उत्कृ ष्ट पत्रकाररता पुरस्कार
2021
* मारहती – पत्रक / अजाचे नमुने*

मारहती व जनसंपकक महासंचालनालय, महाराष्र शासन

:: पुरस्कारांची मारहती ::
अ.क्र
पुरस्काराचे नाव
बाळशास्त्री जांभेकर पुरस्कार (मराठी) (राज्यस्तर)
1

पाररतोरषक
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

2

अनंत गोपाळ शे वडे पुरस्कार (इंग्रजी) (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

3

बाबूराव रवष्णू पराडकर पुरस्कार (हहदी) (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

4

मौलाना अबुल कलाम आझाद पुरस्कार(उदूक) (राज्यस्तर)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

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 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

9

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

10

स्वच्छ महाराष्र जनजागृती पुरस्कार (राज्यस्तर)

11

पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार (राज्यस्तर)

6
7
8

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)
51 हजार रुपये (मानचिन्ह व
प्रशस्तीपत्र)
51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

12

रवभागीय पुरस्कार
दादासाहे ब पोतनीस पुरस्कार, (नारशक रवभाग)

13

अनंतराव भालेराव पुरस्कार, (औरं गाबाद आरण लातूर रवभाग)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

14

आचायक अत्रे पुरस्कार, (मुंबई रवभाग)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

15

नानासाहे ब परूळे कर पुरस्कार, (पुणे रवभाग)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

16

रश.म.परांजपे पुरस्कार, (कोकण रवभाग)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

17

ग.गो.जाधव पुरस्कार, (कोल्हापूर रवभाग)

51 हजाररुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

18

लोकनायक बापूजी अणे पुरस्कार, (अमरावती रवभाग)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

19

ग.त्र्यं.माडखोलकर पुरस्कार, (नागपूर रवभाग)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र)

51 हजार रुपये
(मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र,
या व्यचतचरक्त रुपये 10 हजार दै .गावकरीने
पुरस्कृ त केले आहे त.)

रनयम व अटी
राज्य / रवभागीय पुरस्कार
पुरस्काराांसाठी पत्रकाराांिी मागील 5 वषािी कामचगरी, तयाांिी सामाचजक बाांचधलकी, शासनाच्या
चवकासचवषयक प्रचसद्धीसाठी, जनतेमधील चवकासचवषयक जाचणवाांच्या जागृतीसाठी तयाांनी केलेले प्रयतन
आचण पुरस्कार दे ण्यात येणाऱ्या वषातील तयाांिी कामचगरी यािा चविार केला जाईल. मराठी, इांग्रजी, हहदी
आचण उदूू भाषेतील राज्य/चवभागीय पुरस्काराांसाठी पत्रकाराांिी चनवड याि पद्धतीने केली जाईल. या स्पधेत
फक्त मराठी भाषेसाठी व राज्य व चवभागीयस्तर आहे त. इांग्रजी, हहदी, उदूू या भाषेतील पुरस्कार तसेि
समाज माध्यम पुरस्कार आचण स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार हे केवळ राज्यस्तरीय आहे त.
पुरस्कारासाठी चनवड झाल्यास पुरस्कार स्वीकारण्यािी तयारी असल्यािे सांबांचधत पत्रकारािे सांमती पत्र
प्रवेचशके सोबत जोडणे आवश्यक आहे .
उतकृ ष्ट्ट लेखन पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेचशके सोबत मूळ लेखनािे कात्रण तयाच्या 2
प्रतीसह पाठवावे लागेल. मूळ लेखनाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणाांसोबत तयाच्या 2 प्रती नसल्यास प्रवेचशका रद्द
होईल. मूळ लेखनावर लेखकािे नाव नसल्यास ज्या चनयतकाचलकात हा लेख प्रचसद्ध झाला असेल तया
चनयतकाचलकाच्या सांपादकाांिा दाखला जोडलेल्या प्रवेचशकाांिाि चविार केला जाईल.
पत्रकाराांच्या तसेि वृत्तपत्र छायाचित्रकाराांच्या गटात भाग घे णाऱ्या स्पधूकाांनी शासन अथवा
शासकीय महामांडळाच्या सेवेत नसल्यािे प्रचतज्ञापत्र प्रवेचशकेसोबत जोडणे आवश्यक आहे .
अजूदाराने राज्य व चवभागीय पताळीवरील प्रवेचशका नागपूर आचण औरां गाबाद येथील सांिालक
(माचहती), अमरावती, नाचशक, पुणे, कोल्हापूर, कोकण चवभाग येथील चवभागीय उपसांिालक (माचहती)
हकवा चजल्हा माचहती अचधकारी याांच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेचशकेसोबत चजल्हा माचहती अचधकारी हकवा
पत्रकार सांघटनाांच्या चशफारसपत्रािी आवश्यकता नाही.
मराठी, हहदी, इांग्रजी, उदूू या िारही भाषेतील राज्यस्तरीय पुरस्काराांसाठी तसेि राज्यपातळीवरील
शासकीय गट व चवभागीय पातळीवरील मराठी भाषेतील पुरस्कार पात्र चवजेतयाांिी चनवड करण्यासाठी
माचहती व जनांसपकू महासांिालनालयातफे परीक्षकाांिी सचमती चनयुक्त करण्यात येईल. सचमतीिी रिना,
स्पधा व स्पधेतील पुरस्कारासांबांधी शासनािे चनणूयअांचतम राहतील.
ज्या चनयतकाचलकाांिा खप व जनमानसावरील प्रभाव िाांगला आहे , अशाि चनयतकाचलकाांतील
मजकूर स्पधेच्या प्रवेचशकेसाठी पात्र ठरे ल.
जे पत्रकार बृहन्मुांबई, नवी मुांबई (कोकण), कोल्हापूर, नागपूर, अमरावती, नाचशक, पुणे आचण
औरां गाबाद या चवभागात वास्तव्य करीत असतील, तयाांना तया चवभागासाठी असलेल्या चवभागीय स्पधेति
भाग घे ता येईल. मात्र तयाांिे लेखण अन्य कोणतयाही चवभागातील वृत्तपत्रात प्रचसद्ध झाले असेल तरी ते ग्राह्य
मानण्यात येतील.

