जलयुक्त शिवार अशियानात उत्कृष्ट
योगदान दे णा-या पत्रकाराांना पुरस्कार
दे णेबाबत .

महाराष्र िासन
ग्राम शवकास व जलसांधारण शविाग,
िासन शनणणय क्र. मफुअ-201३ /प्र. क्र. ३७ /जल-8
मांत्रालय , मुांबई -400032
शदनाांक : 28 सप्टें बर, 2016
वाचा :
ग्राम शवकास व जलसांधारण शविाग, िासन शनणणय, क्रमाांक
(1) जलसां-2002/प्र.क्र.581/जल-7,

शदनाांक 28 फेब्रुवारी, 2002.

(2) जलसां-2002/प्र.क्र670/जल-7,

शदनाांक 29 नोव्हेंबर, 2002.

(3) जलसां-1003/प्र.क्र .79/जल-8,

शदनाांक 18 जून, 2003.

(4) जलसां-2008/प्र.क्र.31/जल-8,

शदनाांक 10 सप्टें बर, 2008.

(5) जलसां-2008/प्र.क्र.31/जल-8,

शदनाांक 20 फेब्रुवारी, 2009.

(6) जलसां-2011/प्र.क्र.16 /जल-8,

शदनाांक 30 माचण,

(7) जलसां-2011/प्र.क्र.65 /जल-8,

शदनाांक 03 फेब्रुवारी, 2011.

(8) िुध्दीपत्रक -2011 / प्र.क्र.65 / जल-8,

शदनाांक 07 माचण, 2012.

(9) मफुअ 2013 / प्र.क्र. 37 / जल-8,

शदनाांक 16 शिसेंबर, 2013.

(१०) मफुअ 201४ / प्र.क्र. 54 / जल-8,

शदनाांक 11 ऑगस्ट, 2014.

(११) जलअ-२०१४/प्र.क्र.२०३/जल-७

शदनाांक ५ शिसेंबर, २०१४.

2011.

प्रस्तावना :
राज्यातील ग्रामीण िागातील जल व िूमी सांधारण, पिीक जमीन शवकास, वृक्ष लागवि इत्यादी नैसर्गगक
साधन सांपत्तीत सुधारणा व वाढ करण्याच्या दृष्टीने स्थाशनक स्वराज्य सांस्था, स्वयसेवी सांस्था तसेच ग्रामीण िागातील
जनतेचा लोक सहिाग या माध्यमाद्वारे महात्मा ज्योशतबा फुले जल व िूमी सांधारण अशियान शदनाांक 1 मे, 2002
पासून सांदिाधीन शदनाांक 28 फेब्रुवारी, 2002 च्या िासन शनणणयान्वये राबशवण्यास सुरूवात झाली. जलसांधारण
कायणक्रमाला गती दे ण्यासाठी अशियान काळात केलेल्या चाांगल्या कायाचा गौरव व्हावा या उद्देिाने शजल्हा पशरषदा,
पांचायत सशमत्या, ग्रामपांचायती व सेवािावी सांस्था याांना पुरस्कार दे ण्यासाठी सांदिाधीन शदनाांक 18 जून, 2003 च्या
िासन शनणणयान्वये बक्षीस योजना जाहीर करण्यात आली आहे . तथाशप, या योजनेस शमळालेल्या सौम्य प्रशतसादाने
त्याचे सांदिाधीन शदनाांक 16 शिसेंबर, 2013 च्या िासन शनणणयान्वये स्वरुप बदलून व्यापक / सुधाशरत करण्यात
आले आहे . त्याचप्रमाणे राज्यातील टां चाईवर कायमस्वरुपी उपाय योजना करण्यासाठी िासनाने शदनाांक ०५ शिसेंबर,
२०१४ रोजीच्या िासन शनणणयान्वये जलयुक्त शिवार अशियान सुरु केले आहे . सदर

