
खाजगी दूरचित्रवाणी वाचिन्या आचण एफ.एम.रेचिओ 
कें दे्र तसेि कम्युचिटी रेचिओ कें द्रावरुि िोणाऱ्या 
सामुग्रीवर चियंत्रण ठेवण्यासाठी केबल टेचलव्हिजि 
िेटवकक  (रेग्युलशेि) ॲक्ट १९९५ िुसार राज्यस्तरीय 
संचियंत्रण सचमती स्थापि करण्याबाबत.  
 

मिाराष्ट्र शासि 
सामान्य प्रशासि चवभाग 

शासि चिणकय क्रमाकंः - मावज-२०१८/प्र.क्र.१२४/३४ 
मादाम कामा रोि, िुतात्मा राजगुरु िौक, 

मंत्रालय,मंुबई ४०० ०३२. 
चदिाकं :  १४ मे, २०१८ 

वािाव े:-  
        १) शासि चिणकय क्रमाकं:-सीटीएि-२००८/प्र.क्र.२९/३४, चद.१६.१०.२००९ 

                    २) भारत सरकार माचिती प्रसारण मंत्रालय, आदेश क्र.२३०१/७/२००३, 
                        बीसी-तीि,चद.६.९.२००५ 
         ३) भारत सरकार माचिती प्रसारण मंत्रालय, आदेश क्र.एफ-१२०३/१/२००७, 
                       बीसी-दोि,चद.१९.०२.२००८ 
                   ४) भारत सरकार माचिती प्रसारण मंत्रालय, आदेश क्र.एफ-३१०२/१/२००८, 
                       बीसी- दोि,चद.२८.७.२००८     

       ५) कें द्र सरकारच्या माचिती प्रसारण मंत्रालयाच्या No.N-4407/3/2015-बीसी-एक 
            चद. 26.04.2017 

प्रस्ताविा :- 
              खाजगी दूरचित्रवाणी वाचिन्या केबल िेटवकक  यावर प्रसाचरत िोणारे कायकक्रम प्रसारण 
संचितेिुसार प्रसाचरत िोतात ककवा िािी यावर चियंत्रण ठेवण्यासाठी कें द्र सरकारच्या केबल 
टेचलव्हिजि िेटवकक  (रेग्युलेशि) ॲक्ट १९९५ मधील तरतुदीिुसार राज्य व चजल्िास्तरीय संचियंत्रण 
सचमत्यािंी स्थापिा करणे आवश्यक आिे.  तसेि मा. सवोच्ि न्यायालयािे WP(C) 387 of 2000 
कॉमि कॉज चवरुध्द कें द्र सरकार व अन्य या प्रकरणामध्ये चदिाकं १२.०१.२०१७ रोजी चदलेल्या 
चिणकयािुसार खासगी एफ.एम.रोचिओ कें दे्र,कम्युचिटी रेचिओ याचं्या प्रसारणावरिी या सचमत्यािंी 
चियंत्रण ठेवाव े असे आदेश चदले आिेत.  त्यािुसार राज्य संचियंत्रण सचमतीिे पुिगकठि करणे 
शासिाच्या चविाराधीि िोती.      
शासि चिणकय :- 

राज्यात खासगी दूरचित्रवाणी वाचिन्या आचण एफ.एम.रेचिओ कें दे्र तसेि कम्यचुिटी रेचिओ 
कें द्रावरुि प्रसाचरत िोणाऱ्या कायकक्रमांवर चियंत्रण ठेवण्यासाठी केबल टेचलव्हिजि िेटवकक  
(रेग्युलेशि) ॲक्ट १९९५ िुसार खालीलप्रमाणे राज्यस्तरीय संचियंत्रण सचमती स्थापिा करण्यास 
शासिािी मान्यता देण्यात येत आिे. 