गोवा व बेळगाव येथील पत्रकाराांना कोल्हापूर चवभागीय स्पधेत (हसधुदग
ु ू आचण साांगली चजल्ह्याांसह)
सहभाग घे ता येईल. चदल्ली येथील पत्रकाराांनी आपल्या प्रवेचशका थेट हकवा महाराष्ट्र पचरिय केंद्रामाफूत
मुख्यालयात माचहती व जनसांपकू महासांिालनालय, तळमजला, हु तातमा राजगुरु िौक, मादाम कामा मागू,
मांत्रालय, मुांबई-32 येथे पाठचवता येतील.
शासकीय गटातील स्पधेसाठी एकि प्रवेचशका पाठचवण्यािी मुभा राहील. प्रवेचशका सांबांधी
चवभागाच्या सांिालक हकवा उपसांिालकाांना व बृहन्मुांबईच्या प्रवेचशका माचहती व जनसांपकू
महासांिालनालयात वेगवेगळ्या पाठवाव्या लागतील.
2021 या वषात दै चनक वृत्तपत्रात, चनयतकाचलकात प्रचसद्ध झालेल्या लेखाांिी कात्रणे प्रवेचशकेसोबत
जोडणे आवश्यक आहे .
प्रवेचशका राज्यस्तर हकवा चवभागीयस्तरासाठी आहे तसेि कोणतया भाषेकचरता आहे याबाबतिा
स्पष्ट्ट उल्लेख असावा. स्पधेसाठी पाठचवलेली प्रवेचशका, तयासोबत जोडलेली लेखाांिी कात्रणे चनटनेटकी
असणे अतयावश्यक आहे . अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी हकवा वािता येणार नाहीत, अशी प्रवेचशका
रद्द करण्यात येईल. एकाि पत्रकाराला सलग दोन वषू पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास चतसऱ्या वषी तयािी
प्रवेचशका चविारात घे तली जाणार नाही.
प्रतयेक गट व भाषेसाठी सांबांचधत पत्रकाराांनी एकि प्रवेचशका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त प्रवेचशका
पाठचवल्यास तयािा चविार केला जाणार नाही.
रवकास योजना संदभातील
समाज माध्यम (सोशल मीरडया) पुरस्कार
ही स्पधा वृत्तचवषयक/िालू घडामोडीचवषयक सांकेतस्थळे व ब्लॉग या समाज माध्यमात प्रसाचरत
मराठी भाषेतील वृत्तचवषयक चवशेषत: शासकीय मजकुरासाठी आहे . या दोन माध्यमाांिा प्रभावी वापर
करणाऱ्या पत्रकाचरतेच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना या पुरस्कारासाठी सहभाग घे ता येईल. समाज माध्यमातील
पत्रकाचरता ही स्पधेच्या सांबांचधत वषातील असावी. हे लेखन चकमान एक वषापासून सुरू असावे. या
माध्यमािा वापर करताना केंद्र शासनाने चवहीत केलेल्या मागूदशूक सूिनाांिा अवलांब केले ला असावा.
प्रवेचशका पाठचवताना अजूदाराने व तयाांिे नामचनदे शन ज्या व्यक्ती/सांस्था/सांघटना करतील तयाांनी
सांकेतस्थळ व ब्लॉग या समाज माध्यमाांद्वारे करण्यात आलेल्या प्रचसद्धींिी उदाहरणे व ती कोणतया तारखेस
प्रसाचरत झाली तयाांच्या मुद्रीत प्रती (हप्रट आऊट) सादर कराव्यात. चवचवध पुरस्कारासाठी असलेल्या अटी
या गटासाठी लागू राहतील.
स्वच्छ महाराष्र जनजागृती पुरस्कार
केंद्र शासनािे “स्वच्छ भारत अचभयान” आचण राज्य शासनािे “स्वच्छ महाराष्ट्र अचभयान”
प्रभावीपणे राबचवले जात आहे . आपल्या लेखनातून लोकाांमध्ये स्वच्छता चवषयक जनजागृती करणाऱ्या
पत्रकाराांसाठी ही स्पधा आहे . या स्पधेत मराठी, हहदी, इांग्रजी, उदूू भाषेतील वृत्तपत्राांमध्ये लेखन करणाऱ्या
पत्रकाराांना तसेि ईलेक्रॉचनक्स माध्यमाांमधील पत्रकाराांना सहभागी होता येईल.