अशियानाच्या अनुषग
ां ाने

स्वत:च्या उत्कृष्ट शलखणाद्वारे वृत्तपत्रातून जलसांधारणाचे महत्व सवण सामान्य जनतेपयणत पोहचशवणाऱ्या पत्रकाराांस
पुरस्कार दे ण्याचे शनणणय घेण्यात आला होता. त्यानुषांगाने सशवस्तर मागणदिणक सूची व या अशियानाांतगणत शलखाणाद्वारे
जलसांधारणाचे महत्व सवणसामाांन्य जनतेपयणत पोहचशवण्यात शदलेल्या योगदानाबद्दल पत्रकाराांना पुरस्कार दे ण्याची
बाब िासनाच्या शवचाराधीन होती.
िासन शनणणय :
राज्यातील पाण्याची उपलब्धता व वारां वार येणारी दु ष्काळ सदृि पशरस्स्थती शवचारात घेता जलसांवधणनाच्या
कायणक्रमास अनन्यसाधारण महत्व प्राप्त झालेले आहे . महाराष्रातील जवळ जवळ ८० टक्के क्षेत्र कोरिवाहू असून
पजणन्याधारीत आहे . राज्यातील ससचन क्षमतेस मयादा आल्याने शवशवध स्त्रोताद्वारे पाण्याचा पुरेपर
ू उपयोग केल्यास
कमाल २८ टक्के क्षेत्र ओलीताखाली येऊ िकते. कोरिवाहू क्षेत्रावर अवलांबन
ू असलेल्या जनतेस अशनशित व अपु-या
पजणन्यवृष्टीमूळे आर्गथक सांकटास आशण पाशण टां चाईस सामोरे जावे लागत आहे . या साठी राज्यातील कोरिवाहू
क्षेत्राचा सवांगीण शवकास करण्यासाठी मृद व जलसांधारण कायणक्रम राज्यात राबशवण्यात येत आहे . या कायणक्रमाद्वारे
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जशमनीची धूप थाांबवणे, पाणलोटाच्या माथा ते पायथ्यामध्ये शवशवध उपचाराद्वारे अपधावेचे शनयांत्रण करुन िूगिातील
पाणी साठवणे, जशमनीचा पोत कायम राखून उत्पादनात वाढ करणे इत्यादी उपक्रम हाती घेण्यात येत आहे त.
राज्यातील टां चाईवर कायमस्वरुपी उपाय योजना करण्यासाठी िासनाने शदनाांक ०५ शिसेंबर, २०१४ रोजीच्या िासन
शनणणयान्वये जलयुक्त शिवार अशियान सुरु केले आहे. सदर अशियानाच्या अनुषांगाने स्वत:च्या उत्कृष्ट शलखणाद्वारे
वृत्तपत्रातून जलसांधारणाचे महत्व सवण सामान्य जनतेपयणत पोहचशवणाऱ्या पत्रकाराांस पुरस्कार दे ण्यास या िासन
शनणणयान्वये िासन मान्यता दे ण्यात येत आहे . या पुरस्काराचा कालावधी या आर्गथक वषापासून पुढील ०५ वषापयंत
अथात सन २०१९-२० या कालावधी पयंत राहील.
२. पुरस्काराचे स्वरूप:
आपल्या शलखाणाद्वारे वृत्तपत्रातून जलसांधारणाचे महत्व सवणसामान्य जनतेपयणत पोहचशवणारे पत्रकार आशण
जलयुक्त शिवार अशियानाची त्या त्या पशरसरातील जनजागृती, अशियानात लोकसहिाग वाढशवणे,

पाण्याचा

ताळे बद
ां व कायणक्षम वापर, पाणलोटाच्या यिोगाथा प्रकाशित करणे, इतर गावाांना प्रोत्साशहत करुन पाणी प्रश्न
सोिशवण्यात योगदान दे णारे पत्रकार या पुरस्कारासाठी पात्र राहतील. याबाबत शजल्हास्तरावर शविाग / शविागीय
स्तरावर व राज्य स्तरावर प्रत्येकी ३ पाशरतोशषके दे ण्यात यावी असे शदनाांक ५ शिसेंबर, २०१४ च्या िासन शनणणयातील
पशरच्छे द क्रमाांक २१ मध्ये नमूद केले आहे .
राज्यात जलयुक्त शिवार अशियानाांतगणत राज्य, शविाग व शजल्हा स्तरावर खालील नावाने पुरस्कार
प्रदान करण्यात यावेत.
स्तर

पुरस्काराचे नाव

राज्यस्तर

महात्मा ज्येाशतबा फुले जलशमत्र पुरस्कार

शविागस्तर

राजमाता शजजाऊ जलशमत्र पुरस्कार

शजल्हास्तर

पुण्यश्लोक अशहल्यादे वी होळकर जलशमत्र पुरस्कार

या पुरस्कारासाठी महाराष्र राज्यात प्रकाशित होणाऱ्या मराठी, सहदी, इांग्रजी या िाषेतील दै शनके,
साप्ताशहके व पाशक्षकातील शलखाणाचा शवचार केला जाईल. पुरस्कारासाठी पुढीलप्रमाणे गट असतील.
1) पत्रकार 2) इलेक्रॉशनक मीशिया.
त्याअनुषांगाने पत्रकाराांना दे ण्यात येणाऱ्या पुरस्काराचे स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे :-

(रक्कम व

स्मृतीसचन्ह सवांना दे ण्यात येईल)
स्तर
शजल्हा

शजल्हा/ शविाग

पुरस्काराची

एकूण

/ राज्यस्तर

सांख्या

पुरस्कार

३४ शजल्हे

०३ प्रती

102

स्तर

शजल्हा

बशक्षसाची रक्कम

एकूण रक्कम
(रु.लाखात)

प्रथम क्र. रु.15000/-

रु.12.58

शद्वतीय क्र. रु. १2०००/तृतीय क्र.रु.1०000/-

शविागीय
स्तर

६ शविाग

०३ प्रती

18

शविाग

प्रथम क्र.रु.30000/-

रु.3.90

शद्वतीय क्र.रु. 20000/तृतीय क्र. रु.15000/-

राज्य

०३

03

स्तर

प्रथम क्र.रु.50000/-

रु.1.10

शद्वतीय क्र.रु. 3५०००/तृतीय क्र. रु.२5000/एकूण

123

रु. 17.58
पृष्ठ 12 पैकी 2
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तसेच राज्यस्तरावर इलेक्रॉशनक शमिीया मधील मराठी वृत्तकथा प्रसाशरत करणाऱ्याांना खालीलप्रमाणे रक्कम व
स्मृतीसचन्ह सवांना दे ण्यात येईल.
स्तर

शजल्हा/

पुरस्काराची

एकूण

शविाग

सांख्या

पुरस्कार

०३

03

बशक्षसाची रक्कम

एकूण रक्कम
(रु.लाखात)

/ राज्यस्तर
राज्य
स्तर

प्रथम क्र.रु.१०0000/-

रु.२.२२

शद्वतीय क्र.रु. ७१०००/तृतीय क्र. रु.५१000/उत्कृष्ट पत्रकारासाठी पुरस्कार शनविीचे स्वरुप, शनयम, अटी, शनकष, गुण व शनवि सशमत्या या िासन

