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शासन धनणजय क्रिाांक: - िावर्-२०१९/प्र.क्र.७६/३४ 
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धिनाांक : - 19 िार्ज, 2019 

 

वार्ा :- १)  शासन धनणजय, सािान्य प्रशासन धवभाग, क्र.अधिस्वी-२०१५/प्र.क्र.२१९/३४, 
                 धिनाांक १३ ऑगस्ट,२०१५ 
             २)  सांर्ालक, िाधहती  व र्नसांपकज  याांर्े क्र.अधि.स/वृ्त-प्र/२०१९/का-२/७८९,        

     धि. २ िार्ज, २००९ र् ेपि. 
प्रस्तावना : 

राज्य व धवभागीय अधिस्वीकृती सधित्या सांिभािीन क्र.१ येथील शासन धनणजयान्वये स्थापन 

करण्यात आल्या होत्या. सिर सधित्याांर्ी िुित धिनाांक १२ नोव्हेंबर, २०१८ रोर्ी सांपली आहे. त्यािुळे  

त्यापढुील कालाविीसाठी अधिस्वीकृती पधिका धिळण्यासाठी प्राप्त झालेले अर्ज, नुतनीकरण व अपील 

अर्ज यावरील कायजवाही करण्यासाठी कायजपध्िती धवधहत करण्यार्े धवर्ारािीन होते. त्यावर पढुील प्रिाणे 

कायजपध्िती धवहीत करण्यार्ा धनणजय घेण्यात आला. 

शासन धनणजय :- 

 राज्य व धवभागीय स्तरावरील अधिस्वीकृती सधित्याांर्ी िुित धिनाांक १२ नोव्हेंबर, २०१८ रोर्ी 

सांपल्यानांतर नवीन अधिस्वीकृती पधिका धिळण्यासाठी/नूतनीकरणासाठी प्राप्त झालेले अर्ज/अपील 

अर्ज याबाबत खालील प्रिाणे कायजवाही करण्यात यावी.  

१) अधिस्वीकृती पधिका धिळण्यासाठी प्राप्त झालेले नवीन अर्ज व तात्परुती अधिस्वीकृती पधिका 

धिळण्यासाठी धिलेले अर्ज, ज्या पध्ितीने धवभागीय आधण राज्य अधिस्वीकृती सधित्याांच्या 

बठैकीत तपासले र्ात होते. त्यार् पध्ितीने सिर अर्ज धवभागीय उपसांर्ालक याांच्या 

अध्यक्षतेखालील धवभागीय अधिका-याांच्या बठैकीत (सांबांधित धवभागातील धर्ल्हा िाधहती 

अधिकारी व धवभागीय सांर्ालक/उपसांर्ालक) व सांर्ालक (वृ्त) याांच्या अध्यक्षतेखालील 

राज्यस्तरीय अधिकाऱयाांच्या बठैकीत (धवभागीय सांर्ालक/उपसांर्ालक व िुख्यालय{(िाधहती 

व र्नसांपकज  िहासांर्ालनालय} येथील अधिकारी) तपासण्यात येऊन त्यावर योग्य ते धनणजय 

घेण्यात येतील. 

२) प्राप्त झालेल्या अपील अर्ावरील सुनावणीसाठी, िहासांर्ालक (िाधहती व र्नसांपकज ) 

धवभागवार बठैका घेऊन अांधति धनणजय घेतील. 
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३) पढुील अधिस्वीकृती सधिती अस्स्तत्वात येईपयजत, नवीन अर्ावर व अपील प्रकरणी अांधति 

धनणजय   घेण्यार्े सवज अधिकार िहासांर्ालक (िाधहती व र्नसांपकज  ) याांना असतील 
 

 

वरील आिेश पढुील राज्य व धवभागीय अधिस्वीकृती सधित्या स्थापन होईपयजतच्या कालाविीसाठी 

लागू राहतील. तसेर् धि. 12 नोव्हेंबर,2018 नांतर आतापयंतच्या कालाविीत वरील कायजपध्ितीनुसार िाधहती 

व र्नसांपकज  िहासांर्ालनालयाने केलेल्या कायजवाहीस शासनार्ी कायो्तर िान्यता िेण्यात येत आहे.  

 सिर शासन धनणजय िहाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असनू त्यार्ा सांकेताांक 201903191127435907 असा आहे. हा आिेश धिर्ीटल स्वाक्षरीने 

साक्षाांधकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 िहाराष्ट्रार् ेराज्यपाल याांच्या आिेशानुसार व नावाांने. 

 

 

   ( रा.ना.िसुळे ) 
                   अवर सधर्व, िहाराष्ट्र शासन 
 

प्रत, 

1) िा. िुख्यिांिी याांर्े प्रिान सधर्व,   
2) िा.राज्यिांिी (िाधहती व र्नसांपकज ) याांर्े खार्गी सधर्व 
3) िा.सधर्व, िाधहती व र्नसांपकज  िहासांर्ालनालय, िांिालय िुांबई. 
4) िहासांर्ालक, िाधहती व र्नसांपकज  िहासांर्ालनालय, िांिालय िुांबई. 
5) उप सधर्व, सािान्य प्रशासन धवभाग, िांिालय,िुांबई. 
6) सांर्ालक (िाधहती) (वृ्त व र्नसांपकज ), िाधहती व र्नसांपकज  िहासांर्ालनालय, िांिालय,िुांबई. 
7) सांर्ालक (िाधहती) (प्रशासन), िाधहती व र्नसांपकज  िहासांर्ालनालय,िांिालय, िुांबई. 
8) उपसांर्ालक (वृ्त), िाधहती व र्नसांपकज  िहासांर्ालनालय, िांिालय िुांबई. 
9) सवज धवभागीय उपसांर्ालक, िाधहती व र्नसांपकज  िहासांर्ालनालय, िांिालय िुांबई. 
10)  सवज धर्ल्हा िाधहती अधिकारी, िाधहती व र्नसांपकज  िहासांर्ालनालय 
11) लेखा अधिकारी, िाधहती व र्नसांपकज  िहासांर्ालनालय,िुांबई. 
12) सवज सांबांधित सांस्थापक व सधिती सिस्य 
13)  धनवि नस्ती. 
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