स्वच्छ भारत अचभयान, स्वच्छ महाराष्ट्र अचभयान, महाराष्ट्र स्वच्छता अचभयान (नागरी), सांत
गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अचभयान, हगणदारीमुक्त गाव योजना, घन किरा व्यवस्थापन, साांडपाणी
व्यवस्थापन, घनकिऱ्यामधून बायोगॅस तसेि वीज चनर्ममती इतयादी बाबत ले खण केलेले असावे.
शासनस्तरावरुन राबचवण्यात येत असलेल्या स्वच्छता चवषयक योजनाांिी प्रचसद्धी, स्वच्छता अचभयान
लोकसहभाग वाढचवण्यासाठी लेखनाद्वारे करण्यात आलेले प्रयतन, स्वच्छतेिे महतव पटचवण्यासाठी
करण्यात आलेल्या जनजागृतीपर लेखन याांिा या स्पधेत अांतभाव होईल. स्पधेसाठी असणाऱ्या सवू अटी
या गटासाठी लागू राहतील.
इलेक्ट्रॉरनक माध्यमातील पत्रकारांसाठी स्पधा
इलेक्रॉचनक माध्यमातील पत्रकाराांसाठी “पु.ल.दे शापाांडे उतकृ ष्ट्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार”
दे ण्यात येतो. ही स्पधा मराठी भाषेतील वृत्तकथेसाठी असून दूरदशून, खाजगी चित्रवाचहन्या, स्थाचनक केबल
न्यूज व शासकीय उपक्रम याांना यामध्ये सहभाग घे ता येईल. वृत्तकथाचित्रे ही स्पधेच्या सांबांचधत वषात तयार
केलेली व प्रसाचरत झालेली असावीत. वृत्तकथा चकमान 3 चमचनटे असावी. प्रवेचशका पाठचवताांना सांबांचधत
प्रचतचनधीिी माचहती तसेि वृत्तकथा कोणतया तारखे स प्रसाचरत झाली, याबाबतिे सांबांचधत सांस्था
प्रमुख/सांपादक याांिे प्रमाणपत्र जोडलेले असावे. स्थाचनक केबलच्या बाबतीत सांबांचधत चजल्हाचधकाऱ्याांिे
नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक आहे .
प्रवेचशकेसोबत सांबांचधत वृत्तकथेिी सीडी/कॅ सेट थेट तया तया चवभागातील उपसांिालक /चजल्हा
माचहती अचधकारी याांच्याकडे तर मुांबईकचरता, उपांसिालक (वृत्त), माचहती व जनसांपकू महासांिालनालय,
तळमजला, हु तातमा राजगुरु िौक, मादाम कामा मागू, मांत्रालय, मुांबई-32 याांच्याकडे पाठचवण्यात यावी.
मराठी वृत्तचित्रकथा राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी थे ट प्राप्त झाले ल्या नावाांमधून, पुरस्कारपात्र चवजेतयाांिी
चनवड करण्यात येईल. इले क्रॉचनक माध्यमाांतील तज्ज्ञ व्यक्तींिी पचरक्षण सचमतीवर चनयुक्ती करण्यात
येईल. स्पधेसाठी असणाऱ्या सवू अटी या गटासाठी लागू राहतील.
छायारचत्रकार पुरस्कार
“तोलाराम कुकरे जा उतकृ ष्ट्ट वृत्तपत्र छायाचित्रकार पुरस्कार” स्पधा, ही मराठी, इांग्रजी, हहदी, उदूू
भाषेतील वृत्तपत्रातील पूणूवेळ छायाचित्रकाराांसाठी आहे . यात सामाचजक सांदेश दे णारी छायाचित्रे,
समाजातील प्रश्न माांडणारी छायाचित्रे, शासकीय योजनाांिा प्रिार आचण प्रसारासाठी पूरक ठरतील अशी
छायाचित्रे याांच्यासह प्रवेचशका सादर करता येईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या चवचवध लोकोपयोगी योजनाांवरील छायाचित्र ग्राह्य धरण्यात येईल. मात्र हे
छायाचित्र मूळ स्वरुपातील असावे. फोटो प्रत नसावी. पुरस्कारासाठी छायाचित्रकाराांिी मागील 5 वषािी
कामचगरी, तयाांिी सामाचजक बाांचधलकी, शासनाच्या चवकासचवषयक कामाच्या प्रचसद्धीसाठी जाचणव
जागृतीसाठी तयाांनी केलेले प्रयतन आचण पुरस्कार दे ण्यात येणाऱ्या वषातील तयाांिी कामचगरी याांिा चविार
केला जाईल. एकाि छायाचित्रकाराला सलग दोन वषू पुरस्कार प्राप्त झाला असल्यास, चतसऱ्या वषी तयािी
प्रवेचशका चविारात घे तली जाणार नाही. पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेचशकेसोबत मूळ छायाचित्रे
पाठचवण्यात यावीत. ज्या चनयतकाचलकात छायाचित्र प्रचसद्ध झाले असेल, तया चनयतकाचलकाच्या