शनणणयासोबतच्या पशरशिष्ट “अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आहे त. सशमतीची रचना, स्पधा व स्पधेतील
पुरस्काराांसब
ां ध
ां ी शनवि सशमतीचे / िासनाचे शनणणय अांशतम राहतील.
प्रवेशिका शनविीसांबध
ां ी सकवा त्या अनुषांगाने शनमाण होणाऱ्या अिचणी/समस्या इत्यादींसांबध
ां ी
शनविसशमतीचा शनणणय अांशतम राहील. या बक्षीस योजने अांतगणत वरील पुरस्कारासाठी करण्यात येणारा खचण खालील
लेखाशिषांतगणत मांजूर केलेल्या शनधीतून खचण करण्यास िासन मान्यता दे ण्यात येत आहे .
" मागणी क्र.एल- 3, 2402-मृद सांधारण (००)
102 मृद सांधारण- (04) मृद व जलसांधारण
(00) (001) महात्मा ज्योशतबा फुले जल शमत्र पुरस्कार (2402 1037 ) 05, बशक्षसे "
सदर िासन शनणणय, शनयोजन शविाग व शवत्त शविाग याांच्या सहमतीने अनुक्रमे अनौपचाशरक सांदिण क्रमाांक :
206/का.1434, शदनाांक 5/9/15 व क्र.623/व्यय-15, शदनाांक 20/10/15 अन्वये शनगणशमत करण्यात येत आहे .
सदर िासन शनणणय महाराष्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ध
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201609281539439026 असा आहे . हा िासन शनणणय शिजीटल स्वाक्षरीने
साक्षाांशकत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल याांच्या आदे िानुसार व नावाने.

Shankar Trambak
Jadhav

Digitally signed by Shankar Trambak Jadhav
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Under
Secretary, postalCode=400032, st=Maharashtra,
serialNumber=c83ebbb277c2e72c85231b87f684c424a13c398
a4f921b6d167a8c859e9817f5, cn=Shankar Trambak Jadhav
Date: 2016.09.30 15:38:32 +05'30'

(िां.त्र्यां.जाधव)
अवर सशचव, महाराष्र िासन.
प्रशत,
1) मा. राज्यपाल याांचे सशचव,
2) मा.मुख्यमांत्री याांचे सशचव,
3) मा. शवधानपशरषद / शवधानसिा शवरोधी पक्ष नेता याांचे खाजगी सशचव
4) सवण मा. राज्यसिा / लोकसिा / शवधानपशरषद / शवधानसिा सदस्य
5) मा. मांत्री (जलसांधारण), याांचे खाजगी सशचव
6) मा. राज्यमांत्री (जलसांधारण), याांचे खाजगी सशचव
7) कायाध्यक्ष, आदिणगाांव सांकल्प व प्रकल्प सशमती, पुणे.
8) मुख्य सशचव याांचे सशचव,
9) सवण अप्पर मुख्य सशचव/ प्रधान सशचव/ सशचव,
पृष्ठ 12 पैकी 3
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10) महासांचालक, माशहती व जनसांपकण (प्रशसध्दीकरीता),
11) सवण शविागीय आयुक्त,
12) आयुक्त (कृशष), महाराष्र राज्य, पुणे,
13) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक व महासांचालक महाराष्र राज्य, पुणे.
14) प्रधान मुख्य वनसांरक्षक, महाराष्र राज्य, नागपूर,
15) महासांचालक, यिवांतराव चव्हाण शवकास प्रशिक्षण सांस्था, पुणे,
16) अपर मुख्य कायणकारी अशधकारी वसुध
ां रा राज्यस्तरीय पणलोत शवकास यांत्रणा पुणे
17) सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन, महाराष्र राज्य,पुणे
18) मुख्य अशियांता,लघु पाटबांधारे (स्थाशनक स्तर),पुणे
19) सांचालक, िूजल सवेक्षण व शवकास यांत्रणा, पुणे,
20) सांचालक, महाराष्र सुदूर सांवद
े न केंद्र, नागपूर,
21) कुलगुरु, महात्मा फुले कृशष शवद्यापीठ, राहू री, शजल्हा अहमदनगर.
22) कुलगुरु, मराठवािा कृशष शवद्यापीठ, परिणी/कुलगुरु पांजाबराव कृशष शवद्यापीठ, अकोला.
23) कुलगुरु, कोकण कृशष शवद्यापीठ, दापोली.
24) सवण शजल्हाशधकारी,
25) सवण मुख्य कायणकारी अशधकारी, शजल्हा पशरषद,/सवण प्रकल्प सांचालक, शजल्हा ग्रामीण शवकास यांत्रणा,
26) सवण सहसांचालक, कृशष आयुक्तालय, पुणे
27) सवण सहसांचालक, (सामाशजक वनीकरण ),
28) सवण शविागीय कृशष सहसांचालक,
29) सवण अधीक्षक अशियांता, पाटबांधारे,/सवण अधीक्षक अशियांता, लघु पाटबांधारे,(स्थाशनक स्तर)
30) सांचालक, अथण व साांस्ख्यकी सांचालनालय, मुांबई,/महासांचालक, माशहती व जनसांपकण, मुांबई (प्रशसध्दी करीता),
31) सवण शजल्हा अशधक्षक कृशष अशधकारी,
32) सवण सहसांचालक,सामाशजक वनीकरण वृत्ते,
33) सवण मुख्य वनसांरक्षक / सवण उपवनसांरक्षक,
34) सवण उपसांचालक,सामाशजक वनीकरण.
35) सवण उपायुक्त (शवकास),
36) सवण उपायुक्त (रोहयो),
37) सवण उपसांचालक, माशहती व जनसांपकण शविागीय कायालये
38) सवण शजल्हा माशहती व जनसांपकण अशधकारी
39) सवण शजल्हा अध्यक्ष,शजल्हा पत्रकार पशरषद
40) अध्यक्ष, मांत्रालय व शवधीमांिळ वाताहर सांघ
41) ग्रांथपाल, महाराष्र शवधानमांिळ सशचवालय, मुांबई.
42) महालेखापाल -1/2, महाराष्र राज्य ,मुांबई / नागपूर . (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञय
े ता)
43) अप्पर सांचालक, एकास्त्मक ग्रामीण शवकास कक्ष,
44) अशधदान व लेखा अशधकारी, मुांबई.
45) शनवासी लेखापरीक्षा, अशधकारी, मुांबई.
46) शजल्हा कोषागार अशधकारी, सवण.
47) शनयोजन शविाग / शवत्त शविाग, मांत्रालय , मुांबई
48) सवण उपसशचव / अवर सशचव/कक्ष अशधकारी,ग्राम शवकास व जलसांधारण शविाग.
49) जल-8 (शनविनस्ती) ग्राम शवकास व जलसांधारण शविाग, मांत्रालय,मुांबई .
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िासन शनणणय क्रमाांक मफुअ-2015/प्र.क्र.37/जल-8 शद. 28/09/2016
पशरशिष्ट “अ”
जलयुक्त शिवार अशियानात वृत्तपत्रातून जलसांधारणाचे महत्व सवणसामान्य जनतेपयणत पोहचशवणारे पत्रकार
आशण जलयुक्त शिवार अशियानाची त्या त्या पशरसरातील जनजागृती, अशियानात लोकसहिाग वाढशवणे, पाण्याचा
ताळे बद
ां व कायणक्षम वापर, पाणलोटाच्या यिोगाथा प्रकाशित करणे, इतर गावाांना प्रोत्साशहत करुन पाणी प्रश्न
सोिशवण्यात योगदान दे णारे पत्रकार या पुरस्कारासाठी पात्र राहतील. उत्कृष्ट पत्रकाराांसाठी पुरस्कार शनविीचे
स्वरुप, शनयम, अटी व सशमती पुढीलप्रमाणे राहील. सशमतीची रचना, स्पधा व स्पधेतील पुरस्काराांसांबांधी शनवि
सशमतीचे / िासनाचे शनणणय अांशतम राहतील. शनवि सशमतीची रचना खालीलप्रमाणे राहील :३. शनवि सशमती : (राज्यस्तर)
१. मा.मांत्री (जलसांधारण)

