे पुिस्काि

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

13

रवभागीय- पुर्े रवभाग

नानासािे ब परुळे कि पुिस्काि

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

14

रवभागीय- कोकर् रवभाग

रश.म.पिाांजपे पुिस्काि

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

15

रवभागीय- कोल्िापूि

ग.गो.जार्धव पुिस्काि

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

16

रवभागीय- अमिावती

लोकनायक बापूजी अर्े

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

17

रवभागीय- नागपूि रवभाग

ग.त्रयां.माडखोलकि पुिस्काि

रु. 41,000/- मानरचन्ि व प्रशस्तीपत्र

रवभाग (लातूिसि)

रवभाग
रवभाग

पुिस्काि

पुष्ठ 10 पैकी 10