सांपादकाांिा दाखला, तारीख, चनयतकाचलकािे नाव प्रवेचशकेसोबत जोडलेले असावे. अन्यथा तया
प्रवेचशकेिा चविार केला जाणार नाही.
केकी मूस उत्कृ ष्ट छायारचत्रकार पुरस्कार, शासकीय गट (मावज)
माचहती व जनसांपकू महासांिालनालयामध्ये छायाचित्रकार म्हणून काम करणारे कमूिारी या
स्पधेमध्ये भाग घे ऊ शकतात.

पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार
ज्येष्ट्ठ पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे याांनी तयाांच्या लेखणीद्वारे समाजातील अचनष्ट्ट प्रथा आचण
अांधश्रद्धा यावर साततयाने आसूड ओढले. आपल्या अग्रलेखाांद्वारे प्रभावीरीतया सामाचजक जाणीव जागृती
करणारे सांपादक म्हणून सुधाकर डोअीफोडे याांनी पत्रकाचरतेच्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला. चवचवध
चवकास कामाांिी चवशेषत: शासकीय चवकास कामाांिी तयाांनी आपल्या अग्रलेखाद्वारे सकारातमक प्रचसद्धी
केली. चवचवध चवकास कामाांिी दखल, आपल्या अग्रलेखाांद्वारे घे णाऱ्या पत्रकार/सांपादकाांना, पत्रकार
सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार दे ण्यात येईल.
या स्पधेसाठी मराठी, हहदी, इांग्रजी, उदूू भाषेतील सांपादकाांना सहभाग घे ता येईल. या स्पधेसाठी
चलचहलेले अग्रलेख हे स्पधेच्या सांबांचधत वषातील असावे.
प्रवेचशका पाठचवताना अजूकतयाने वृत्तपत्रामध्ये प्रचसद्ध झालेल्या चकमान 25 अग्रलेखाांिी कात्रणे
तयाच्या प्रचसद्धीच्या तारखेच्या माचहतीसह सादर करावे.
इतर पुरस्काराांसाठी असलेले इतर सवू चनयम व अटी या पुरस्कारासाठीही लागू असतील.