- अध्यक्ष

२. मा.राज्यमांत्री (जलसांधारण)

- उपाध्यक्ष

३. सशचव (जलसांधारण)

- सदस्य

४. उपसशचव (जलसांधारण)

- सदस्य

५. मुख्य अशियांता लघुपाटबांधारे (स्थाशनक स्तर)

- सदस्य

६. महासांचालक, माशहती व जनसांपकण महासांचालनालय

- सदस्य

७. मराठी पत्रकार पशरषदे चा प्रशतशनधी

- सदस्य

८. अध्यक्ष, मांत्रालय व शवधीमांिळ वाताहर सांघ

- सदस्य

९. राज्यातील सवाशधक खपाच्या मराठी, सहदी व इांग्रजी
वृत्तपत्राचे प्रत्येकी एक सांपादक
१०. सांचालक, मृदसांधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन

- तीन सदस्य
- सदस्य सशचव

शविागस्तर सशमती
१. शविागीय आयुक्त

- अध्यक्ष

२. उपायुक्त (रोहयो)

- सदस्य

३. अधीक्षक अशियांता (जलसांधारण)

- सदस्य

४. शविागीय कृषी सह सांचालक

- सदस्य

५. शविागातील सवाशधक खपाच्या दोन दै शनकाांचे सांपादक

- सदस्य

६. उप सांचालक माशहती व जनसांपकण

- सदस्य सशचव

शजल्हास्तर सशमती
१. शजल्हाशधकारी

- अध्यक्ष

२. शजल्हा अधीक्षक कृशष अशधकारी

- सदस्य

३. कायणकारी अशियांता, लघुससचन, जलसांधारण

- सदस्य

४. अध्यक्ष शजल्हा पत्रकार सांघ

- सदस्य

५. शजल्हयातील सवाशधक खपाच्या वृत्तपत्राचे सांपादक

- सदस्य

६. शजल्हा माशहती व जनसांपकण अशधकारी

- सदस्य सशचव
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२. पत्रकार पुरस्कार पात्रतेसाठीच्या अटी :१) जलयुक्त शिवार अशियानाच्या प्रशसध्दीसाठी, बातमीदाराांनी मोशहमेच्या अांमलबजावणीच्या प्रथम वषी, शदनाांक १
जानेवारी, २०१५ ते शदनाांक ३१ शिसेंबर, २०१५ आशण त्यापुढे प्रशतवषी १ जानेवारी ते पुढील वषातील ३१ शिसेंबर या
कालावधीत प्रशसध्द केलेले साशहत्य पुरस्कार पात्रतेकशरता मूल्यमापनाथण ग्राहय धरण्यात येईल.
२) पुरस्काराांसाठी उक्त कालावधीत वृत्तपत्रे / शनयतकालीके यामधून प्रशसध्द झालेले टीकात्मक लेख, वृत्ताांकन,
बातम्या, अग्रलेख, फोटोशफचसण, अिा साशहत्याचा शवचार करण्यात येईल.
३) पुरस्कारासाठी वृत्तपत्राांचे बातमीदार, स्तांिलेखक, मुक्तपत्रकार पात्र असतील.
४) पाशरतोशषकाांसाठी मराठी, सहदी, इांग्रजी िाषेत प्रशसध्द केलेल्या साशहत्याचा शवचार करण्यात येईल.
५) उमेदवारास ज्या स्तरावरील पाशरतोशषकासाठी अजण करावयाचा आहे त्या स्तरावरील सशमतीच्या सदस्य सशचवाकिे
अजण करता येईल. मात्र कोणत्याही एका पाशरतोशषकासाठीच अजण करता येईल.
६) पाशरतोशषकासाठी शवशहत मुदतीत वैयस्क्तक केलेले अजण शवचारात घेण्यात येतील. एका वतणमानपत्राच्या प्रत्येक
आवृत्तीच्या एकाच पत्रकाराचा अजण सांपादकामाफणत स्स्वकारण्यात येईल. जर एका वतणमानपत्राच्या एका आवृत्तीतील
एकापेक्षा जास्त पत्रकार स्पधेत सहिागी होऊ इस्च्छत असतील तर, त्याांनी केलेल्या अजापैकी एकाच पत्रकाराच्या
साशहत्याची शनवि करुन सांबशां धत सांपादक सांबशां धत सशमतीकिे पाठशवतील. वृत्तपत्र बातमीदाराचे साशहत्य अनेक
वृत्तपत्रातून प्रशसध्द झालेले असेल तर त्यासांबध
ां ीचा एकशत्रत अजण त्या सांपादकापैकी कोणतेही एक सांपादक सांबशां धत
सशमतीकिे पाठशवतील.
७) शजल्हास्तरीय पाशरतोशषकासाठी सांबशां धत शजल्हयातून प्रशसध्द होणारी वृत्तपत्रे / शनयतकाशलके यामधून प्रशसध्द
झालेले साशहत्य शवचारात घेण्यात येईल.

सदर वृत्तपत्रे / शनयतकाशलके याांच्या प्रत्येक आवृत्तीच्या एकाच

पत्रकारास सांबशां धत आवृत्तीत प्रशसध्द झालेल्या साशहत्यासांदिात अजण करता येईल.
८) माशहती व जनसांपकण महासांचालनालय, महाराष्र राज्य, मुांबई याांच्या माफणत प्रशसध्द करण्यात आलेल्या अ,ब,क
