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1. सामान्य प्रशासन रवभागाच्या अरिपत्याखालील 

मारहती व जनसांपकक  महासांचालनालय 
 

महाराष्ट्र शासनाच्या प्रससद्धीच्या कामाचे संपरू्ण समन्वयन करर्ारी यंत्रर्ा म्हर्नू मासहती व 

जनसंपकण  महासंचालनालयाची ओळख सवांना आहे. महाराष्ट्र शासनाचे सवसवध कल्यार्कारी 

कायणक्रम, उपक्रम, धोररे्, योजना आसर् सवसवध मोसहमांची मासहती या यंत्ररे्द्वारे जनतेपयंत 

पोहोचसवण्यात येते. शासनाचे उपक्रम जनतेपयंत पोहोचसवण्याबरोबरच जनतेच्या प्रसतक्रिया शासनापयंत 

पोहोचसवण्याची कामसिरीही महासंचालनालयास पार पाडावी लािते.  

  महासंचालक या पदावरील सनदी असधकारी या यंत्ररे्चा प्रमखु असतो. महासंचालकांच्या 

अखत्यासरत मुंबई येथे संचालक (माहिती) (प्रशासन), संचालक(मासहती)(वतृ्त व जनसंपर्क ) आसर् 

नािपरू-अमरावती येथील तसेच औरंिाबाद येथील संचालक (माक्रिती) कायणरत आहेत. सवभािीय 

स्तरावर सात उपसंचालक (माक्रिती) (कोकर्, नासशक, परेु्, कोल्हापरू, लातरू, अमरावती, नवी 

सदल्ली) आसर् 35 सिकार्ी सजल्हा मासहती कायालये (मुंबई विळून) कायणरत आहेत. महाराष्ट्रातील 

योजनांची मासहती, महाराष्ट्राबाहेरील जनतेला देण्यासािी सदल्ली आसर् िोवा येथेही महाराष्ट्र पसरचय 

कें दे्र कायणरत आहेत. (एकूर् कायालय = मखु्यालय+10 कायालये) शासकीय जासहरातीच्या 

सवतरर्ासािी वतृ्तपत्रांची पडताळर्ी करुन शासनमान्य यादी तयार केली जाते. हे पडताळर्ीचे काम 

करर्ारे असधपरीक्षक, पसु्तके व प्रकाशने हे मुंबई येथील कायालयही महासंचालकांच्या असधनस्त काम 

करते.  मिासंचालनालयातील (1) वतृ्त (2) सवभािीय संपकण  कक्ष (3) महान्यजू (4) वतृ्तसचत्र (5) 

जासहरात (6) प्रदशणने (7) प्रकाशने आसर् (8) मासहती-तंत्रज्ञान यासारख्या शाखांमार्ण त मासहती 

प्रसारर्ाचे काम केले जाते.  

 पत्रर्ाक्रिता िा लोर्शािीचा चौथा स्तंभ आिे.  शासनामार्क त अक्रिस्वीरृ्ती पक्रत्रर्ािािर्ांना 

सकु्रविा देण्याच्या उदे्दशाने शंर्ििाव चव्िाण सवुणक मिोत्सवी पत्रर्ाि र्ल्याण क्रनिीची स्थापना 

र्िण्यात आली आिे.  पत्रर्ािांना दिुकि आजाि, अपघात झाल्यास कर्वा आर्स्स्मत मतृ्य ूझाल्यास 

त्यांना कर्वा त्यांच्या रु्टंुक्रियांस मदत र्िण्याच्या उदे्दशाने शंर्ििाव चव्िाण सवुणक मिोत्सवी पत्रर्ाि 

र्ल्याण क्रनिीची स्थापना र्िण्यात आली आिे.  या क्रनिीसाठी रुपये 2 र्ोटी इतर्ी िक्र्म मदुतठेव 

म्िणनू ठेवण्यात आली असनू त्यातनू येणाऱ्या व्याजातनू आर्थथर् मदत देण्यात येते.   
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2. जनतेला प ररवल्या जािाऱ्या सेवाांचा तपरशल 

अ.
क्र. 

रवभागाकडून/काययाललयाकडून 
प ररवली जािारी सेवा 

आवश्यक कागदपत्राांची पतूकता केल्यानांतर 
रकती कालाविीत सेवा प ररवली जाईल? 