0000

राज्य शासनाच्या उत्कृ ष्ट पत्रकाररता पुरस्कार – 2021 साठी प्रवेरशका पाठरवण्याचे आवाहन
पूणू नाव ...................................
पत्ता
....................................
चदनाांक ..................................

प्रचत,

महोदय,

उत्कृ ष्ट पत्रकाररता पुरस्कार 2021
मा.महासांिालक,
माचहती व जनसांपकू महासांिालनालय,
तळ मजला, हु तातमा राजगुरु िौक,
मादाम कामा मागू, मांत्रालय, मुांबई-400 032

महाराष्ट्र शासनातफे पत्रकाराांना दे ण्यात येणाऱ्या उत्कृ ष्ट पत्रकाररता पुरस्कार 2021 च्या अटी
व रनयम मी वाचले असून त्यास अनुसरुन राज्य/रवभागीयस्तर पुरस्कारासाठी प्रवेचशका सादर करीत
आहे .

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

9.
10.
11.

पूणक नाव
:
पत्ता
:
जन्मतारीख
:
रलखाण प्ररसद्ध झालेल्या वृत्तपत्राचे नाव :
पत्रकाररतेतील अनुभवाचा कालावधी :
मागील पाि वषांत चवकासचवषयक पत्रकाचरता क्षेत्रात केलेल्या कामचगरीिा
सचवस्तर तपशील : (स्वतांत्र कागदावर माचहती दे ता येईल)
शासनाच्या चवकास चवषयक कामाच्या प्रचसद्धीसाठी, जाणीव जागृतीसाठी केलेले चवशेष
प्रयतन : (स्वतांत्र कागदावर माचहती दे ता येईल)
1 जानेवारी 2021 ते 31 रडसेंबर 2021 या वषातील तयाांिी कामचगरी (वृत्तमाचलका/
शासनाच्या चवचवध लोकोपयोगी योजनाांवर आधाचरत लेख/लाभाथींच्या मुलाखती/ यशकथा/ लेख/
दूरदशून/ आकाशवाणीवरील कायूक्रम (आकाशवाणी/दूरदशूनवरील कायूक्रमाबाबत पुरावे
जोडावे) याांिी मूळ कात्रणे व तयाांच्या दोन प्रती प्रवेचशकेच्या सोबत जोडल्या आहे त.
पुरस्कार स्वीकारण्याबाबत सांमतीपत्र सोबत जोडले आहे .
आवश्यक वाटल्यास अन्य माचहती (स्वतांत्र कागदावर द्यावी)
पत्रकाचरता हा माझा पूणू वेळ व्यवसाय असून अन्य कोणतीही नोकरी मी करीत नाही, असे
प्रमाचणत करीत आहे .
तरी कृ पया या प्रवेचशकेिा चविार व्हावा, ही चवनांती.

चठकाण :

आपला,

चदनाांक :

(नाव व स्वाक्षरी)

पूणू नाव :..........................................
पत्ता
:.....................................
चदनाांक ......................................
उत्कृ ष्ट दूररचत्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार 2021

प्रचत,

मा.महासांिालक,
माचहती व जनसांपकू महासांिालनालय,
तळ मजला, हु तातमा राजगुरु िौक,
मादाम कामा मागू, मांत्रालय, मुांबई-400 032
महोदय,
महाराष्ट्र शासनातफे इलेक्रॉचनक मीचडयाला दे ण्यात येणाऱ्या उत्कृ ष्ट दूररचत्रवाणी वृत्तकथा
पुरस्कार 2021 च्या अटी व रनयम मी वाचले असून त्यास अनुसरुन राज्य पुरस्कारासाठी प्रवेचशका
सादर करीत आहे .

