
                                                                             “आचार्य बाळशास्त्री जाभेंकर सन्मान र्ोजना”                                
                                                                              अरं्यगर् जेष्ठ पत्रकारानंा दरमहा रु.११,०००/-                          
                                                                              इर्के अर्यसहाय्र् करणेबाबर्... 
 

महाराष्र शासन 
सामान्र् प्रशासन विभाग, 

शासन वनणयर् क्र.पूरक-२०२१/प्र.क्र.१४३/कार्ा-३४ 
मंत्रालर्,म ंबई-४०००३२. 
वदनाकं- 10 माचय,२०२2 

 

िाचा    1. शासन वनणयर् क्र.मािज-२००९/५७३/प्र.क्र.१०४/का-३४, वदनाकं १ ऑगस्ट,२००९. 
2. शासन वनणयर् क्र.मािज-२०१३/प्र.क्र.१९५/का-३४, वदनाकं २ फेब्र िारी,२०१९. 
3.  मावहर्ी जनसंपकय  महासंचालनालर्ाचे पत्र क्र.िृत्त (२०२१)/सन्मान र्ोजना/का-२/       
     २५६, वदनाकं २१ जून,२०२१. 
4.  मावहर्ी जनसंपकय  महासंचालनालर्ाचे पत्र क्र.िृत्त (२०२२)/सन्मान र्ोजना-पूरक       
     वनधी विर्रण/का-२/४२, वदनाकं २४ जानेिारी,२०२२. 
5.  शासन वनणयर् क्र.पूरक-२०२१/प्र.क्र.१४३/कार्ा-३४, वदनाकं 01 फेब्र िारी,२०२२. 

प्रस्र्ािना:-  
 अवधस्स्िकृर्ीधारक पत्रकारंाना ि तर्ाचं्र्ा क ट ंवबर्ांना िदै्यकीर् उपचारार्य आर्थर्क मदर् 
देण्र्ाकवरर्ा "शंकरराि चव्हाण स िणय महोतसिी पत्रकार कल्र्ाण वनधी” र्ा विश्वस्र् संस्रे्ची 
स्र्ापना वदनाकं ०१ ऑगस्ट २००९ रोजीच्र्ा शासन वनणयर्ान्िर्े करण्र्ार् आली असून सदर वनधी 
अंर्गयर् रु.१० कोटी र्सेच  शासन वनणयर् वदनाकं ०२ फेब्र िारी,२०१९ अन्िर्े बाळशास्त्री जाभंकेर  
पत्रकार सन्मान र्ोजना लागू करण्र्ास शासनाची प्रशासकीर् मान्र्र्ा देण्र्ार् आली र्सेच सन 
२०१८-१९ मध्र्े रुपर्े १५ कोटी र्सेच सन २०२१-२२ मध्र्े रूपर्े १० कोटी असे एकूण रुपर्े ३५ 
कोटी इर्की रक्कम नरीमन पॉईट, म ंबईर्ील इविर्न बँक र्ा राष्रीर्कृर् बॅकेर् म दर् ठेि स्िरुपार् 
ग रं्विण्र्ार् आलेली आहे. इर्र राज्र्ार्ील पत्रकारानंा सन्मान र्ोजनेअंर्गयर् देण्र्ार् र्ेणारे मानधन 
विचारार् घेर्ा महाराष्रार्ील पत्रकारानंा र्ा  र्ोजने अंर्गयर् रु.११,०००/- हजार दरमहा इर्के 
अर्यसहाय्र् देण्र्ाच्र्ा अन गंगाने मा.म यमर्मंत्री महोदर्ानंी मान्र्र्ा वदली आहे. तर्ान सार प लील 
प्रमाणे वनणयर् घेण्र्ार् र्ेर् आहे. 
शासन वनणयर् - 
 पत्रकार हा लोकशाहीचा चौर्ा आधारस्रं्भ असल्र्ाने अशा घटकाला सामावजक स रक्षा, 
स विधा देण्र्ाचा विचार करुन ज्र्ेष्ठ पत्रकारापं्रर्ी आदरभाि, कृर्ज्ञर्ा व्र्क्र् करण्र्ासाठी ि 
तर्ाचं्र्ा िृध्दािस्रे्र् तर्ाचंी हेळसािं होऊ नर्े र्ासाठी र्सेच तर्ाचं्र्ा कार्ाचा गौरि म्हणनू “आचार्य 
बाळशास्त्री जाभेंकर सन्मान र्ोजनेअंर्गयर्” ज्र्ेष्ठ पत्रकारानंा रु.११,०००/- हजार दरमहा इर्के 
अर्यसहाय्र् देण्र्ास शासन मान्र्र्ा देण्र्ार् र्ेर् आहे. 
 

