पद्म पुरस्काराकरीता शिफारिी-2020.
महाराष्ट्र िासन
सामान्य प्रिासन शिभाग
िासन पशरपत्रक क्रमाांक : पद्म-1019/प्र क्र 47 /31
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
शिनाांक:- 10 मे, 2019

पशरपत्रक
प्रजासत्ताक शिन, शिनाांक 26 जानेिारी, 2020 रोजी घोशित होणाऱ्या पद्म पुरस्काराकरीता (पद्मश्री,
पद्मभूिण, पद्मशिभूिण) शिफारिी केंद्र िासनाकडे पाठिाियाच्या आहे त. पद्म पुरस्कार हे सिोच्च नागरी
पुरस्काराांपक
ै ी एक असून ते अशतिय प्रशतष्ट्ठेचे असतात. हे पुरस्कार शिशिध क्षेत्राांमधील उल्लेखनीय सेिब
े द्दल
शिले

जातात.

या

बाबतचे

अशधशनयम

आशण

शनयम

केंद्र

िासनाच्या

गृहमांत्रालयाच्या

www.padmaawards.gov.in या सांकेतस्थळािर िे ण्यात आले आहे त, तयाांचे कृपया अिलोकन करािे.
2.

पद्म पुरस्काराांकशरता शिफारिी करताांना केंद्र िासनाने पुढीलप्रमाणे शनकि सुचशिले आहे त:-

1)

शिफारस करताना सांबशां धत क्षेत्रातील अतयुकृष्ट्ट कायय (Excellence Plus) हा शनकि असािा. या

उल्लेखनीय कायामध्ये समाजसेिा हाही एक घटक असािा.
2)

पद्म पुरस्कार हे भारतातील िु सऱ्या क्रमाांकाचा सिोच्च नागरी सन्मान असल्याने मान्यिराांची

शिफारस करताांना शिफारस केलेल्या मान्यिरास तयाच्या काययक्षत्र
े ात यापूिी कोणताही राष्ट्रीय पुरस्कार,
राज्य पुरस्कार शमळाले आहेत काय, याचा शिचार व्हािा.
3)

पुरस्कारासाठी नािे सुचिताांना समाजातील अनुसूशचत जाती, अनुसूशचत जमाती, इतर मागास िगय,

मशहला, अपांग ि कमकुित घटकाांमधील प्रशतभासांपन्न व्यक्तींचाही शिचार व्हािा.
4)

मरणोत्तर पुरस्काराची िक्यतो शिफारस करु नये. मात्र उच्चतम गुणित्तेच्या अपिािातमक

प्रकरणामध्ये जानेिारी, 2018 नांतर शनधन झालेल्या व्यक्तींची शिफारस करता येईल. तयापूिी शनधन
झालेल्या व्यक्तींची पद्म पुरस्कारासाठी शिफारस करु नये.
5)

पद्मभूिण पुरस्कारासाठी मान्यिराांची शिफारस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त केल्यानांतर 5 ििानी करता

येईल. तसेच, पद्मशिभूिण पुरस्कारासाठी मान्यिराांची शिफारस पद्मभूिण प्राप्त केल्यानांतर 5 ििानी करता
येईल. तथाशप, ही मयािा अपिािातमक प्रकरणाांमध्ये शिशथल करण्याचा शिचार करता येईल.
6)

िासकीय सेित
े तसेच साियजशनक उपक्रमातील डॉक्टर ि िैज्ञाशनक िगळता अन्य कमयचारी पद्म

पुरस्कारासाठी पात्र नाहीत.
उपरोक्त शनकिाांच्या आधारे शिफारस योग्य असतील असे प्रस्ताि शिभागीय आयुक्त /
शजल्हाशधकारी/मांत्रालयीन प्रिासकीय शिभागाांनी या शिभागाकडे शिनाांक 20 जुल,ै 2019पयंत शनशितपणे
पाठिािेत.
3.
अ)

पुरस्कारासाठी प्रस्ताि पाठशिताना खालील सूचना शिचारात घ्याव्यात.
पात्र व्यक्तींचा िोध घेताांना िृत्तपत्रे ककिा इतर कोणतयाही प्रशसद्धी माध्यमाांद्वारे जाशहराती िे ऊन