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 पाि वषांत चवकासचवषयक इलेक्रॉचनक मीचडया क्षेत्रात केलेल्या
कामचगरीिा सचवस्तर तपशील : (स्वतांत्र कागदावर माचहती दे ता येईल)
शासनाच्या चवकास चवषयक कामाच्या प्रचसद्धीसाठी, जाणीव जागृतीसाठी केले ल्या चवशेष प्रयतनाांिी
माचहती: (स्वतांत्र कागदावर माचहती दे ता येईल)
1 जानेवारी 2021 ते 31 रडसेंबर 2021 या वषातील तयाांिी कामचगरी (वृत्तमाचलका /
शासनाच्या चवचवध लोकोपयोगी योजनाांवर आधाचरत लाभाथींच्या मुलाखती/ यशकथा व इतर
वृत्तवाचहनींवरील कायूक्रम. या कायूक्रमाांिे चडचजटल/चबटा कॅ सेट पुरावा म्हणून सोबत जोडणे
आवश्यक आहे .)
पुरस्कार स्वीकारण्याबाबत सांमतीपत्र सोबत जोडले आहे .
आवश्यक वाटल्यास अन्य माचहती (स्वतांत्र कागदावर द्यावी)
पत्रकाचरतेखेरीज अन्य कोणतीही नोकरी मी करीत नसल्यािे प्रमाचणत करीत आहे .
तरी कृ पया या प्रवेचशकेिा चविार व्हावा, ही चवनांती.

चठकाण :

आपला/आपली,

चदनाांक :
(नाव / स्वाक्षरी )

पूणू नाव :.......................................
पत्ता
:.....................................
चदनाांक .....................................
राज्यस्तरीय उत्कृ ष्ट लेखन पुरस्कार (शासकीय गट) स्पधा - 2021
प्रचत,

महोदय,

मा.महासांिालक,
माचहती व जनसांपकू महासांिालनालय,
तळ मजला, हु तातमा राजगुरु िौक,
मादाम कामा मागू, मांत्रालय, मुांबई-400 032

राज्यस्तरीय उत्कृ ष्ट लेखन पुरस्कार स्पधा 2021 िे चनयम व अटी मी वािल्या असून
तयानुसार या स्पधेत शासकीय गटात सहभागी होण्यासाठी मी माझी प्रवेचशका सादर करीत आहे .
1.

2.

3.

1 जानेवारी 2021 ते 31 रडसेंबर 2021 या कालावधीतील वृत्त माचलका/ शासनाच्या चवचवध
लोकोपयोगी योजनाांवर आधाचरत लेख/लाभाथींच्या मुलाखती/ यशकथा/ आकाशवाणी/
दूरदशूनवरील कायूक्रम (सोबत मूळ कात्रणे व तयाांच्या 2 प्रती तसेि आकाशवाणी/दूरदशूनवरील
कायूक्रमाबाबतिे पुरावे जोडले आहे त.)
प्रवेचशकेसोबत जोडलेल्या लेखनािा तपशील :
(वृत्तपत्रािे नाव / प्रचसद्धीिे चठकाण / चदनाांक / लेखनािा चवषय)
(ही माचहती स्वतांत्र कागदावर प्रवेचशकेसोबत जोडावी.)
कायूरत असलेल्या कायालयािे नाव व पत्ता :
...................................................
...................................................

मी प्रमाचणत करतो / करते की, वरील प्रवेचशकेत नमूद करण्यात आलेली कामचगरी मी स्वत:
स्वतांत्रपणे केलेली आहे .

चठकाण :

आपला/आपली,

चदनाांक :
(नाव / स्वाक्षरी )

पूणू नाव .......................................
पत्ता
:.....................................
चदनाांक ......................................

उत्कृ ष्ट वृत्तपत्र छायारचत्रकार पुरस्कार 2021
प्रचत,

मा.महासांिालक,
माचहती व जनसांपकू महासांिालनालय,
तळ मजला, हु तातमा राजगुरु िौक,
मादाम कामा मागू, मांत्रालय, मुांबई-400 032

महोदय,

महाराष्ट्र शासनातफे पत्रकाराांना दे ण्यात येणाऱ्या उत्कृ ष्ट वृत्तपत्र छायारचत्रकार पुरस्कार 2021
चे रनयम व अटी मी वाचल्या असून त्यास अनुसरुन राज्यस्तर पुरस्कारासाठी प्रवेचशका सादर करीत
आहे .