वगणवारीतील वृत्तपत्रे / शनयतकाशलके यामधून प्रशसध्द झालेल्या साशहत्याचाच वरील पाशरतोशषकाांसाठी शवचार
करण्यात येईल.
९) पुरस्कारासाठी गशठत शनवि सशमत्यातील सदस्य या स्पधेत सहिागी होवू िकणार नाहीत
१०) पुरस्काराांसाठी पत्रकाराांची मागील पाच वषांची कामशगरी, त्याांची सामाशजक बाांशधलकी, िासनाच्या शवकास
शवषयक जाशणवाांच्या जागृतीसाठी त्याांनी केलेले प्रयत्न आशण पुरस्कार दे ण्यात येणाऱ्या वषातील त्याांची कामशगरी
याचा शवचार केला जाईल. तसेच सलग दोन वषण एकाच पत्रकाराला पुरस्कार प्राप्त झाल्यास शतसऱ्या वषी त्याांची
प्रवेशिका शवचारात घेतली जाणार नाही.
११) पुरस्कारासाठी पाठवावयाच्या प्रवेशिकेसोबत मूळ शलखाणाची कात्रणे त्याच्या दोन प्रतींसह पाठवावी लागतील. मूळ
शलखाणाच्या वृत्तपत्रीय कात्रणाांसोबत त्याच्या दोन प्रती नसल्यास प्रवेशिका रद्द होईल. मूळ शलखाणावर लेखकाचे
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नाव नसल्यास, ज्या शनयतकाशलकात हा लेख प्रशसध्द झाला असेल त्या शनयतकाशलकाच्या सांपादकाांचा दाखला
प्रवेशिकेबरोबर जोिलेला असावा, अन्यथा त्या प्रवेशिकेचा शवचार केला जाणार नाही. ज्या शनयतकाशलकाांचा खप व
जनमानसावरील प्रिाव चाांगला आहे , अिाच शनयतकाशलकाांतील मजकूर स्पधेच्या प्रवेशिकेसाठी पात्र ठरे ल. ज्या
कॅलेंिर वषाकशरता प्रवेशिका असेल त्या कॅलेंिर वषातील दै शनक वृत्तपत्रात / शनयतकाशलकात प्रशसध्द झालेल्या
लेखाांची कात्रणे प्रवेशिकेसोबत जोिणे आवश्यक राहील. स्पधेसाठी पाठशवलेली प्रवेशिका, त्यासोबत जोिलेली
लेखाांची कात्रणे नीटनेटकी असणे आवश्यक राहील. अस्ताव्यस्त, खािाखोि असणारी सकवा वाचता येणार नाहीत
अिा प्रवेशिका रद्द समजण्यात येतील. प्रत्येक स्तरावरील पुरस्कारासाठी एकापेक्षा अशधक प्रवेशिका पाठशवल्यास
त्याांचा शवचार केला जाणार नाही.
१२) स्पधेत िाग घेणाऱ्या पत्रकार स्पधणकाांनी िासन अथवा िासकीय महामांिळाच्या सेवत
े नसल्याचे प्रशतज्ञापत्र
प्रवेशिकेसोबत जोिणे आवश्यक आहे . प्रवेशिकेसोबत शजल्हा माशहती अशधकारी सकवा पत्रकार सांघटनाांच्या
शिफारसपत्राची आवश्यकता नाही.
१३) प्रत्येक शजल्हयातून प्रथम क्रमाांक शमळशवलेल्या पत्रकाराांचे शविागीय स्तरावरील पाशरतोशषकाांसाठी आपोआप
नामशनदे िन होईल.
१४) प्रत्येक शविागातून प्रथम क्रमाांक शमळशवलेल्या पत्रकाराांचे राज्य स्तरावरील पाशरतोशषकाांसाठी आपोआप नामशनदेिन
होईल.
१५) अजणदाराांनी पशरशिष्ट-ब येथे शवशहत नमुन्यातील आपला अजण तीन प्रतीत सांबशां धत शजल्हास्तर, शविागीय स्तर व
राज्यस्तर सशमत्याांकिे दरवषी शदनाांक ३० ऑक्टोबर, पुवी पोहचेल असा पाठवावा. शदनाांक ३० ऑक्टोबर, नांतर
प्राप्त अजांचा शवचार केला जाणार नाही.
१६) शजल्हास्तरीय सशमती प्राप्त अजासोबतच्या साशहत्याचे पुढील अनुक्रमाांक-३ मधील शनधाशरत शनकष व द्यावयाचे गुण
यानुसार परीक्षण करुन प्रथम, शद्वतीय, व तृतीय येणाऱ्या उमेदवाराांची नावे शदनाांक ३० नोव्हें बर रोजी प्रथम पुरस्कार
प्राप्त उमेदवाराच्या साशहत्याांसह सांबशां धत शविागीयस्तर सशमतीकिे गोपनीयशरत्या पाठशवल. तसेच आपला शनकाल
सशमतीमाफणत गोपनीयशरत्या िासनास सादर करील.
१७) शविागीयस्तरीय सशमती प्राप्त अजांसोबतच्या साशहत्याचे पुढील अनुक्रमाांक-3 मधील शनधाशरत शनकष व द्यावयाचे
गुण यानुसार पशरक्षण करून प्रथम, स्व्दतीय, तृतीय व चतुथण येणाऱ्या उमेदवाराांची नावे शद.३० शिसेंबर रोजी प्रथम
पुरस्कारप्राप्त उमेदवाराच्या साशहत्यासह नामशनदे िनासाठी राज्यस्तरीय सशमतीकिे पाठवील.