नािे मागशिण्यात येऊ नयेत. तथाशप, ज्या व्यक्तींचे कायय अतयांत प्रिांसनीय स्िरूपाचे आहे ि जे सिर पुरस्कार
प्राप्त करण्यासाठी खरोखरच पात्र आहेत, मात्र, अिा व्यक्ती प्रशसद्धीच्या िलयात नाहीत तयाांचा
पुरस्कारासाठी नामशनिे िन करण्याच्या दृष्ट्टीने िोध घेण्यासाठी शनयोजनपूिक
य प्रयतन व्हािेत.
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ब)

सिय क्षेत्रीय कायालयाांनी तयाांचे प्रस्ताि सांबशां धत मां त्रालयीन शिभागामाफयत पाठिािेत.

क)

सिय

शिभागीय

आयुक्ताांना

सूशचत

करण्यात

येते

की,

तयाांनी

तयाांच्या

काययक्षेत्रातील

शजल्हाशधकाऱ्याांकडू न प्रस्ताि िासनास शिशहत मुितीत प्राप्त होतील याची िक्षता घ्यािी.
ड)

सोबत जोडलेल्या शिशहत नमुन्यामध्ये 2 प्रतीत प्रस्ताि पाठिािेत. तसेच तयाांच्या कायाची माशहती

सायटे िनच्या स्िरुपात इांग्रजीमध्ये पाठिािी. प्रतयेक प्रस्ताि स्ितांत्रशरतया पाठिािा. प्रस्तािासोबत सांबशां धत
व्यक्तीची छायाशचत्रे, पुस्तके, िृत्तपत्रीय कात्रणे ि इतर साशहतय पाठिू नये. (शिशहत नमुन्यात पशरपूणय
प्रस्तािाची मायक्रोसॉफ्ट िडय मधील फाईल shivaji.gore@nic.in या ईमेल पत्त्यािरही पाठिािी.)
4.

शजल्हाशधकारी कायालयाांना प्राप्त झालेले प्रस्ताि पद्म पुरस्कारासाठी शिहीत केलेल्या शनकिाची

छाननी न करता जसेच्या तसे िासनास सािर केले जातात असे शनिियनास आले आहे . यास्ति, ज्या
व्यक्तींची शिफारस कराियाची आहे, तया व्यक्तीच्या चाशरत्र्य पडताळणीसह पात्र व्यक्तींचे प्रस्ताि
शजल्हाशधकारी याांनी आपल्या अशभप्रायासह शिहीत प्रपत्र ि इांग्रजीमध्ये सायटे िन यासह िासनास पाठिािेत.
5

प्रकरणी सिय सबांशधताांना सूशचत करण्यात येते की, पद्म पुरस्कारासांिभातील प्रस्ताि शि. 20 जुल,ै

2019 पूिी या शिभागास सह सशचि (राजशिष्ट्टाचार / साप्रिी 31) सा.प्र.शि. मांत्रालय मुख्य इमारत 3 रा मजला
मांत्रालय, मुांबई या पतयािर शमळतील याांची िक्षता घ्यािी. शि. 20 जुल,ै 2019 नांतर प्राप्त होणारे प्रस्ताि /अजय
कोणतयाही पशरस्स्थतीत स्स्िकारले जाणार नाहीत याची नोंि घ्यािी. शिभागीय आयुक्त ि शजल्हाशधकारी
कायालयाकडील प्रस्ताि िासनास शि. 20 जुलै 2019 नांतर या शिभागाचे कायासन/नोंिणी िाखेत प्राप्त
झाल्यािर तयाचे बाबत कोणतीही काययिाही न करता शिहीत कालािधी नांतर प्राप्त प्रस्ताि म्हणून असे प्रस्ताि
थेट सांबध
ां ीत कायालयाला परत केले जातील.
सिर िासन पशरपत्रक महाराष्ट्र िासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर
उपलब्ध करण्यात आले असून तयाचा सांकेताक 201905131228071707 असा आहे . हे पशरपत्रक शडजीटल
स्िाक्षरीने साांक्षाशकत करून काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आिे िानुसार ि नािाने,