सेवा प ररविारा 
अरिकारी 

सेवा रवरहत कालाविीत प ररवली न 
गेल्यास जयाांच्याकडे तक्रार करता येईल 
तो अरिकारी व त्याचा दरूध्वनी क्रमाांक 

1 2 3 4 5 
 1 माध्यम प्रसतसनधींना 

असधस्वीकृती पसत्रका देरे् 
 (1)    असधस्वीकृती पसत्रकेसािी रु.50/- 
शलु्काचा सवसहत नमनु्यातील अजण (नमनुा 
कािदपत्रांसह) करावा लाितो. राज्य 
असधस्वीकृती ससमतीच्या बैिकीत मंजरुी 
समळाल्यानंतर, पोलीस पडताळर्ी होऊन 
नंतर असधस्वीकृती पसत्रका देण्यात येते. राज्य 
ससमतीच्या बैिकीनंतर समुारे दोन मसहन्यात 
ही प्रसक्रया परू्ण होते. 
     नमनुा अजण मखु्यालयात तसेच असधनस्त 
कायालयामध्ये उपलब्ध असनू अजाचे शलु्क 
रु.50/- इतके आहे. 
     संबंसधत शासन सनर्णय अ.ि.-5 येथे 
नमदू रे्ले आिेत.  
(2)        पत्रर्ाक्रितेमध्ये सातत्याने  लेखन 
र्िीत असलेल्या पत्रर्ािांना ‘ज्येष्ठ पत्रर्ाि’ 
म्िणनू अक्रिस्वीरृ्तीपक्रत्रर्ा देण्यात येते. 
संिंक्रित शासन क्रनणकय अ.ि.5 येथे नमदू 
रे्ले आिेत. 

 
  संचालक  

(मुंबई, नािपरू, 
 औरंिाबाद) 

 
आसर्  

सवभािीय 
उपसंचालक 

(कोकर्, 
नासशक, लातिू, 
परेु्, कोल्हापरू, 

अमरावती) 

मिासंचालर्,  
माक्रिती व जनसंपर्क  
मिासंचालनालय,  

तळमजला, मखु्य इमाित, 
मंत्रालय, मुंबई-32. 

दरूध्वनी क्र.22027956 
 

2 जासहरात सवतरर्ासािी 
शासनमान्य यादीवर घेण्यासािी 
वतृ्तपत्राची पडताळर्ी कररे्. 

    सवसहत नमनु्यातील अजण भरुन सदल्यानंतर 
वतृ्तपत्राची पडताळर्ी करण्यात येऊन 
जासहरात स्थायी ससमतीसमोर प्रस्ताव िेवला 
जातो.  जासहरात स्थायी ससमतीची बैिक          
झाल्यानंतर साधारर् 2 मसहन्यात शासन 
सनर्णय सनिणसमत करण्यात येतो व त्याची 
मासहती संबंसधतांना कळसवली जाते.   
     क्रद.1.5.2001 िोजीच्या शासन 
क्रनणकयातील पक्रिक्रशष्ट ि सोित जोडले आिे.  
      संबंसधत शासन सनर्णय अ.ि.-5 येथे 
नमदू रे्ले आिेत. 

असधपरीक्षक, 
पसु्तके व     
प्रकाशने 

(पत्ता :- जनेु 
जकात घर, शसहद 
भितससि मािण, 

र्ोर्ण,  
मुंबई 21) 
दरूध्वनी 

क्र.22661489/
22661491 

संचालक (मासहती), 
(वतृ्त व जनसंपर्क ) 
मासहती व जनसंपकण  
महासंचालनालय,  

तळमजला, मखु्य इमाित, 
मंत्रालय, मुंबई-32. 

दरूध्वनी क्र.22024961 
 

3 उत्रृ्ष्ट पत्रर्ाक्रिता पिुस्र्ाि 
स्पिा योजना आयोक्रजत र्िणे 

शासनाच्या प्रगतीची, क्रवर्ासाची माक्रिती, 
क्रवर्ास योजना, त्याची अंमलिजावणी 
इत्यादी माक्रिती जनतेपयंत पोिचक्रवण्याची 
मित्वाची भकू्रमर्ा प्रसाि माध्यमांमार्क त पाि 
पाडली जाते. पिुस्र्ािांच्या माध्यमांतनू अशा 
चांगल्या प्रयत्नांना प्रोत्साक्रित र्िण्यासाठी 
क्रवर्ास क्रवषयर् िातम्या, वातापते्र,      
स्रू्ट-लेखन यांना वतृ्तपत्रांमिनू अक्रिर् वाव 
क्रमळावा या उदे्दशाने सन 2001 पासनू 
उत्रृ्ष्ट पत्रर्ाक्रिता पिुस्र्ाि योजना सरुु 
र्िण्यात आली आिे.  
      संबंसधत शासन सनर्णय अ.ि.-5 येथे 
नमदू रे्ले आिेत. 