१८) राज्यस्तर सशमती प्राप्त अजांसोबतच्या साशहत्याचे पुढील अनुक्रमाांक-3 मधील शनधाशरत शनकष व द्यावयाचे गुण
यानुसार पशरक्षण करून प्रथम, स्व्दतीय, तृतीय येणाऱ्या उमेदवाराांची नावे शद.३१ जानेवारी रोजी घोशषत करे ल.

१९) शजल्हास्तर व शविागस्तरावरील प्रथम पाशरतोशषकासाठी पात्र ज्या उमेदवाराांची नावे अनुक्रमे शविाग व राज्यस्तरावर
पाठशवण्यात आलेली होती त्यास्तरावर ती बशक्षसासाठी पात्र न ठरल्यास त्याांची यथास्स्थती शजल्हास्तर व
शविागस्तरावरील शनवि अबाशधत राशहल. एका पत्रकारास शजल्हा शविाग व राज्यस्तरावरील एकच सवोच्य
पुरस्कार व पुरस्कार रक्कम दे ण्यात येईल.
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२०) राज्यस्तरीय सशमती शजल्हास्तर व शविागस्तरावरील प्रथम, स्व्दतीय, तृतीय पुरस्कार प्राप्त उमेदवाराांची नावे
शदनाांक ३१ जानेवारी रोजी घोशषत करील.

३) शनकष व द्यावयाचे गुण (पत्रकार)
अ.क्र.

तपिील

कमाल गुण

शमळालेले
गुण

१) सांख्यात्मक
१.१

सांबांशधत अजणदाराने अशियान कालावधी (शदनाांक १ जानेवारी ते३१ शिसेंबर)

१५

एकुण प्रशसध्द केलेल्या बातम्या/ फोटो शफचसण याांची सांख्या
१.२

एकूण प्रशसध्द केलेल्या लेख/अग्रलेख/लेखमालाांची सांख्या

२५

एकूण

४०

सदर लेख / बातमी ज्यात प्रशसध्द झाली आहे त्या एकूण दै शनक /
शनयतकाशलकाांची अ,ब,क वगणवारीशनहाय सांख्या---अ) जर सदर साशहत्य अ वगणवारीतील दै शनक / शनयतकाशलकात प्रशसध्द

एकूण गुणाच्या

झाले असेल तर त्याला शमळालेल्या एकूण गुणाांच्या १० टक्के जादा

१०% जादा गुण

गुण (Weightage Marks) एकूण गुणात शमळशवण्यात येतील.
ब) जर सदर साशहत्य अ वगणवारीतील दै शनक / शनयतकाशलकात प्रशसध्द

एकूण गुणाच्या

झाले असेल तर त्याला शमळालेल्या एकूण गुणाांच्या १० टक्के जादा

१०% जादा गुण

गुण (Weightage Marks) एकूण गुणात शमळशवण्यात येतील.
एकुण

४० + जादा गुण

२. गुणात्मक
२.१

२.३

बातमी / लेखामध्ये सुचशवलेल्या सुधारणाांची
अ) कल्पकता

१०

ब) उपयोशगता

१०

क) व्यवहाशरकता

५

एकूण

२५

अ) त्यापैकी अांमलबजावणी सांदिात सुचशवलेल्या सुधारणापैकी कोणत्या

१०

सुधारणाांची दखल घेऊन योजनेच्या अांमलबजावणीत शकती व कोणत्या
गावात बदल करण्यात आला, असल्यास, त्याची व्यापकता
(शटप :- ज्या गावाांनी या सुधारणा केल्या त्याचा तपशिल व अनुषांशगक
माशहती लेखासोबत शदलेली असेल त्या आधारे गुण दे ण्यात यावेत.)
ब) बातमी / लेखामध्ये सुचशवलेल्या धोरणात्मक सुधारणाांपैकी शकती

