
                                                                          “आचार्य बाळशास्त्री जाभेंकर सन्मान र्ोजना”                                
                                                                            कररता पूरक मागणीव्दारे मंजूर झाललेा रुपर्े                                      
                                                                            १० कोटी इतका रनधी आहररत करण्र्ास शासन  
                                                                            मंजूरी देण्र्ाबाबत. 
 

   महाराष्ट्र शासन 
        सामान्र् प्रशासन रिभाग 

                                      शासन रनणयर् क्र. पूरक-२०२१/प्र.क्र.१४३/कार्ा-३४ 
                                                       मंत्रालर्, म ंबई-४०० ०३२. 
                                                     रदनाकं : 01 फेब्र िारी, २०२२ 
 

िाचा :-  १) मारहती जनसंपकय  महासंचालनालर्ाचे पत्र क्र.िृत्त (२०२१)/सन्मान र्ोजना-पूरक रनधी          
                  रितरण/का-२/४२, रदनाकं २४ जानेिारी,२०२२. 
              २) मारहती जनसंपकय  महासंचालनालर्ाचे पत्र क्र.िृत्त (२०२१)/सन्मान र्ोजना/का-२/       

  २५६, रदनाकं २१ जून,२०२१. 
 

प्रस्तािना:- 
 पत्रकारानंा रनिृत्तीितेन देण्र्ासंदभातील मागणी, रिरिध पत्रकार संघटना, लोकप्ररतरनधी, 

रिधानमंडळ संदस्र् र्ाचं्र्ाकडून शासनाकडे िारंिार करण्र्ात र्ेत होती. प्ररसध्दी माध्र्मे हा 

भारतीर् लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ आहे. राज्र् शासन सियसामान्र् नागरीकासंाठी ज्र्ा 

लोकोपर्ोगी र्ोजना जारहर करते, त्र्ाची व्र्ापक प्रचार ि प्ररसध्दीच ेकामकाज, माध्र्मे ि त्र्ामध्र्े 

काम करणारे पत्रकार रनरपेक्ष भािनेने करीत असतात. त्र्ाम ळे राज्र्ातील ज्र्ेष्ट्ठ पत्रकारापं्रती 

आदरभाि, कृतज्ञता व्र्क्त करण्र्ासाठी त्र्ानंा आर्थथक सहाय्र् देण्र्ाबाबतची बाब शासनाच्र्ा 

रिचाराधीन होती. 
 

शासन रनणयर्:- 
 पत्रकारानंा आर्थथक सहाय्र् करण्र्ासाठी स्थापन करण्र्ात आलेल्र्ा, “शंकरराि चव्हाण 

स िणय महोत्सिी पत्रकार कल्र्ाण रनधी र्ा र्ोजने” च्र्ा रिश्वस्त मंडळामाफय त ज्र्ेष्ट्ठ पत्रकारासंाठी, 

आचार्य बाळशास्त्री जाभेंकर सन्मान र्ोजना” राबरिण्र्ास शासन रनणयर् रदनाकं ०२ फेब्र िारी,२०१९ 

अन्िर् े प्रशासकीर् मान्र्ता देण्र्ात आली आहे. सदर र्ोजनेअंतगयत प रक मागणीव्दारे मंजूर 

झालेला रुपर्े १० कोटी इतका रनधी BDS िर रित्त रिभागाव्दारे उपलब्ध करुन देण्र्ात आला आहे. 

सामान्र् प्रशासन रिभाग, मागणी क्र.ए-६, २२२०-मारहती ि प्ररसध्दी, ०१-रचत्रपट,००१-संचालन ि 

प्रशासन (००)(०१), प्ररसध्दी संचालक (२२२० ००४३) ३१-सहार्क अन दान र्ा लेखारशर्षाखाली 



शासन रनणयर् क्रमांकः पूरक-२०२१/प्र.क्र.१४३/कार्ा-३४ 
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उपलब्ध करुन देण्र्ात आलेल्र्ा रुपर्े १० कोटी रनधी आहररत करुन सदर रनधीचा रिरनर्ोग 

करण्र्ास शासन मान्र्ता देण्र्ात र्ेत आहे. 

 सदर शासन रनणयर् महाराष्ट्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा संकेतस्थळािर 

उपलब्ध करण्र्ात आला असून त्र्ाचा संकेताकं 202202011652033807 असा आहे. हा आदेश 

रडजीटल स्िाक्षरीने साक्षारंकत करुन काढण्र्ात र्ेत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाचं्र्ा आदेशान सार ि नािंाने,         

 

          ( अ. रभ. मोरर्े )               
अिर सरचि, महाराष्ट्र शासन 

प्ररत, 
१) मा.रिरोधी पक्षनेता, रिधान पररर्षद/रिधानसभा, महाराष्ट्र रिधानमंडळ सरचिालर्, म ंबई. 
२) मा.म ख्र्मंत्री र्ाचंे प्रधान सरचि, मंत्रालर्, म ंबई. 
३) मा.राज्र्मंत्री (सा.प्र.रि.) र्ाचंे खाजगी सरचि, मंत्रालर्, म ंबई. 
४) प्रधान सरचि, मारहती ि जनसंपकय  महासंचालनालर्, मंत्रालर्, म ंबई. 
५) महासंचालक, मारहती ि जनसंपकय  महासंचालनालर्, म ंबई. 
६) सिय संचालक, मारहती ि जनसंपकय  महासंचालनालर्, मंत्रालर्, म ंबई. 
७) महालेखापाल, १/२ (लेखा ि अन ज्ञरे्ता)/(लेखापरीक्षा), नागपूर/म ंबई. 
८) उपसंचालक (लखेा), मारहती ि जनसंपकय  महासंचालनालर्, मंत्रालर्, म ंबई. 
९) अरधदान ि लेखा अरधकारी, म ंबई. 
१०)  रनिासी लेखापरीक्षा अरधकारी, म ंबई. 
११)  लेखारधकारी (आहरण ि संरितरण), मारहती ि जनसंपकय  महासंचालनालर्,मंत्रालर्,म ंबई. 
१२)  कार्ासन व्र्र् - 4, रित्त रिभाग, मंत्रालर्, म ंबई - 400032. 
१३)  कार्ासन -25, सामान्र् प्रशासन रिभाग, मंत्रालर्, म ंबई - 400032. 
१४) रनिडनस्ती (का.३४), सामान्र् प्रशासन रिभाग. मंत्रालर्, म ंबई - 400032. 
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