Satish Karbhari
Jondhale

Digitally signed by Satish Karbhari Jondhale
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GAD
Protocol, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=96b5b527d7131539d3b3eb3ba523bb3514
dd3d3437a78ac0f73c6d8043215729, cn=Satish
Karbhari Jondhale
Date: 2019.05.13 12:35:37 +05'30'

( स. का. जोंधळे )
सहपत्र:- िरील प्रमाणे

सह सशचि, महाराष्ट्र िासन

प्रत:1) मा. राज्यपालाांचे सशचि, राजभिन, मुांबई
2) मा. मुख्यमांत्र्याांचे प्रधान सशचि, मांत्रालय, मुांबई
3) मा. मुख्यसशचि, मांत्रालय, मुांबई
5) प्रधान सशचि,पययटन ि साांस्कृशतक कायय, शिभाग, मांत्रालय, मुांबई
6) प्रधान सशचि मराठी भािा शिभाग, मांत्रालय, मुांबई
7) सिय शिभागीय आयुक्त
8) सशचि, महाराष्ट्र शिधान मांडळ, शिधानभिन, मुांबई (पत्राने)
9) सिय मा.मांत्री ि मा.राज्यमांत्री याांचे खाजगी सशचि
10) सांचालक, साांस्कृशतक कायय सांचालनालय, मुांबई.
11) सांचालक, शक्रडा ि युिक कल्याण, पुणे
12) सिय शजल्हाशधकारी,
13) प्रोथोनोटरी ॲन्ड शसशनयर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुांबई (पत्राने)
14) रशजस्रार, उच्च न्यायालय (अशपलेट साईट), मुांबई (पत्राने)
15) सिय मांत्रालयीन शिभाग
15) शनिडनस्ती.
पृष्ट्ठ 4 पैकी 2
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PROFORMA FOR PADMA AWARDS
First Name
1
2

Shri.
Sex(male / Female)

3

Date of Birth /Age

4
5

State to Which belong:
Nationality:(Indicate NRI/
OCI/ Foreigner)

6

Complete Postal Address
with District,State,Country:
Telephone / Mobile No:

7
8
8
9
10
11

12

13

14
15

Male
M

DD:

Middle
Name

Last
Name

Female

MM:

YY

Age(Yrs)

Aadhar No.
Email Address
Religion
Category
(SC/ST/OBC/General)
Profession or Occupation:
(with designation / office
held)
Field of activity* :
viz.]Art]Sports] Social work
etc.
Padma Award for which
name is recommended
viz. "Padma Vibhushan",
Padma Bhushan", or
"Padma Shri”.
Padma Award Conferred if
any in the past :
Citation:

*An illustrative list of fields and details required in the citation is annexed for
reference.

Illustrative list of fields
1.Art (includes Music ,Painting Sculpture Photography Cinema, Theatre etc.)
2.Social Work (includes social service ,charitable Service, contribution in
Community Projects etc.)
पृष्ट्ठ 4 पैकी 3
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3.Public Affairs (includes Law, Public Life, Politics etc.)
4.Science and Engineering (includes Space Engineering Nuclear Science,
information Technology , Research and development in Science and its allied
subjects etc.
5.Trade and Industry ( includes Banking Economic Activities, Management,
Promotion of Tourism, Business etc.)
6.Medicine (includes Medical research ,distinction/specialization in Ayurveda,
Homeopathy, Sidhha, Allopathy, Naturpathy etc.)
7.Literature and Education (includes Journalism, Teaching Book composing,
Literature, Poetry, promotion of education, promotion of literacy, Education Reforms
etc.)
8. Civil Services (includes distinction/excellence in administration etc. by
Government servants)
9 Sports (including popular Sports, Athletics, Adventure, Mountaineering promotion
of sports, Yoga etc.)
Others (fields not covered above and may include propagation of Indian culture,
protection of Human rights, wild Life protection/conservation etc.

Detailed required in the citation
The citation should be in the form of a write up in narrative form (maximum 800
words) It is desirable that the citation should include the details of the
distinctions, life time achievements in the field, works published in the
indexed/reputed journals in the concerned field. The work done for the welfare
of society, social service work may also be highlighted in the citation Kindly
also give details of National/state level awards conferred, if any or any other
significant /important fact.
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