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 पाि वषात चवकास चवषयक वृत्तपत्र छायाचित्रण क्षेत्रात केलेल्या
कामचगरीिा सचवस्तर तपशील : (स्वतांत्र कागदावर माचहती दे ता येईल)
शासनाच्या चवकासचवषयक कामाच्या प्रचसद्धीसाठी, जाणीव जागृतीसाठी
केलेले चवशेष प्रयतन:
(स्वतांत्र कागदावर माचहती दे ता येईल)
1 जानेवारी 2021 ते 31 रडसेंबर 2021 या वषातील वृत्तपत्रात प्रचसद्ध
झालेल्या छायाचित्राांच्या िार प्रती प्रवेचशकेच्या सोबत जोडल्या आहे त.
पुरस्कार स्वीकारण्याबाबत सांमतीपत्र सोबत जोडले आहे .
आवश्यक वाटल्यास अन्य माचहती (स्वतांत्र कागदावर द्यावी)
वृत्तपत्रातील छायाचित्रण हा माझा पूणू वेळ व्यवसाय असून अन्य कोणतीही नोकरी मी करीत नाही,
असे प्रमाचणत करीत आहे . तरी कृ पया या प्रवेचशकेिा चविार व्हावा, ही चवनांती.

चठकाण :

आपला/आपली,

चदनाांक :
(नाव व स्वाक्षरी )

पूणू नाव .................................
पत्ता
.....................................
चदनाांक ..........................................

राज्यस्तरीय उत्कृ ष्ट छायारचत्रकार पुरस्कार (शासकीय गट) स्पधा - 2021
प्रचत,
मा.महासांिालक,
माचहती व जनसांपकू महासांिालनालय,
तळ मजला, हु तातमा राजगुरु िौक,
मादाम कामा मागू, मांत्रालय, मुांबई-400 032
महोदय,

राज्यस्तरीय उतकृ ष्ट्ट छायाचित्रकार पुरस्कार स्पधा 2021 िे चनयम व अटी मी वािल्या असून

तयानुसार या स्पधेत शासकीय गटात सहभागी होण्यासाठी मी माझी प्रवेचशका सादर करीत आहे .
1.

1 जानेवारी 2021

ते 31 रडसेंबर 2021 या वषातील तयाांिी कामचगरी वृत्तपत्रात प्रचसद्ध

झालेल्या छायाचित्राांच्या िार प्रती प्रवेचशकेच्या सोबत जोडल्या आहे त.
2.

प्रवेचशकेसोबत जोडलेल्या वृत्तपत्र छायाचित्राांिा तपशील :
(वृत्तपत्रािे नाव / प्रचसद्धीिे चठकाण / चदनाांक)
(ही माचहती स्वतांत्र कागदावर प्रवेचशकेसोबत जोडावी.)

3.

कायूरत असलेल्या कायालयािे नाव व पत्ता :
...................................................
.................................................
मी प्रमाचणत करतो / करते की, वरील प्रवेचशकेत नमूद करण्यात आलेली कामचगरी मी
स्वत: स्वतांत्रपणे केलेली आहे .

चठकाण :

आपला/आपली,

चदनाांक :
(नाव व स्वाक्षरी )

पूणू नाव ................................
पत्ता
.....................................
चदनाांक ..........................................
रवकास योजना संदभातील
राज्यस्तरीय समाज माध्यम (सोशल मीरडया) पुरस्कार स्पधा - 2021
प्रचत,

मा.महासांिालक,
माचहती व जनसांपकू महासांिालनालय,
तळ मजला, हु तातमा राजगुरु िौक,
मादाम कामा मागू, मांत्रालय, मुांबई-400 032

महोदय,
चवकास योजना सांदभातील राज्यस्तरीय समाज माध्यम (सोशल मीचडया) पुरस्कार स्पधा 2021 िे
चनयम व अटी मी वािल्या असून तयानुसार या स्पधेत सहभागी होण्यासाठी मी माझी प्रवेचशका सादर करीत
आहे .
1.
1 जानेवारी 2021 ते 31 रडसेंबर 2021 या वषातील तयाांिी कामचगरी वृत्तपत्रात प्रचसद्ध
झालेल्या मुद्रीत 4 प्रती प्रवेचशकेच्या सोबत जोडल्या आहे त.
2.

