
उत्कृष्ट पत्रकारिता पुिस्काि स्पर्धा योजना 
पुिस्काि िकमेमध्ये वाढ किण्याबाबत. 
 

महािाष्र शासन 
सामान्य प्रशासन रवभा 

शासन रनर्णय क्रमाांकः मावज-2016/प्र.क्र.238/का.34 
मादाम कामा मार्ण, हुतात्मा िाजरु्रु चौक 

मांत्रालय, मुांबई 400 032. 
रदनाांक : 28 सप्टेंबि,2016 

वाचा :-  
1) सामान्य प्रशासन रवभार्, शासन रनर्णय क्र.सांरकर्ण-2014/प्र.क्र.213/34 रद.01.08.2014 
2) सामान्य प्रशासन रवभार्, शासन रनर्णय क्र.सांरकर्ण-2015/प्र.क्र.113/34 रद.18.05,2015 
3) सामान्य प्रशासन रवभार्, शासन रनर्णय क्र.मावज-2015/प्र.क्र.22/34 रद.19.12.2015 
4) मारहती जनसांपकण  महासांचालनालय, पत्र क्र.वृत्त/2016/उत्कृष्ट पुिस्काि/का.2/861 रद.8.7.2016 

प्रस्तावना  
शासनाच्या रवरवर्ध रवकास योजना, त्याची अांमलबजावर्ी व या अांमलबजावर्ीच्या प्ररकयेमध्य े

लोकाांचा सहभार् या बाबी जनतेपयंत पोहोचरवरे् व त्याद्वािे  सांबांरर्धताांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 
प्रसािमाध्यमाांची भरूमका अरतशय महत्त्वाची आरर् परिर्ामकाकि ठित  आहे. अशा चाांर्ल्या प्रयत्नाांना 
पुिस्कािाच्या माध्यमातून प्रोत्साहीत किरे् आवश् यक आहे. याृषष्टीने सांदभार्धीन शासन रनर्णय क्र. 1,2 व 3 
अन्वये उत्कृष्ट पत्रकारिता पुिस्काि रनवडीसांबांर्धीचे रनकष/ अटी व पुिस्काि िक्कम रनरित केलेली आहे. 
सदि पुिस्काि  िक्कमेमध्ये वाढ किण्याची बाब शासनाच्या रवचािर्धीन होती. 
शासन रनर्णय:- 

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुिस्काि स्पर्धा योजनेचे  शासन रनर्णय क्र. 1,2 व 3 अन्वये रनवडीसांबांर्धीचे 
योजनेचे स्वरुप, अटी/शती, रनवडीचे रनकष,कायणपध्दती  व पुिस्काि िक्कम रनरित केलेली आहे. या 
शासन रनर्णयाद्वािे खालील  यादीतील पुिस्काि िक्कम रु.41,000/- मध्ये  रु.10,000/- ची वाढ करुन 
सदि िक्कम रु.51,000/- इतकी किण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदि आदेश हे सन 2016 या 
वषाच्या पुिस्काि रवतिर्ापासून अांमलात येतील. उत्कृष्ट पत्रकारिता पुिस्काि स्पर्धा योजनेच े स्वरुप, 
अटी/शती, रनवडीचे रनकष व कायणपध्दती  उपिोक्त शासन रनर्णय क्र.1, 2 व 3 नुसाि िाहतील. 
अ.क्र. पुिस्कािाचे नाव पुिस्कािची पूवीची    

िक्कम 
पुिस्कािची 

सुर्धारित िक्कम 
1 अनांत र्ोपळ शेवडे, पुिस्काि ंइांरजीजीर िायसयस्ति रु.41,000/- रु.51,000/- 
2 बाबूिाव रवष्र् ूपिाडकि पुिस्काि ंहहदीर िायसयस्ति रु.41,000/- रु.51,000/- 
3  मौलाना अबलु कलाम आझाद पुिस्काि ंऊदूणर 

िायसयस्तिीय 
रु.41,000/- रु.51,000/- 

4 यशवांतिाव चव्हार् पुिस्काि ंशासरकय र्ट- 
मिाठीर िायसयस्तिीय 

रु.41,000/- रु.51,000/- 
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5 पु.ल.देशपाांडे उत्कृष्ट दूिरचत्रवार्ी वृत्तकथा 
पुिस्काि िायसयस्तिीय 

रु.41,000/- रु.51,000/- 

6 तोलािाम कुकिेजा उत्कृष्ट वृत्तपत्र छायारचत्रकाि रु.41,000/- रु.51,000/- 
7 मारहती व जनसांपकण  महासांचालनायातील शासरकय 

र्टातील छायारचत्रकािासाठी केकी मुस उत्कृष्ट 
छायारचत्रकाि पुिस्काि 

रु.41,000/- रु.51,000/- 

8 सोशल मीडीया पुिस्काि, िायसयस्ति रु.41,000/- रु.51,000/- 
9 स्वच्छ महािाष्र जनजारृ्ती पुिस्काि, िायसयस्ति रु.41,000/- रु.51,000/- 
10 दादासाहेब पोतनीस पुिस्काि ंनारशक रवभार्र रु.41,000/- रु.51,000/- 
11 अनांतिाव भालेिाव पुिस्काि, औिांर्ाबाद रवभार् 

ंलातूिसहर 
रु.41,000/- रु.51,000/- 

12 आचायण अत्रे पुिस्काि ंमुांबई रवभार्र रु.41,000/- रु.51,000/- 
13  नानासाहेब परुळेकि पुिस्काि ंपुरे् रवभार्र रु.41,000/- रु.51,000/- 
14 रश.म. पिाांजपे पुिस्काि ंकोकर् रवभार्र रु.41,000/- रु.51,000/- 
15 र्.र्ो.जार्धव पुिस्काि ंकोल्हापूि रवभार्र रु.41,000/- रु.51,000/- 
16 लोकनाय बापूजी अरे् पुिस्काि ंअमिावती रवभार्र रु.41,000/- रु.51,000/- 
17 र्.त्र्यां.माडखोलकि ंनार्पूि रवभार्र रु.41,000/- रु.51,000/- 

 
सदि शासन रनर्णय महािाष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावि उपलब्र्ध 

किण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201609281508435907 असा आहे. हा आदेश रडजीटल 
स्वाक्षिीने साक्षाांरकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महािाष्राचे िायसयपाल याांच्या आदेशानुसाि व नावाने.  
 
 
     ं िा.ना.मुसळे र 
 अवि सरचव 
 
प्रत, 

1. मा.मुख्यमांत्र्याांचे प्रर्धान सरचव, 
2. सरचव ंमा. व ज.र, याांचे स्वीय सहायक, 
3. महासांचालक, मारहती व जनसांपकण  महासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई 

http://www.maharashtra.gov.in/
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4. महालेखापाल ½ ंलेखा व अनुज्ञयेतार ंलेखा पिीक्षार, मुांबई, नार्पूि 
5. अरर्धदान व लेखा पिीक्षा अरर्धकािी, मुांबई 
6. रनवासी लेखा पिीक्षा अरर्धकािी, मुांबई 
7. सवण  रजल्हा कोषार्ाि अरर्धकािी  
8. सांचालक ंमारहतीर ंवृत्त व जनसांपकण र/प्रशासन, मारहती व जनसांपकण  महासांचालनालय, 

मांत्रालय, मुांबई 
9. उपसांचालक ंलखेार, मारहती व जनसांपकण  महासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई  
10. सवण रवभार्ीय सांचालक/मारहती अरर्धकािी, मारहती व जनसांपकण  महासांचालनालय 
11. रनवडनस्ती, काया.34 
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