
राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकाररता परुस्कार – 2022 साठी प्रवेरशका पाठरवण्याचे आवाहन 

 
  म ुंबई, दद. 30 : मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालयामार्क त उत्कृष्ट पत्रकादरता, उत्कृष्ट 
लेखन, उत्कृष्ट दरूदचत्रवाणी वतृ्तकथा, उत्कृष्ट छायादचत्रकार, समाज माध्यम आदण स्वच्छता 
अदियानाबाबत केलेल्या जनजागतृीपर लेखनासाठी प रस्कार स्पधा जािीर करण्यात येत आिे. या 
स्पधेसाठी ददनाुंक 1 जानेवारी, 2022 ते 31 दडसेंबर, 2022 पयंतच्या कालावधीत प्रदसध्द झालेल्या 
लेखन/छायादचते्र/वतृ्तकथा याुंच्या प्रवेदिका मागदवण्यात येत आिेत. प्रवेदिका पाठदवण्याचा अुंदतम 
ददनाुंक 31 जानेवारी, 2023 असा आिे. 

 राज्यातील दवदवध िागातील स्पधककाुंनी सुंबुंदधत दजल्िा मादिती कायालयाकडून तर म ुंबई ििर 
व म ुंबई उपनगर दजल्यातील इच्छ काुंनी, मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालय, तळमजला, ि तात्मा 
राजग रु चौक, मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-32 येथनू दवदित नम न्यातील अजक प्राप्त करुन 
घ्यावयाचे आिेत. अजाचे नम ने dgipr.maharashtra.gov.in या सुंकेतस्थळावर उपलब्ध आिेत. 

परुस्काराांची मारहती  

 

अ.क्र परुस्काराचे नाव पाररतोरषक 
1 अटलरबहारी वाजपेयी राष्रीय पत्रकाररता परुस्कार 

(राष्रस्तरीय) 
1,00,000/- लाख रूपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

2 बाळशास्त्री जाांभेकर परुस्कार (मराठी) (राज्यस्तर) 51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

3 अनांत गोपाळ शेवडे परुस्कार (इांग्रजी) (राज्यस्तर) 
 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि वप्रिस्तीपत्र) 

4 बाबरूाव रवष्ण ूपराडकर परुस्कार (हहदी) (राज्यस्तर) 51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

5 मौलाना अबलु कलाम आझाद परुस्कार(उदूू) (राज्यस्तर) 51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

6 यशवांतराव चव्हाण परुस्कार 
शासकीय गट (मराठी) (मारहती व जनसांपकू) (राज्यस्तर) 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

7 प.ुल.देशपाांडे उत्कृष्ट दरूरचत्रवाणी वतृ्तकथा 
परुस्कार(राज्यस्तर) 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

8 तोलाराम कुकरेजा उत्कृष्ट वतृ्तपत्र छायारचत्रकार परुस्कार 
(राज्यस्तर) 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

9 केकी मसू उत्कृष्ट छायारचत्रकार परुस्कार शासकीय गट 
(मारहती व जनसांपकू) (राज्यस्तर) 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

10 समाज माध्यम परुस्कार (राज्यस्तर) 51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

11 स्वच्छ महाराष्र जनजागतृी परुस्कार (राज्यस्तर) 51 िजार रुपये (मानदचन्ि व 
प्रिस्तीपत्र) 

12 पत्रकार सधुाकर डोअीफोडे अग्रलेखन परुस्कार 
(राज्यस्तर) 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

रवभागीय परुस्कार 



 

रनयम व अटी 
राज्य / रवभागीय परुस्कार 

 

 प रस्काराुंसाठी पत्रकाराुंची मागील 5 वर्षांची कामदगरी, त्याुंची सामादजक बाुंदधलकी, 
िासनाच्या दवकासदवर्षयक प्रदसध्दीसाठी, जनतेमधील दवकासदवर्षयक जादणवाुंच्या जागतृीसाठी त्याुंनी 
केलेले प्रयत्न आदण प रस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्याुंची कामदगरी याचा दवचार केला जाईल. 
मराठी, इुंग्रजी, हिदी आदण उदूक िारे्षतील राज्य/दविागीय प रस्काराुंसाठी पत्रकाराुंची दनवड याच पध्दतीने 
केली जाईल. या स्पधेत र्क्त मराठी िारे्षसाठी व राज्य व दविागीयस्तर आिेत. इुंग्रजी, हिदी, उदूक या 
िारे्षतील प रस्कार तसेच समाज माध्यम प रस्कार आदण स्वच्छ मिाराष्र जनजागतृी प रस्कार िे केवळ 
राज्यस्तरीय आिेत. प रस्कारासाठी दनवड झाल्यास प रस्कार स्वीकारण्याची तयारी असल्याचे सुंबुंदधत 
पत्रकाराचे सुंमती पत्र प्रवेदिकेसोबत जोडणे आवश्यक आिे. 
 उत्कृष्ट लेखन प रस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेदिकेसोबत मळू लेखनाचे कात्रण त्याच्या 2 
प्रतीसि पाठवावे लागेल. मळू लेखनाच्या वतृ्तपत्रीय कात्रणाुंसोबत त्याच्या 2 प्रती नसल्यास प्रवेदिका 
रद्द िोईल. मळू लेखनावर लेखकाचे नाव नसल्यास ज्या दनयतकादलकात िा लेख प्रदसध्द झाला असेल 
त्या दनयतकादलकाच्या सुंपादकाुंचा दाखला जोडलेल्या प्रवेदिकाुंचाच दवचार केला जाईल. 
 पत्रकाराुंच्या तसेच वतृ्तपत्र छायादचत्रकाराुंच्या गटात िाग घेणाऱ्या स्पधककाुंनी िासन अथवा 
िासकीय मिामुंडळाच्या सेवेत नसल्याचे प्रदतज्ञापत्र प्रवेदिकेसोबत जोडणे आवश्यक आिे. 
 अजकदाराने राज्य व दविागीय पातळीवरील प्रवेदिका नागपरू आदण औरुंगाबाद येथील 
सुंचालक (मादिती), अमरावती, नादिक, प णे, कोल्िापरू, कोकण दविाग येथील दविागीय उपसुंचालक 
(मादिती) हकवा दजल्िा मादिती अदधकारी याुंच्याकडे थेट पाठवाव्यात. प्रवेदिकेसोबत दजल्िा मादिती 
अदधकारी हकवा पत्रकार सुंघटनाुंच्या दिर्ारसपत्राची आवश्यकता नािी. 

