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तारीख:  28माचच,2016  
िाचाि े

1) शासन धनर्चय क्रमाांकः  क्र.अधिस्वि-2007/353/प्र.क्र.49/34 ,धद.19 सप्टेंबर,2007 
2) शासन शुध्दीपत्रक क्र.अधिस्वि-2007/प्र.क्र.अधिविी -2007/प्र.क्र.49/34, 

धदनाांक 7 जानेिारी,2008 
3) शासन शुध्दीपत्रक क्र.अधिस्वि-2007/प्र.क्र.अधिविी -2007/प्र.क्र.49/34, 

धदनाांक 7 फेब्रिुारी,2008 
4) शासन धनर्चय क्रमाांकः  क्र.अधिस्वि-2008/269/प्र.क्र.49/07/34 ,धद.7 माचच,2008  
5)  शासन धनर्चय क्रमाांकः  क्र.अधिस्वि- 2008/269/प्र.क्र.49/07/34 ,धद.29 एधप्रल,2008  
6)  शासन  पूरकपत्र  क्र.अधिस्वि- 2008/1006/प्र.क्र.49/07   (भाग-2)/34 , 

धद.31 जानेिारी ,2009- 
7) माधहती ि जनसांपकच  महासांचालनालयाचे  पत्र क्र.अधिस्वि-10 

(2009)न.धन./का.2/355धदनाांक 22 जुलै,2009. 
8) शासन शुध्दीपत्रक क्र.अधिस्वि-2009/676/प्र.क्र.676/प्र.क्र.123/34, 

धदनाांक 6 ऑगवट 2009.  

शुध्दीपत्र :- 
प्रसारमाध्यमाांशी सांबांधित व्यक्तींना अधिस्विकृती पत्र देण्यासांबांिी धनयमािली धद.19 

सप्टेंबर,2007 च्या शासन धनर्चयान्िये  धनगचधमत करण्यात आली आहे. त्याचप्रमारे् सांदभाधिन अनु क्र.6 
येथील पूरकपत्राद्वारे या  धनयमातील धनयम क्र.7(1)ए सुिारण्यात आलेला आहे. सदर धदनाांक 
31.1.2009 च्या पूरकपत्राद्वारे सुिारण्यात आलेला धनयम क्र.7(1)ए आता रद्द करण्यात येत असून  
त्याऐिजी अधिस्विकृती धनयमािलीतील  धनयम क्र.7(1)ए खालीलप्रमारे् िाचण्यात यािा. 

“जेष्ट्ठ पत्रकार म्हर्नू अधिस्विकृती पधत्रका धमळण् यासाठी  पुलीलप्रमारे् धनकन धनचीतीत करण्यात 
येत आहेत.” 

1) धकमान 20 िने श्रधमक पत्रकार/ छायाधचत्रकार म्हर्नू सलग काम करीत असलेले ि धकमान 
50 िने िय झालेले पत्रकार/छायाधचत्रकार. 

2)  धकमान 20 िने वितांत्र व्यिसायी  पत्रकार / छायाधचत्रकार म्हर्नू सलग काम करीत असलेले 
ि धकमान 50 िने िय पूर्च झालेले वितांत्र व्यिसायी पत्रकार /छायाधचत्रकार. 

3)  धकमान 20 िने मालक -सांपादक म्हर्नू सलग पत्रकाधरता करीता असलेले  ि धकमान 50 िने 
िय पूर्च झालेले मालक/सांपादक  



शासन शुध्दीपत्र क्रमाांकः अधिस्वि- 2016 /प्र.क्र.127/34, 
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उपरोक्त सांिगातील पत्रकाराांनी धिधहत नमून्यात अजच करािते.  अशा अधिस्विकृती पधत्रकेचे 
नुतनीकरर् धिद्यमान धनयमानुसार होईल.  

ज्या पत्रकाराांना पूिीच्या धनयमानुसार जेष्ट्ठ पत्रकार म्हर्नू अधिस्विकृती पधत्रका मांजूर झलेल्या 
आहेत, त्या यापूले देखील नुतनीकरर्ाच्या अधिनतेने चालू राहतील .िरील धनर्चय हे आदेश धनगचधमत 
केलेल्या धदनाांकापासून अांमलात येईल . 

सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतवथळािर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक 201603291202532707 असा आहे. हा आदेश 
धिजीटल विाक्षरीने साक्षाांधकत करुन कालण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  

 रा.ना.मुसळे  
 अिर सधचि,महाराष्ट्र शासन  

 
प्रधत, 

1) मा.मुख्यमांत्रयाांचे खाजगी सधचि,मुख्यमांत्री सधचिालय 
2) मा.राज्यमांत्री (मा.ि ज.) याांचे खाजगी सधचि,मांत्रालय,मुांबई 
3) मा.मुख्यसधचि याांचे उपसधचि,मुख्यसधचि कायालय,मांत्रालय,मुांबई 
4) सधचि (मा.ि ज.) याांचे  याांचे स्विय सहायक,सामान्य प्रशासन धिभाग,मांत्रालय,मुांबई 
5) महासांचालक, माधहती ि जनसांपकच , महासांचालनालय, मांत्रालय, मुांबई, 
6) सांचालक (माधहती )(िृत्त ि जनसांपकच ), माधहती ि जनसांपकच  महासांचालनालय, मांत्रालय, मांबई 
7) सांचालक (माधहती )(प्रशासन ), माधहती ि जनसांपकच  महासांचालनालय, मांत्रालय, मांबई 
8) सांचालक (माधहती) नागपूर,औरांगाबाद, माधहती ि जनसांपकच  महासांचालनालय 
9) उपसांचालक, (माधहती),माधहती ि जनसांपकच , महासांचालनालय,  
10) सिच धिभागीय उपसांचालक, माधहती ि जनसांपकच , महासांचालनालय, मुांबई, कोकर्, पुरे्, 

कोल्हापूर ,नाधशक ,लातूर,अमरािती. 
11) सिच धजल्हा माधहती अधिकारी , माधहती ि जनसांपकच , महासांचालनालय, 
12) उप सांचालक (माधहती) महाराष्ट्र पधरचय कें द्र, निी धदल्ली 
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