राज्यस्तरीय संचियंत्रण सचमतीिी रििा पुढीप्रमाणे आिे. 
1. सचिव, माचिती व जिसंपकक  :-      अध्यक्ष 
2. पोलीस मिासंिालकािंे प्रचतचिधी :-     सदस्य 
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3. सचिव, समाजकल्याण चवभाग :-     सदस्य 
4. सचिव, मचिला व बालचवकास :-     सदस्य 
5. मचिलासंाठी काम करणारी राज्यातील अग्रगण्य स्वयंसेवी  संस्थेिी    

प्रचतचिधी (अध्यक्षाकंिूि चियुक्ती) :-                सदस्य 
6. कम्युचिकेशि (संपे्रषण)/मािसशास्त्रज्ञ या चवषयातील क्षते्रातील 

 तज्ज्ञ (अध्यक्षाकंिूि चियुक्ती ) :-                सदस्य 
7. संिालक, माचिती व जिसंपकक  :-                          सदस्य सचिव 

 

ब) राज्यस्तरीय संचियंत्रण सचमतीिा कालावधी  
िामचदिेचशत सदस्यािंा कायककाळ पाि वषांसाठी असेल. िहयािे िामचिदेशिासाठी 

ते पात्र ठरणार िािीत. िहया पदासाठी िवीि सभासद िामचिदेचशत करुि चरक्त जागा भरता 
येईल. सचमतीच्या वषातूि दोि वळेा बैठका िोतील. 

च         क)  राज्यस्तरीय संचियंत्रण सचमतीिे अचधकार व काये खालीलप्रमाणे राितील. 
 चजल्िास्तरीय सचमत्या स्थापि झाल्या ककवा िािीत ते पािणे. 
 चियमािुसार त्याचं्या बैठका िोतात ककवा िािी ते पािणे. 
 प्राचधकृत अचधकारी आपले कतकहय पार पाितात की िािी ते पािणे. 
 चकती प्रकरणािंी िाताळणी केली आिे ते पािणे आचण ते कोणत्या चिणकयाप्रत आले 

आिेत ते पािणे. 
 चजल्िास्तरीय सचमत्यािंा सूििा तथा मागकदशकि करणे. 
 चजल्िा ककवा स्थाचिय पातळीवरील सचमतीिे चिर्ददष्ट्ट केलेल्या बाबींवर चिणकय 

घेणे. 
 

सदर शासि चिणकय मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असूि त्यािा संकेताक 201805141628319507 असा आिे. िा आदेश चिजीटल 
स्वाक्षरीिे साक्षाचंकत करुि काढण्यात येत आिे.  

   मिाराष्ट्रािे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे.  
 
 
 
       ( रा.िा.मुसळे )  

             अवर सचिव मिाराष्ट्र शासि 
प्रत, 
१ ) सवक सदस्य, चवश्वस्त संस्था, 
२ ) मा.मुख्यमंत्री यािंे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मंुबई 
३) सचिव,  (माचिती), माचिती व जिसंपकक  मिासंिालिालय, मंत्रालय,मंुबई 
४) मिासंिालक, माचिती व जिसंपकक , मिासंिालिालय, मंत्रालय, मंुबई 
५) सवक संिालक, माचिती व जिसंपकक , मिासंिालिालय, मंत्रालय, मंुबई                

http://www.maharashtra.gov.in/
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६) मा.(राज्यमंत्री  ) मा .व ज., यािंे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मंुबई 
७) स्वीय सिायक, अपर मुख्य सचिव /प्रधाि सचिव/सचिव, चवत्त चवभाग/चवधी व न्याय         
    चवभाग/सावकजचिक आरोग्य चवभाग/सचिव, समाजकल्याण चवभाग/सचिव,मचिला व     
     बालचवकास चवभाग, मंत्रालय,मंुबई 
८) स्वीय सिायक, सि/उपसचिव, सामान्य प्रशासि चवभाग (मा.व ज.),/सावकजचिक   
      आरोग्य चवभाग/गृि चवभाग, मंत्रालय,मंुबई 
९) धमादाय आयुक्त, वरळी,मंुबई. 
१०) उपसंिालक (वृत्त शाखा) (प्रकाशिे), माचिती व जिसंपकक  मिासंिालिालय,मंुबई   
       याजंकिे प्रचसध्दीसाठी 
११) उपसंिालक (माचिती) मिाराष्ट्र पचरिय कें द्र, िवी चदल्ली, 
१२) सवक उपसिंालक, माचिती व जिसंपकक , मिासंिालिालय, मंत्रालय, मंुबई 
१३) सवक चजल्िा माचिती अचधकारी. 
१४) मिालेखापाल १/२ (लेखा व अिुज्ञये), मंुबई/िागपूर 
१५) मिालेखापाल, १/२, (लेखापचरक्षा), मंुबई/िागपूर 
१६) अचधदाि व लेखा परीक्षा अचधकारी, मंुबई 
१७) चिवासी लेखापरीक्षा अचधकारी,मंुबई 
१८) चिवि िस्ती. 
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