मराठी, हिदी, इुंग्रजी, उदूक या चारिी िारे्षतील राज्यस्तरीय प रस्काराुंसाठी तसेच 
राज्यपातळीवरील िासकीय गट व दविागीय पातळीवरील मराठी िारे्षतील प रस्कार पात्र दवजेत्याुंची 

13 दादासाहेब पोतनीस परुस्कार, 
नारशक रवभाग 
 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र, 

या व्यदतदरक्त रुपये 10 िजार 
दै.गावकरीने प रस्कृत केले आिेत.) 

14 अनांतराव भालेराव परुस्कार, 
औरांगाबाद आरण लातूर रवभाग 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

15 
 

आचायू अते्र परुस्कार, 
मुांबई रवभाग 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

16 नानासाहेब परूळेकर परुस्कार, 
पणेु रवभाग 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

17 रश.म.पराांजपे परुस्कार, 
कोकण रवभाग 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

18 ग.गो.जाधव परुस्कार, 
कोल्हापरू रवभाग 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

19 लोकनायक बापजूी अणे परुस्कार, 
अमरावती रवभाग 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 

20 ग.त्र्यां.माडखोलकर परुस्कार, 
नागपरू रवभाग 

51 िजार रुपये 
(मानदचन्ि व प्रिस्तीपत्र) 



दनवड करण्यासाठी मादिती व जनुंसपकक  मिासुंचालनालयातरे् परीक्षकाुंची सदमती दनय क्त करण्यात 
येईल. सदमतीची रचना, स्पधा व स्पधेतील प रस्कारासुंबुंधी िासनाचे दनणकय अुंदतम राितील. 

 

 ज्या दनयतकादलकाुंचा खप व जनमानसावरील प्रिाव चाुंगला आिे, अिाच 
दनयतकादलकाुंतील मजकूर स्पधेच्या प्रवेदिकेसाठी पात्र ठरेल. 
 जे पत्रकार बिृन्म ुंबई, नवी म ुंबई(कोकण), कोल्िापरू, नागपरू, अमरावती, नादिक, प णे आदण 
औरुंगाबाद या दविागात वास्तव्य करीत असतील, त्याुंना त्या दविागासाठी असलेल्या दविागीय 
स्पधेतच िाग घेता येईल. मात्र त्याुंचे लेखन अन्य कोणत्यािी दविागातील वतृ्तपत्रात प्रदसध्द झाले 
असेल तरी ते ग्राय मानण्यात येतील. 

गोवा व बेळगाव येथील पत्रकाराुंना कोल्िापरू दविागीय स्पधेत (हसध द गक आदण साुंगली 
दजल्याुंसि) सििाग घेता येईल. ददल्ली येथील पत्रकाराुंनी आपल्या प्रवेदिका थेट हकवा मिाराष्र 
पदरचय कें द्रामार्क त म ख्यालयात मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालय, तळमजला, ि तात्मा राजग रु 
चौक, मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-32 पाठदवता येतील. 

 

 िासकीय गटातील स्पधेसाठी एकच प्रवेदिका पाठदवण्याची म िा रािील. प्रवेदिका सुंबुंधीत 
दविागाच्या सुंचालक हकवा उपसुंचालकाुंना व बिृन्म ुंबईच्या प्रवेदिका मादिती व जनसुंपकक  
मिासुंचालनालयात वेगवेगळ्या पाठवाव्या लागतील. 
 

 2022 या वर्षात दैदनक वतृ्तपत्रात, दनयतकादलकात प्रदसध्द झालेल्या लेखाुंची कात्रणे 
प्रवेदिकेसोबत जोडणे आवश्यक आिे. 
 

 प्रवेदिका राज्यस्तर हकवा दविागीय स्तरासाठी आिे तसेच कोणत्या िारे्षकदरता आिे 
याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख असावा. स्पधेसाठी पाठदवलेली प्रवेदिका, त्यासोबत जोडलेली लेखाुंची 
कात्रणे दनटनेटकी असणे अत्यावश्यक आिे. अस्ताव्यस्त, खाडाखोड असणारी हकवा वाचता येणार 
नािीत, अिी प्रवेदिका रद्द करण्यात येईल. एकाच पत्रकाराला सलग दोन वर्षक प रस्कार प्राप्त झाला 
असल्यास दतसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेदिका दवचारात घेतली जाणार नािी. 
 