१०

सुधारणाांची दखल घेऊन िासनाकिू न धोरणात करण्यात आल्या
असल्यास, त्याचा तपशिल.
(शटप :- ज्या गावाांनी या सुधारणा केल्या त्याचा तपशिल व अनुषांशगक
माशहती लेखासोबत शदलेली असेल त्या आधारे गुण दे ण्यात यावेत.)
क) या बातमीचा/ फोटोशफचसणचा / लेखाचा /लेखमाला/ अग्रलेखाचा
जनमानसावरील

पशरणाम/

प्रिाव

(वाचकाांची

पत्रे,

१०

अशिप्राय

इत्यादीवरुन)
ि) सांबांशधत पत्रकाराने जलयुक्त शिवार अशियानाची अांमलबजावणी

५

व्यापक स्वरुपात व्हावी म्हणून प्रत्यक्ष कृतीपूणण पध्दतीने बजावलेली
सकारात्मक िूमीका
एकूण
एकूण सवण

६०
१०० + जादा गुण
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४.

इलेक्रॉशनक मीशियातील पत्रकाराांकशरता उत्कृष्ट दू रशचत्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कारासाठी घेण्यात येणाऱ्या

स्पधेच्या अटी व ित्ती पुढीलप्रमाणे राहतील.
1. ही स्पधा मराठी िाषेतील वृत्तकथेसाठी आहे.
2. या स्पधेत दू रदिणन, खासगी शचत्रवाशहन्या, स्थाशनक केबल न्यूज व िासकीय उपक्रम याांना सहिाग घेता
येईल.
३. वृत्तकथाशचत्र हे स्पधेच्या सांबशां धत वषात तयार केलेले व प्रसाशरत झालेले असावे आशण वृत्तकथा शकमान 3
पेक्षा जास्त शमशनटाांची असावी.
४.

प्रवेशिका पाठशवताना सांबशां धत प्रशतशनधीची माशहती तसेच वृत्तकथा कोणत्या शदविी प्रसाशरत

झाली याबाबत सांबशां धत सांस्था प्रमुखाांचे प्रमाणपत्र असावे.
५.

स्थाशनक केबलच्या बाबतीत सांबशां धत शजल्हाशधकाऱ्याांचे नोंदणीपत्र सादर करणे आवश्यक

राहील. प्रवेशिकेसोबत सांबशां धत वृत्तकथेची शिशजटल/शबट कॅसेट थेट शनवि सशमतीकिे सादर करावी.
६. मराठी वृत्तशचत्रकथा राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी थेट प्राप्त झालेल्या नावाांमधून पुरस्कार प्राप्त शवजेत्याांची
शनवि करण्यासाठी इलेक्रॉशनक शमशियातील तज्ञ व्यक्तींची पशरक्षण सशमतीवर शनयुक्ती करण्यात येईल.
७. इलेक्रॉशनक शमशियातील पत्रकाराांची शनवि राज्यस्तरावरील सशमती करे ल.
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५) शनकष व द्यावयाचे गुण (इलेक्रॉशनक मीशिया)
अ.क्र.

तपिील

कमाल

शमळालेले

गुण

गुण

१) सांख्यात्मक
१.१

सांबशां धत अजणदाराने अशियान कालावधी (शदनाांक १ जानेवारी, ते ३१

१५

शिसेंबर,2015) एकुण प्रशसध्द केलेल्या वृत्तकथा याांची सांख्या
१.२

एकूण प्रशसध्द केलेल्या वृत्तकथा सांख्या

२५

२. गुणात्मक
२.१

२.३

वृत्तशचत्रकथा सुचशवलेल्या सुधारणाांची
अ)कल्पकता

१०

ब) उपयोशगता

१०

क) व्यवहाशरकता

५

अ) त्यापैकी अांमलबजावणी सांदिात सुचशवलेल्या सुधारणापैकी

१०

कोणत्या सुधारणाांची दखल घेऊन योजनेच्या अांमलबजावणीत
शकती व कोणत्या गावात बदल करण्यात आला, असल्यास, त्याची
व्यापकता
(शटप :- ज्या गावाांनी या सुधारणा केल्या त्याचा तपशिल व
अनुषांशगक माशहती सोबत शदलेली असेल त्या आधारे गुण दे ण्यात
यावेत.)
ब) वृत्तकथेमध्ये सुचशवलेल्या धोरणात्मक सुधारणाांपक
ै ी शकती

१०

सुधारणाांची दखल घेऊन िासनाकिू न धोरणात करण्यात आल्या
असल्यास, त्याचा तपशिल.
(शटप :- ज्या गावाांनी या सुधारणा केल्या त्याचा तपशिल व
अनुषांशगक माशहती सोबत शदलेली असेल त्या आधारे गुण दे ण्यात
यावेत.)
क) या वृत्तशचत्रकथेचा जनमानसावरील पशरणाम/ प्रिाव (वाचकाांची

१०

पत्रे, अशिप्राय इत्यादीवरुन)
ि)