 सदर खचय सामान्र् प्रशासन विभाग, मागणी क्र.ए-६, २२२०-मावहर्ी ि प्रवसध्दी, ०१-
वचत्रपट, ००१-संचालन ि प्रशासन (००)(०१), प्रवसध्दी संचालक (२२२० ००४३) ३१-सहार्क 
अन दान (र्ोजनारं्गयर्) र्ा लेखावशगाखाली उपलब्ध करुन देण्र्ार् आलेल्र्ा ि इंविर्न बँक, 



शासन वनणयर् क्रमांकः पूरक-२०२१/प्र.क्र.१४३/कार्ा-३४ 
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नवरमन पाँईट, म ंबई र्ेर्ील बचर् खातर्ामध्र्े म दर् ठेि स्िरूपार् ग ंर्विण्र्ार् आलेल्र्ा रुपर्े ३५ 
कोटी इर्क्र्ा वनधीच्र्ा व्र्ाजाच्र्ा रकमेर्ून  विवनर्ोग करण्र्ार् र्ािा. 

वित्त विभाग शासन वनणयर् क्र.अर्यसं-2021/प्र.क्र.48/अर्य-3, वद.24.06.2021 सोबर्च्र्ा 
पवरवशष्टामधील अन क्रमांक 9 मधील अवनिार्य ि कार्यक्रम खचाच्र्ा र्रर् दीपैकी 31-िरे्नेर्र 
सहार्क अन दाने र्ा अंर्गयर् होणाऱ्र्ा खचास प्रशासकीर् मान्र्र्ा घेण्र्ार् आली असून शासन 
वनणयर्ार्ील अटी ि शर्ीची पूर्यर्ा ााल्र्ानंर्रच वनधीचे विर्रण करण्र्ार् र्ाि.े 
       सदर वनधी आहरण करणेबाबर्, लेखावधकारी र्ानंा आहरण ि संविर्रण अवधकारी र्सेच 
उपसंचालक (लखेा) र्ानंा वनर्ंत्रण अवधकारी म्हणनू घोगीर् करण्र्ार् र्ेर् आहे. 

  सदर शासन वनणयर् वित्त विभागाच्र्ा अनौपचावरक संदभय क्र.६८१/२०२१/व्र्र्-४ वदनाकं 
२७.१२.२०२१ अन्िर्े वदलेल्र्ा मान्र्रे्ने वनगयवमर् करण्र्ार् र्ेर् आहे. सदर वनधी ज्र्ा कारणासाठी 
मंजूर करण्र्ार् आला आहे तर्ाच कारणासाठी खचय केल्र्ाबाबर्च े “उपर्ोवगर्ा प्रमाणपत्र” सादर 
करण्र्ार् र्ाि.े 
 सदर शासन वनणयर् महाराष्र शासनाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा संकेर्स्र्ळािर 
उपलब्ध करण्र्ारं् आला असून तर्ाचा संकेर्ाकं 202203101621286207 असा आहे. हा आदेश 
विजीटल स्िाक्षरीने साक्षावंकर् करुन कालण्र्ार् र्ेर् आहे. 
महाराष्राचे राज्र्पाल र्ाचं्र्ा आदेशान सार ि नािंाने,   
       

            (अ.वभ.मोरर्े)             
अिर सवचि, महाराष्र शासन 

प्रवर्, 
१) मा.विरोधी पक्षनेर्ा, विधान पवरगद/विधानसभा, महाराष्र विधानमंिळ सवचिालर्, म ंबई. 
२) मा.म यमर्मंत्री र्ांच ेप्रधान सवचि, मंत्रालर्, म ंबई. 
३) मा.राज्र्मंत्री (सा.प्र.वि.) र्ाचं ेखाजगी सवचि, मंत्रालर्, म ंबई. 
४) प्रधान सवचि, मावहर्ी ि जनसंपकय  महासचंालनालर्, मंत्रालर्, म ंबई. 
५) महासंचालक, मावहर्ी ि जनसंपकय  महासचंालनालर्, म ंबई. 
६) सिय सचंालक, मावहर्ी ि जनसंपकय  महासचंालनालर्, मंत्रालर्, म ंबई. 
७) महालेखापाल, १/२ (लेखा ि अन ज्ञेर्र्ा)/(लेखापरीक्षा), नागपरू/म ंबई. 
८) उपसंचालक (लेखा), मावहर्ी ि जनसंपकय  महासचंालनालर्, मंत्रालर्, म ंबई. 
९) अवधदान ि लेखा अवधकारी, म ंबई. 
१०)  वनिासी लेखापरीक्षा अवधकारी, म ंबई. 
११)  लेखावधकारी (आहरण ि संविर्रण), मावहर्ी ि जनसंपकय  महासंचालनालर्,मंत्रालर्,म ंबई. 
१२)  कार्ासन व्र्र् - 4, वित्त विभाग, मंत्रालर्, म ंबई - 400032. 
१३)  कार्ासन -25, सामान्र् प्रशासन विभाग, मंत्रालर्, म ंबई - 400032. 
१४) वनििनस्र्ी (का.३४), सामान्र् प्रशासन विभाग. मंत्रालर्, म ंबई - 400032.                                      
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