 प्रत्येक गट व िारे्षसाठी सुंबुंदधत पत्रकाराुंनी एकच प्रवेदिका पाठवावी. एकापेक्षा जास्त 
प्रवेदिका पाठदवल्यास त्याचा दवचार केला जाणार नािी. 

 

अटलरबहारी वाजपेयी राष्रीय पत्रकाररता परुस्कार 
 

 मिाराष्र राज्याच्या बािेर पत्रकादरतेच्या माध्यमातनू जनजागतृीचे काम करणाऱ्या व आपल्या 
लेखणीने पत्रकादरतेला प्रदतष्ठा दमळवून देणाऱ्या व सामादजक, राजकीय, आर्थथक, साुंस्कृदतक इत्यादी 
दवर्षयाुंवर सातत्याने दलदिणाऱ्या व्यक्तींना, अटलदबिारी वाजपेयी राष्रीय पत्रकादरता प रस्कार 
(राष्रस्तरीय) सन 2018 या वर्षापासनू स रू करण्यात येत आिे. 
 

 राष्रीय स्तरावरील सुंपादक/पत्रकार याुंनी दकमान 25 वर्षक ददल्ली वा देिातील इतर प्राुंतात, 
नामवुंत व दजेदार दैदनक/पादक्षक/साप्तादिक यामध्ये काम केलेले असावे.  
 

 या स्पधेसाठी प्रवेदिका पाठदवतानाअजकदाराने वतृ्तपत्र/इलेक्रॉदनक्स दमडीयामध्ये प्रदसद्ध 
झालेल्या मित्वाच्या बातम्या, लेख, वतृ्तदविेर्ष इत्यादींची कात्रणे/व्व्िडीओ सीडी िे त्याच्या प्रसारणाच्या 
तारखेच्या मादितीसि सादर करावे. 
 

 इतर प रस्काराुंसाठी असलेले इतर सवक दनयम व अटी अटलदबिारी वाजपेयी राष्रीय पत्रकादरता 
प रस्कार यासाठीिी लाग ूअसतील. 
 

 
 



रवकास योजना सांदभातील 
समाज माध्यम (सोशल मीरडया) परुस्कार 

 

 िी स्पधा वतृ्तदवर्षयक/चाल ू घडामोडीदवर्षयक सुंकेतस्थळे व ब्लॉग या समाज माध्यमात 
प्रसादरत मराठी िारे्षतील वतृ्तदवर्षयक दविेर्षत: िासकीय मजक रासाठी आिे. या दोन माध्यमाुंचा 
प्रिावी वापर करणाऱ्या पत्रकादरतेच्या क्षेत्रातील व्यक्तींना या प रस्कारासाठी सििाग घेता येईल. समाज 
माध्यमातील पत्रकादरता िी स्पधेच्या सुंबुंदधत वर्षातील असावी. िे लेखन दकमान एक वर्षापासनू स रु 
असावे. या माध्यमाचा वापर करताना कें द्र िासनाने दविीत केलेल्या मागकदिकक सचूनाुंचा अवलुंब 
केलेला असावा. प्रवेदिका पाठदवताना अजकदाराने व त्याुंचे नामदनदेिन ज्या व्यक्ती/सुंस्था/सुंघटना 
करतील त्याुंनी सुंकेतस्थळ व ब्लॉग या समाज माध्यमाुंद्वारे करण्यात आलेल्या प्रदसद्धींची उदािरणे व 
ती कोणत्या तारखेस प्रसादरत झाली त्याुंच्या म द्रीत प्रती (हप्रट आऊट) सादर कराव्यात.  दवदवध 
प रस्कारासाठी असलेल्या अटी या गटासाठी लाग ूराितील. 
 

स्वच्छ महाराष्र जनजागतृी परुस्कार 
 
 

 कें द्र िासनाचे “स्वच्छ िारत अदियान” आदण राज्य िासनाचे “स्वच्छ मिाराष्र अदियान” 
प्रिावीपणे राबदवले जात आिे. आपल्या लेखनातनू लोकाुंमध्ये स्वच्छता दवर्षयक जनजागतृी 
करणाऱ्या पत्रकाराुंसाठी िी स्पधा आिे. या स्पधेत मराठी, हिदी, इुंग्रजी, उदूक िारे्षतील वतृ्तपत्राुंमध्ये 
लेखन करणाऱ्या पत्रकाराुंना तसेच इलेक्रॉदनक्स माध्यमाुंमधील पत्रकाराुंना सििागी िोता येईल.  
 

स्वच्छ िारत अदियान, स्वच्छ मिाराष्र अदियान, मिाराष्र स्वच्छता अदियान (नागरी), सुंत 
गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अदियान, िगणदारीम क्त गाव योजना, घन कचरा व्यवस्थापन, साुंडपाणी 
व्यवस्थापन, घनकचऱ्यामधनू बायोगसॅ तसेच वीज दनर्थमती इत्यादी बाबत लेखन केलेले 
असावे.िासनस्तरावरुन राबदवण्यात येत असलेल्या स्वच्छता दवर्षयक योजनाुंची प्रदसध्दी, स्वच्छता 
अदियानात लोकसििाग वाढदवण्यासाठी लेखनाद्वारे करण्यात आलेले प्रयत्न, स्वच्छतेचे मित्व 
पटदवण्यासाठी करण्यात आलेले जनजागतृीपर लेखन याुंचा या स्पधेत अुंतिाव िोईल. स्पधेसाठी 
असणाऱ्या सवक अटी या गटासाठी लाग ूराितील. 