सांबशां धत

पत्रकाराने

जलयुक्त

शिवार

अशियानाची

५

अांमलबजावणी व्यापक स्वरुपात व्हावी म्हणून प्रत्यक्ष कृतीपूणण
पध्दतीने बजावलेली सकारात्मक िूमीका
एकूण सवण

१००
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िासन शनणणय क्रमाांक मफुअ-2015/प्र.क्र.37/जल-8 शद. 28/09/2016
पशरशिष्ट - ब
जलयुक्त शिवार अशियान
प्रशसध्दीसाठी वृत्तपत्राच्या बातमीदाराांना पुरस्कार दे ण्याबाबत.
पूणण नाांव :-------------------पत्ता :----------------------शदनाांक :--------------------उत्कृष्ट पत्रकाशरता पुरस्कार सन
प्रशत,
सदस्य सशचव,
शजल्हास्तरीय सशमती / शविागीयस्तर सशमती / राज्यस्तर सशमती,
................................................
महोदय,
महाराष्र िासनातफे इलेक्रॉशनक मीशियाला दे ण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट पत्रकाशरता
पुरस्कारच्या अटी व शनयम मी वाचले असून त्यास अनुसरुन राज्य पुरस्कारासाठी प्रवेशिका
सादर करीत आहे .
१. पूणण नाव :
२. पत्ता :
३. जन्मतारीख :
४. शलखाण प्रशसध्द झालेल्या वृत्तपत्राचे नाव :
५. पत्रकाशरतेतील अनुिवाचा कालावधी :
६. मागील पाच वषात शवकासशवषयक पत्रकाशरता
केलेल्या कामशगरीचा सशवस्तर तपिील : (स्वतांत्र कागदावर माशहती दे ता येईल)
७. िासनाच्या शवकास शवषयक कामाच्या प्रशसध्दीसाठी, जाणीव जागृतीसाठी केलेले
शविेष प्रयत्न : (स्वतांत्र कागदावर माशहती दे ता येईल)
८. १ जानेवारी, ते ३१ शिसेंबर, या वषातील त्याांची कामशगरी / वृत्तमाशलका / िासनाच्या
शवशवध लोकोपयोगी योजनाांवर आधाशरत लेख / लािाथींच्या मुलाखती / यिकथा /
यिोगाथा / लेख / दुरदिणन / आकािवाणीवरील कायणक्रम (आकािवाणी/दूरदिणनवरील
कायणक्रमाबाबत पुरावे जोिावे) याांची मूळ कात्रणे व त्याांच्या दोन प्रती प्रवेशिकेच्या सोबत
जोिले आहे त.
९. पुरस्कार स्स्वकारण्याबाबत सांमतीपत्रक सोबत जोिले आहे .
१०. आवश्यक वाटल्यास अन्य माशहती (स्वतांत्र कागदावर द्यावी.)
११. पत्रकाशरता हा माझा पूणण वेळ व्यवसाय असून अन्य कोणतीही नोकरी मी करीत नाही, असे
प्रमाशणत करीत आहे . तरी कृपया या प्रवेशिकेचा शवचार व्हावा, ही शवनांती.
शठकाण :

आपला / आपली,

शदनाांक :

( नाव / स्वाक्षरी )
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पूणण नाांव :-------------------पत्ता :-----------------------शदनाांक :---------------------उत्कृष्ट दू रशचत्रवाणी वृत्तकथा पुरस्कार
प्रशत,
मा.सदस्य सशचव (राज्यस्तर)
महोदय,
महाराष्र िासनातफे इलेक्रॉशनक मीशियाला दे ण्यात येणाऱ्या उत्कृष्ट दूरशचत्रवाणी
वृत्तकथा पुरस्कारच्या अटी व शनयम मी वाचले असून त्यास अनुसरुन राज्य पुरस्कारासाठी
प्रवेशिका सादर करीत आहे .
१. पूणण नाव :
२. पत्ता :
३. जन्मतारीख :
४. वृत्तकथाशचत्र प्रशसध्द झालेल्या वृत्तवाशहनीचे नाव :
५. इलेक्रॉशनक मीशियातील अनुिवाचा कालावधी :
६. मागील पाच वषात शवकासशवषयक इलेक्रॉशनक मीशिया क्षेत्रात केलेल्या
कामशगरीचा सशवस्तर तपिील : (स्वतांत्र कागदावर माशहती दे ता येईल)
७. िासनाच्या शवकास शवषयक कामाच्या प्रशसध्दीसाठी, जाणीव जागृतीसाठी केलेल्या शविेष
प्रयत्नाांची माशहती : (स्वतांत्र कागदावर माशहती दे ता येईल)
८. १ जानेवारी, ते ३१ शिसेंबर, या वषातील त्याांची कामशगरी / वृत्तमाशलका / िासनाच्या
शवशवध लोकोपयोगी योजनाांवर आधाशरत लािाथींच्या मुलाखती / यिकथा / यिोगाथा व
इतर वृत्तवाशहनींवरील कायणक्रम, या कायणक्रमाांचे शिशजटल / शबटा कॅसेट पुरावा म्हणून
सोबत जोिणे आवश्यक आहे.)
९. पुरस्कार स्स्वकारण्याबाबत सांमतीपत्र सोबत जोिले आहे.
१०. आवश्यक वाटल्यास अन्य माशहती (स्वतांत्र कागदावर द्यावी.)
११. पत्रकाशरतेखेरीज अन्य कोणतीही नोकरी मी करीत नसल्याचे प्रमाशणत करीत आहे .
तरी कृपया या प्रवेशिकेचा शवचार व्हावा, ही शवनांती.

शठकाण :

आपला / आपली,

शदनाांक :

( नाव / स्वाक्षरी )
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