प्रवेचशकेसोबत जोडलेल्या ब्लॉगद्वारे लेखन केलेल्यािा तपशील :
( ब्लॉगिे नाव / प्रचसद्धीिे चठकाण / चदनाांक)
(ही माचहती स्वतांत्र कागदावर प्रवेचशकेसोबत जोडावी.)

3.

कायूरत असलेल्या कायालयािे /सांस्थेिे नाव व पत्ता :
...................................................
.................................................
मी प्रमाचणत करतो / करते की, वरील प्रवेचशकेत नमूद करण्यात आलेली कामचगरी मी स्वत:

स्वतांत्रपणे केलेली आहे .
चठकाण :

आपला/आपली,

चदनाांक :
(नाव व स्वाक्षरी )

पूणू नाव ................................
पत्ता
.................................
चदनाांक ..................................

स्वच्छ महाराष्र जनजागृती पुरस्कार 2021
प्रचत,

मा.महासांिालक,
माचहती व जनसांपकू महासांिालनालय,
तळ मजला, हु तातमा राजगुरु िौक,
मादाम कामा मागू, मांत्रालय, मुांबई-400 032

महोदय,
राज्यस्तरीय स्वच्छ महाराष्ट्र जनजागृती पुरस्कार 2021 िे चनयम व अटी मी वािल्या असून
तयानुसार या स्पधेत सहभागी होण्यासाठी मी माझी प्रवेचशका सादर करीत आहे .
1.

1 जानेवारी 2021 ते 31 रडसेंबर 2021 या वषातील प्रचसद्ध झालेल्या मुद्रीत मूळ प्रवेचशकेच्या
प्रतीसह 2 छायाांचकत प्रती सोबत जोडल्या आहे त.

2.

प्रवेचशकेसोबत जोडलेल्या लेखनािा तपशील :
(वृत्तपत्रािे नाव / प्रचसद्धीिे चठकाण / चदनाांक)
(ही माचहती स्वतांत्र कागदावर प्रवेचशकेसोबत जोडावी.)

3.

कायूरत असलेल्या कायालयािे /सांस्थेिे/सांघटनेिे नाव व पत्ता :
...................................................
.................................................
मी प्रमाचणत करतो / करते की, वरील प्रवेचशकेत नमूद करण्यात आलेली कामचगरी मी स्वत:

स्वतांत्रपणे केलेली आहे .
चठकाण :

आपला/आपली,

चदनाांक :
(नाव व स्वाक्षरी )

पूणू नाव ................................
पत्ता
.................................
चदनाांक ..................................

पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार 2021
प्रचत,

मा.महासांिालक,
माचहती व जनसांपकू महासांिालनालय,
तळ मजला, हु तातमा राजगुरु िौक,
मादाम कामा मागू, मांत्रालय, मुांबई-400 032

महोदय,
पत्रकार सुधाकर डोअीफोडे अग्रलेखन पुरस्कार 2021 िे चनयम व अटी मी वािल्या असून
तयानुसार या स्पधेत सहभागी होण्यासाठी मी माझी प्रवेचशका सादर करीत आहे .
3.

1 जानेवारी 2021 ते 31 रडसेंबर 2021 या वषातील प्रचसद्ध झालेल्या मुद्रीत मूळ प्रवेचशकेच्या
प्रतीसह 2 छायाांचकत प्रती सोबत जोडल्या आहे त.

4.

प्रवेचशकेसोबत जोडलेल्या लेखनािा तपशील :
(वृत्तपत्रािे नाव / प्रचसद्धीिे चठकाण / चदनाांक)
(ही माचहती स्वतांत्र कागदावर प्रवेचशकेसोबत जोडावी.)

3.

कायूरत असलेल्या कायालयािे /सांस्थेिे नाव व पत्ता :
...................................................
.................................................
मी प्रमाचणत करतो / करते की, वरील प्रवेचशकेत नमूद करण्यात आलेली कामचगरी मी स्वत:

स्वतांत्रपणे केलेली आहे .
चठकाण :

आपला/आपली,

चदनाांक :
(नाव व स्वाक्षरी )