 

इलेक्ट्रॉरनक माध्यमातील पत्रकाराांसाठी स्पधा 
 

 

 इलेक्रॉदनक माध्यमातील पत्रकाराुंसाठी “प .ल.देिपाुंडे उत्कृष्ट दरूदचत्रवाणी वतृ्तकथा 
प रस्कार” देण्यात येतो. िी स्पधा मराठी िारे्षतील वतृ्तकथेसाठी असनू दरूदिकन, खाजगी दचत्रवादिन्या, 
स्थादनक केबल न्यजू व िासकीय उपक्रम याुंना यामध्ये सििाग घेता येईल. वतृ्तकथादचते्र िी स्पधेच्या 
सुंबुंदधत वर्षात तयार केलेली व प्रसादरत झालेली असावीत. वतृ्तकथा दकमान 3 दमदनटे असावी. 
प्रवेदिका पाठदवताुंना सुंबुंदधत प्रदतदनधीची मादिती तसेच वतृ्तकथा कोणत्या तारखेस प्रसादरत झाली, 
याबाबतचे सुंबुंदधत सुंस्था प्रम ख/सुंपादक याुंचे प्रमाणपत्र जोडलेले असावे. स्थादनक केबलच्या 
बाबतीत सुंबुंदधत दजल्िादधकाऱ्याुंचे नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक आिे.  
 

 प्रवेदिकेसोबत सुंबुंदधत वतृ्तकथेची सीडी/कॅसेट थेट त्या त्या दविागातील उपसुंचालक /दजल्िा 
मादिती अदधकारी याुंच्याकडे तर म ुंबईकदरता, उपुंसचालक (वतृ्त), मादिती व जनसुंपकक  
मिासुंचालनालय, तळमजला,  ि तात्मा राजग रु चौक, मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-32 
याुंच्याकडे पाठदवण्यात यावी. मराठी वतृ्तदचत्रकथा राज्यस्तरीय प रस्कारासाठी थेट प्राप्त झालेल्या 
नावाुंमधनू, प रस्कारपात्र दवजेत्याुंची दनवड करण्यात येईल. इलेक्रॉदनक माध्यमाुंतील तज्ज्ञ व्यक्तींची 
पदरक्षण सदमतीवर दनय क्ती  करण्यात येईल. स्पधेसाठी असणाऱ्या सवक अटी या गटासाठी लाग ू
राितील.   
 



    छायारचत्रकार परुस्कार 
 

“तोलाराम क करेजा उत्कृष्ट वतृ्तपत्र छायादचत्रकार प रस्कार” स्पधा, िी मराठी, इुंग्रजी, हिदी, 
उदूक िारे्षतील वतृ्तपत्रातील पणूकवेळ छायादचत्रकाराुंसाठी आिे. यात सामादजक सुंदेि देणारी छायादचते्र, 
समाजातील प्रश्न माुंडणारी छायादचते्र, िासकीय योजनाुंचा प्रचार आदण प्रसारासाठी परूक ठरतील 
अिी छायादचते्र याुंच्यासि प्रवेदिका सादर करता येईल. 

 

 मिाराष्र िासनाच्या दवदवध लोकोपयोगी योजनाुंवरील छायादचत्र ग्राय धरण्यात येईल. मात्र िे 
छायादचत्र मळू स्वरुपातील असावे. र्ोटो प्रत नसावी. प रस्कारासाठी छायादचत्रकाराुंची मागील 5 
वर्षाची कामदगरी, त्याुंची सामादजक बाुंदधलकी, िासनाच्या दवकासदवर्षयक कामाच्या प्रदसध्दीसाठी 
जादणव जागतृीसाठी त्याुंनी केलेले प्रयत्न आदण प रस्कार देण्यात येणाऱ्या वर्षातील त्याुंची कामदगरी 
याुंचा दवचार केला जाईल. एकाच छायादचत्रकाराला सलग दोन वर्षक प रस्कार प्राप्त झाला असल्यास, 
दतसऱ्या वर्षी त्याची प्रवेदिका दवचारात घेतली जाणार नािी. प रस्कारासाठी पाठवावयाच्या 
प्रवेदिकेसोबत मळू छायादचते्र पाठदवण्यात यावीत. ज्या दनयतकादलकात छायादचत्र प्रदसध्द झाले 
असेल, त्या दनयतकादलकाच्या सुंपादकाुंचा दाखला, तारीख, दनयतकादलकाचे नाव प्रवेदिकेसोबत 
जोडलेले असाव.े अन्यथा त्या प्रवेदिकेचा दवचार केला जाणार नािी. 
 

केकी मसू उत्कृष्ट छायारचत्रकार परुस्कार, शासकीय गट (मावज) 
मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालयामध्ये छायादचत्रकार म्िणनू काम करणारे कमकचारी या 

स्पधेमध्ये िाग घेऊ िकतात. 
 

पत्रकार सधुाकर डोअीफोडे अग्रलेखन परुस्कार 
 

ज्येष्ठ पत्रकार स धाकर डोअीर्ोडे याुंनी त्याुंच्या लेखणीद्वारे समाजातील अदनष्ट प्रथा आदण 
अुंधश्रद्धा यावर सातत्याने आसडू ओढले. आपल्या अग्रलेखाुंद्वारे प्रिावीरीत्या सामादजक जाणीव 
जागतृी करणारे सुंपादक म्िणनू स धाकर डोअीर्ोडे याुंनी पत्रकादरतेच्या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला. 
दवदवध दवकास कामाुंची दविेर्षत: िासकीय दवकास कामाुंची त्याुंनी आपल्या अग्रलेखाद्वारे 
सकारात्मक प्रदसद्धी केली. दवदवध दवकास कामाुंची दखल, आपल्या अग्रलेखाुंद्वारे घेणाऱ्या 
पत्रकार/सुंपादकाुंना, पत्रकार स धाकर डोअीर्ोडे अग्रलेखन प रस्कार देण्यात येईल. 

 

या स्पधेसाठी मराठी, हिदी, इुंग्रजी, उदूक िारे्षतील सुंपादकाुंना सििाग घेता येईल. या स्पधेसाठी 
दलदिलेले अग्रलेख िे स्पधेच्या सुंबुंदधत वर्षातील असावे. 

 

 प्रवेदिका पाठदवताना अजककत्याने वतृ्तपत्रामध्ये प्रदसद्ध झालेल्या दकमान 25 अग्रलेखाुंची 
कात्रणे त्याच्या प्रदसद्धीच्या तारखेच्या मादितीसि सादर करावे. 
 

 इतर प रस्काराुंसाठी असलेले इतर सवक दनयम व अटी या प रस्कारासाठीिी लाग ूअसतील. 
 

0000  
 
 
 
 
 
 



 
राज्य शासनाच्या उत्कृष्ट पत्रकाररता परुस्कार – 2022 साठी प्रवेरशका पाठरवण्याचे आवाहन 

                      पणूक नाव  ................................... 
       पत्ता   .................................... 

ददनाुंक  .................................. 
 

उत्कृष्ट पत्रकाररता परुस्कार 2022 
प्रदत, 
  मा.मिासुंचालक, 
  मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालय, 
  तळ मजला, ि तात्मा राजग रु चौक, 
  मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032 
मिोदय, 
 मिाराष्र िासनातरे् पत्रकाराुंना देण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट पत्रकाररता परुस्कार 2022 च्या 
अटी व रनयम मी वाचले असनू त्यास अनसुरुन राज्य/रवभागीयस्तर प रस्कारासाठी प्रवेदिका 
सादर करीत आिे. 
 
1. पणूू  नाव  :  
2. पत्ता  : 
3. जन्मतारीख : 
4. रलखाण प्ररसद्ध झालेल्या वतृ्तपत्राचे नाव : 
5. पत्रकाररतेतील अनभुवाचा कालावधी : 
6. मागील पाच वर्षांत दवकासदवर्षयक पत्रकादरता क्षेत्रात केलेल्या कामदगरीचा    

सदवस्तर तपिील : (स्वतुंत्र कागदावर मादिती देता येईल) 
7. िासनाच्या दवकास दवर्षयक कामाच्या प्रदसद्धीसाठी, जाणीव जागतृीसाठी केलेले दविेर्ष  

प्रयत्न : (स्वतुंत्र कागदावर मादिती देता येईल) 
8. 1 जानेवारी 2022  ते 31 रडसेंबर 2022  या वर्षातील त्याुंची कामदगरी (वतृ्तमादलका/  

िासनाच्या दवदवध लोकोपयोगी योजनाुंवर आधादरत लेख/लािाथींच्या म लाखती/ यिकथा/ 
लेख/ दरूदिकन/ आकािवाणीवरील कायकक्रम (आकािवाणी/दरूदिकनवरील कायकक्रमाबाबत 
प रावे जोडावे) याुंची मळू कात्रणे व त्याुंच्या दोन प्रती प्रवेदिकेच्या सोबत जोडल्या आिेत.  

9. प रस्कार स्वीकारण्याबाबत सुंमतीपत्र सोबत जोडले आिे. 
10. आवश्यक वाटल्यास अन्य मादिती (स्वतुंत्र कागदावर द्यावी) 
11. पत्रकादरता िा माझा पणूक वेळ व्यवसाय असनू अन्य कोणतीिी नोकरी मी करीत नािी, असे  

प्रमादणत करीत आिे. 
  तरी कृपया या प्रवेदिकेचा दवचार व्िावा, िी दवनुंती. 
 
दठकाण :        आपला, 
 
 
 
ददनाुंक :                          (नाव  व स्वाक्षरी) 



पणूक नाव  :.......................................... 
        पत्ता   :..................................... 

      ददनाुंक  ...................................... 
                              

उत्कृष्ट दरूरचत्रवाणी वतृ्तकथा परुस्कार 2022 
प्रदत, 
  मा.मिासुंचालक, 
  मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालय, 
  तळ मजला, ि तात्मा राजग रु चौक, 

 मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032 
 
मिोदय, 
 मिाराष्र िासनातरे् इलेक्रॉदनक मीदडयाला देण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट दरूरचत्रवाणी वतृ्तकथा 
परुस्कार 2022  च्या अटी व रनयम मी वाचले असनू त्यास अनसुरुन राज्य प रस्कारासाठी 
प्रवेदिका सादर करीत आिे. 
 
1. पणूू  नाव  : 
2. पत्ता  : 
3. जन्मतारीख : 
4. वतृ्तकथारचत्र प्ररसद्ध झालेल्या वतृ्तवारहनीचे नाव : 
5. इलेक्ट्रॉरनक मीरडयातील अनभुवाचा कालावधी : 
6. मागील पाच वर्षांत दवकासदवर्षयक इलेक्रॉदनक मीदडया क्षेत्रात केलेल्या  
 कामदगरीचा सदवस्तर तपिील : (स्वतुंत्र कागदावर मादिती देता येईल) 
7. िासनाच्या दवकास दवर्षयक कामाच्या प्रदसद्धीसाठी, जाणीव जागतृीसाठी केलेल्या दविेर्ष 

प्रयत्नाुंची मादिती: (स्वतुंत्र कागदावर मादिती देता येईल)  
8. 1 जानेवारी 2022 ते 31 रडसेंबर 2022 या वर्षातील त्याुंची कामदगरी (वतृ्तमादलका / 

िासनाच्या दवदवध लोकोपयोगी योजनाुंवर आधादरत लािाथींच्या म लाखती/ यिकथा व इतर 
वतृ्तवादिनींवरील कायकक्रम. या कायकक्रमाुंचे दडदजटल/दबटा कॅसेट प रावा म्िणनू सोबत जोडणे 
आवश्यक आिे.) 

9. प रस्कार स्वीकारण्याबाबत सुंमतीपत्र सोबत जोडले आिे. 
10. आवश्यक वाटल्यास अन्य मादिती (स्वतुंत्र कागदावर द्यावी) 
11. पत्रकादरतेखेरीज अन्य कोणतीिी नोकरी मी करीत नसल्याचे प्रमादणत करीत आिे. 
 तरी कृपया या प्रवेदिकेचा दवचार व्िावा, िी दवनुंती. 
        
दठकाण :       आपला/आपली, 
 
ददनाुंक :           
(नाव / स्वाक्षरी ) 
  



पणूक नाव  :....................................... 
        पत्ता   :..................................... 

     ददनाुंक  ..................................... 
 

राज्यस्तरीय उत्कृष्ट लेखन परुस्कार (शासकीय गट) स्पधा - 2022 
 
प्रदत, 
 मा.मिासुंचालक, 
 मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालय, 
 तळ मजला, ि तात्मा राजग रु चौक, 

मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032 
मिोदय, 

 राज्यस्तरीय उत्कृष्ट लेखन परुस्कार स्पधा 2022 चे दनयम व अटी मी वाचल्या असनू 
त्यान सार या स्पधेत िासकीय गटात सििागी िोण्यासाठी मी माझी प्रवेदिका सादर करीत आिे.  
 
1. 1 जानेवारी 2022  ते 31 रडसेंबर 2022 या कालावधीतील वतृ्त मादलका/ िासनाच्या 

दवदवध लोकोपयोगी योजनाुंवर आधादरत लेख/लािाथींच्या म लाखती/ यिकथा/ 
आकािवाणी/ दरूदिकनवरील कायकक्रम (सोबत मळू कात्रणे व त्याुंच्या 2 प्रती तसेच 
आकािवाणी/दरूदिकनवरील कायकक्रमाबाबतचे प राव ेजोडले आिेत.) 

2. प्रवेदिकेसोबत जोडलेल्या लेखनाचा तपिील : 
 (वतृ्तपत्राचे नाव / प्रदसद्धीचे दठकाण / ददनाुंक / लेखनाचा दवर्षय) 
 (िी मादिती स्वतुंत्र कागदावर प्रवेदिकेसोबत जोडावी.) 
3. कायकरत असलेल्या कायालयाचे नाव व पत्ता : 
 ................................................... 
 ................................................... 
 
 मी प्रमादणत करतो / करते की, वरील प्रवेदिकेत नमदू करण्यात आलेली कामदगरी मी स्वत: 
स्वतुंत्रपणे केलेली आिे. 
  
         
दठकाण :                      आपला/आपली, 
 
ददनाुंक :           
               (नाव / स्वाक्षरी ) 
                                                                                         
        
  



         पणूक नाव  ....................................... 
        पत्ता   :..................................... 

      ददनाुंक  ...................................... 
 

उत्कृष्ट वतृ्तपत्र छायारचत्रकार परुस्कार 2022 
 
प्रदत, 

मा.मिासुंचालक, 
  मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालय, 
  तळ मजला, ि तात्मा राजग रु चौक, 

मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032 
 
मिोदय, 
 मिाराष्र िासनातरे् पत्रकाराुंना देण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट वतृ्तपत्र छायारचत्रकार परुस्कार 
2022 चे रनयम व अटी  मी वाचल्या असनू त्यास अनसुरुन राज्यस्तर प रस्कारासाठी प्रवेदिका 
सादर करीत आिे. 
 
1. पणूू नाव  : 
2. पत्ता  : 
3. जन्मतारीख : 
4. छायारचते्र प्ररसद्ध झालेल्या वतृ्तपत्राचे नाव : 
5. वतृ्तपत्रातील छायारचत्रणाच्या अनभुवाचा कालावधी : 
6. मागील  पाच वर्षात दवकास दवर्षयक वतृ्तपत्र छायादचत्रण क्षेत्रात केलेल्या  
  कामदगरीचा सदवस्तर तपिील : (स्वतुंत्र कागदावर मादिती देता येईल) 
7. िासनाच्या दवकासदवर्षयक कामाच्या प्रदसद्धीसाठी, जाणीव जागतृीसाठी  केलेले दविेर्ष 

प्रयत्न: (स्वतुंत्र कागदावर मादिती देता येईल) 
8. 1 जानेवारी 2022 ते 31 रडसेंबर 2022 या वर्षातील वतृ्तपत्रात प्रदसद्ध 

झालेल्या छायादचत्राुंच्या चार प्रती प्रवेदिकेच्या सोबत जोडल्या आिेत. 
9. प रस्कार स्वीकारण्याबाबत सुंमतीपत्र सोबत जोडले आिे. 
10. आवश्यक वाटल्यास अन्य मादिती (स्वतुंत्र कागदावर द्यावी) 
11. वतृ्तपत्रातील छायादचत्रण िा माझा पणूक वेळ व्यवसाय असनू अन्य कोणतीिी नोकरी मी करीत      
          नािी,  
असे प्रमादणत करीत आिे. तरी कृपया या प्रवेदिकेचा दवचार व्िावा, िी दवनुंती. 
 
 
दठकाण :                             आपला/आपली, 
 
ददनाुंक :         
(नाव  व स्वाक्षरी ) 
  



पणूक नाव  ................................. 
        पत्ता   ..................................... 
        ददनाुंक  ..........................................  
   
 

राज्यस्तरीय उत्कृष्ट छायारचत्रकार  परुस्कार (शासकीय गट) स्पधा - 2022 
 

प्रदत, 
  मा.मिासुंचालक, 
  मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालय, 
  तळ मजला, ि तात्मा राजग रु चौक, 

 मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032 
 
मिोदय, 
 राज्यस्तरीय उत्कृष्ट छायादचत्रकार प रस्कार स्पधा 2022 चे दनयम व अटी मी वाचल्या असनू 

त्यान सार या स्पधेत िासकीय गटात सििागी िोण्यासाठी मी माझी प्रवेदिका सादर करीत आिे.  

1. 1 जानेवारी 2022  ते 31 रडसेंबर 2022 या वर्षातील त्याुंची कामदगरी वतृ्तपत्रात प्रदसद्ध  

झालेल्या छायादचत्राुंच्या चार प्रती प्रवेदिकेच्या सोबत जोडल्या आिेत. 

2. प्रवेदिकेसोबत जोडलेल्या वतृ्तपत्र छायादचत्राुंचा तपिील : 

 (वतृ्तपत्राचे नाव / प्रदसद्धीचे दठकाण / ददनाुंक) 

 (िी मादिती स्वतुंत्र कागदावर प्रवेदिकेसोबत जोडावी.) 

3. कायकरत असलेल्या कायालयाचे नाव व पत्ता : 

 ................................................... 

 ................................................. 

 मी प्रमादणत करतो / करते की, वरील प्रवेदिकेत नमदू करण्यात आलेली कामदगरी मी स्वत: 

स्वतुंत्रपणे केलेली आिे. 

  
दठकाण :                             आपला/आपली, 
 
ददनाुंक :         
(नाव  व स्वाक्षरी ) 
 
  



       पणूक नाव  ................................ 
        पत्ता   ..................................... 
        ददनाुंक  ..........................................  
   

रवकास योजना सांदभातील  
राज्यस्तरीय समाज माध्यम (सोशल मीरडया) परुस्कार स्पधा - 2022 

 
प्रदत, 
  मा.मिासुंचालक, 
  मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालय, 
  तळ मजला, ि तात्मा राजग रु चौक, 
  मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032 
 
मिोदय, 

दवकास योजना सुंदिातील राज्यस्तरीय समाज माध्यम (सोिल मीदडया) प रस्कार स्पधा 
2022 चे दनयम व अटी मी वाचल्या असनू त्यान सार या स्पधेत सििागी िोण्यासाठी मी माझी 
प्रवेदिका सादर करीत आिे.  

1. 1 जानेवारी 2022  ते 31 रडसेंबर 2022 या वर्षातील त्याुंची कामदगरी वतृ्तपत्रात प्रदसद्ध   

झालेल्या म द्रीत 4 प्रती प्रवेदिकेच्या सोबत जोडल्या आिेत. 

2. प्रवेदिकेसोबत जोडलेल्या ब्लॉगद्वारे लेखन केलेल्याचा तपिील : 

 ( ब्लॉगचे नाव / प्रदसद्धीचे दठकाण / ददनाुंक) 

 (िी मादिती स्वतुंत्र कागदावर प्रवेदिकेसोबत जोडावी.) 

3. कायकरत असलेल्या कायालयाचे/सुंस्थेचे नाव व पत्ता : 

 ................................................... 

 ................................................. 

 मी प्रमादणत करतो / करते की, वरील प्रवेदिकेत नमदू करण्यात आलेली कामदगरी मी स्वत: 

स्वतुंत्रपणे केलेली आिे. 

 
दठकाण :                             आपला/आपली, 
 
ददनाुंक :         
(नाव  व स्वाक्षरी ) 
 

  

 
          



पणूक नाव  ................................ 
        पत्ता   ................................. 
        ददनाुंक  ..................................  
   

 
स्वच्छ महाराष्र जनजागतृी परुस्कार 2022 

 
प्रदत, 
  मा.मिासुंचालक, 
  मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालय, 
  तळ मजला, ि तात्मा राजग रु चौक, 
   मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032 
 
मिोदय, 

 राज्यस्तरीय स्वच्छ मिाराष्र जनजागतृी प रस्कार 2022 चे दनयम व अटी मी वाचल्या असनू 

त्यान सार या स्पधेत सििागी िोण्यासाठी मी माझी प्रवेदिका सादर करीत आिे.  

1. 1 जानेवारी 2022 ते 31 रडसेंबर 2022  या वर्षातील प्रदसद्ध झालेल्या म द्रीत  

           मळूप्रवेदिकेच्या प्रतीसि 2 छायाुंदकत प्रती सोबत जोडल्या आिेत. 

2. प्रवेदिकेसोबत जोडलेल्या लेखनाचा तपिील : 

 (वतृ्तपत्राचे नाव / प्रदसद्धीचे दठकाण / ददनाुंक) 

 (िी मादिती स्वतुंत्र कागदावर प्रवेदिकेसोबत जोडावी.) 

3. कायकरत असलेल्या कायालयाचे /सुंस्थेचे/सुंघटनेचे नाव व पत्ता : 

 ................................................... 

 ................................................. 

 मी प्रमादणत करतो / करते की, वरील प्रवेदिकेत नमदू करण्यात आलेली कामदगरी मी स्वत: 

स्वतुंत्रपणे केलेली आिे. 

 
दठकाण :                             आपला/आपली, 
 
ददनाुंक :         
(नाव  व स्वाक्षरी ) 
      
 
  



पणूक नाव  ................................ 
        पत्ता   ................................. 
        ददनाुंक  ..................................  
   

 
पत्रकार सधुाकर डोअीफोडे अग्रलेखन परुस्कार 2022 

 
प्रदत, 
  मा.मिासुंचालक, 
  मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालय, 
  तळ मजला, ि तात्मा राजग रु चौक, 
  मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032 
 
मिोदय, 

पत्रकार स धाकर डोअीर्ोडे अग्रलेखन प रस्कार 2022 चे दनयम व अटी मी वाचल्या असनू त्यान सार 

या स्पधेत सििागी िोण्यासाठी मी माझी प्रवेदिका सादर करीत आिे.  

3. 1 जानेवारी 2022 ते 31 रडसेंबर 2022 या वर्षातील प्रदसद्ध झालेल्या म द्रीत मळू  

          प्रवेदिकेच्या प्रतीसि 2 छायाुंदकत प्रती सोबत जोडल्या आिेत. 

4. प्रवेदिकेसोबत जोडलेल्या लेखनाचा तपिील : 

 (वतृ्तपत्राचे नाव / प्रदसद्धीचे दठकाण / ददनाुंक) 

 (िी मादिती स्वतुंत्र कागदावर प्रवेदिकेसोबत जोडावी. 

3. कायकरत असलेल्या कायालयाचे/सुंस्थेचे नाव व पत्ता : 

 ................................................... 

 ................................................. 

 मी प्रमादणत करतो / करते की, वरील प्रवेदिकेत नमदू करण्यात आलेली कामदगरी मी स्वत: 

स्वतुंत्रपणे केलेली आिे. 

 
दठकाण :                             आपला/आपली, 
 
ददनाुंक :         
(नाव  व स्वाक्षरी ) 
 
 
 
 
 



पणूक नाव  ................................ 
        पत्ता   ................................. 
        ददनाुंक  ..................................  
   

 
अटलरबहारी वाजपेयी राष्रीय पत्रकाररता परुस्कार 2022  

प्रदत, 
  मा.मिासुंचालक, 
  मादिती व जनसुंपकक  मिासुंचालनालय, 
  तळ मजला, ि तात्मा राजग रु चौक, 
  मादाम कामा मागक, मुंत्रालय, म ुंबई-400 032 
 
मिोदय, 

अटलदबिारी वाजपेयी राष्रीय पत्रकादरता प रस्कार 2022 चे अटी व दनयम मी वाचले असनू 
त्यास अन सरुन राष्रीयस्तर प रस्कारासाठी प्रवेदिका सादर करीत आिे. त्यान सार या स्पधेत 
सििागी िोण्यासाठी मी माझी प्रवेदिका सादर करीत आिे.  

1. 1 जानेवारी 2022 ते 31 रडसेंबर 2022 या वर्षातील प्रदसद्ध झालेल्या म द्रीत मळू 

प्रवेदिकेच्या प्रतीसि 2 छायाुंदकत प्रती सोबत जोडल्या आिेत. 

2. प रस्कारासाठी राष्रीय स्तरावरील सुंपादक/पत्रकार याुंनी दकमान 25 वर्षक ददल्ली वा देिातील 

इतर प्राुंतात, नामवुंत व दजेदार दैदनक/पादक्षक/साप्तादिक यामध्ये काम केलेले असावे. 

3. प्रवेदिकेसोबत जोडलेल्या लेखनाचा तपिील : 

 (वतृ्तपत्र/इलेक्ट्रॉननक्ट्स निडीया यािध्ये प्रनसद्ध झालेल्या िहत्वाच्या बातम्या/लेख/वतृ्तनवशेष इ.  

          कात्रणे/व्हहडीओ सीडी  प्रसारणाच्या तारखेसि) 

4.  कायकरत असलेल्या कायालयाचे/सुंस्थेचे नाव व पत्ता : 

             ................................................... 

             ................................................. 

 मी प्रमादणत करतो / करते की, वरील प्रवेदिकेत नमदू करण्यात आलेली कामदगरी मी स्वत: 

स्वतुंत्रपणे केलेली आिे. 

 
दठकाण :                             आपला/आपली, 
 
ददनाुंक :         
(नाव  व स्वाक्षरी ) 

 

 