संचालर् (माक्रिती) 
(वतृ्त व जनसंपर्क ), 
मासहती व जनसंपकण  
महासंचालनालय,  
तळमजला, मखु्य 
इमाित, मंत्रालय, 

मुंबई-32. 
दरूध्वनी 

क्र.22024961 
 

मिासंचालर्, माक्रिती व 
जनसंपर्क  मिासंचालनालय,  
तळमजला, मखु्य इमाित, 

मंत्रालय, मुंबई-32. 
दरूध्वनी क्र.22027956 
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अ.
क्र. 

रवभागाकडून/काययाललयाकडून 
प ररवली जािारी सेवा 

आवश्यक कागदपत्राांची पतूकता केल्यानांतर 
रकती कालाविीत सेवा प ररवली जाईल? 

सेवा प ररविारा 
अरिकारी 

सेवा रवरहत कालाविीत प ररवली न 
गेल्यास जयाांच्याकडे तक्रार करता येईल 
तो अरिकारी व त्याचा दरूध्वनी क्रमाांक 

1 2 3 4 5 
4 अक्रिस्वीरृ्तीिािर् पत्रर्ािांना 

शंर्ििाव चव्िाण सवुणक 
मिोत्सवी पत्रर्ाि र्ल्याण 
क्रनिीतनू आर्थथर् मदत देणे. 

या मदतीसाठी पत्रर्ाि िा अक्रिस्वीरृ्तीिािर् 
असावा.  मुंिई/मुंिई उपनगि क्रजल्यातील 
अजकदािाने उपसंचालर् (वतृ्त), माक्रिती व 
जनसंपर्क  मिासंचालनालय, मंत्रालय, मुंिई 
यांच्यार्डे व उवकक्रित क्रजल्यातील अजकदािाने 
संिंक्रित क्रजल्यातील क्रजल्िा माक्रिती अक्रिर्ािी 
यांच्यार्डे क्रवक्रित नमनु्यात आवश्यर् 
र्ागदपत्रांच्या साक्ांक्रर्त प्रतीसि अजक सादि 
र्िावा.  अशा अजांची क्रनयमानसुाि छाननी र्रुन 
पक्रिपणूक प्रर्िण उपसंचालर् (वतृ्त)/संिंक्रित 
क्रजल्िा माक्रिती अक्रिर्ािी यांच्यामार्क त क्रवश्वस्त 
संस्थेच्या सदस्य सक्रचवांर्डे सादि र्िण्यात 
येतात.  या प्रत्येर् प्रर्िणांसोित उपसंचालर् 
(वतृ्त)/संिंक्रित क्रजल्िा माक्रिती अक्रिर्ािी यांनी 
वस्तुस्स्थती प्रमाक्रणत र्िणे आवश्यर् असते.  
तसेच संिंक्रित वैद्यर्ीय अक्रिर्ािी/ नोंदणीरृ्त 
खाजगी वैद्यर्ीय व्यवसायी यांच्यार्डून 
आवश्यर् प्रमाणपत्र घेऊन ते अजासोित जोडावे.  
सदि प्राप्त अजक शासनाने स्थापन रे्लेल्या 
शंर्ििाव चव्िाण सवुणक मिोत्सवी पत्रर्ाि 
र्ल्याण क्रनिीच्या सक्रमती कर्वा उपसक्रमतीसमोि 
ठेवण्यात येतात.  यावि सक्रमती तातडीने अंक्रतम 
क्रनणकय घेते.   
      संिंक्रित शासन क्रनणकय अ.ि.-5 येथे आिेत. 

 
संचालर् (माक्रिती) 
(वतृ्त व जनसंपर्क ), 
मासहती व जनसंपकण  
महासंचालनालय,  
तळमजला, मखु्य 
इमाित, मंत्रालय, 

मुंबई-32. 
दरूध्वनी 

क्र.22024961 
 

 
मिासंचालर्, माक्रिती व 

जनसंपर्क  मिासंचालनालय,  
तळमजला, मखु्य इमाित, 

मतं्रालय, मुंबई-32. 
दरूध्वनी क्र.22027956 

 
 

5 शासकीय सवकास योजना 
तसेच अन्य तत्सम 

उपक्रमांची मासहती जनतेस 
उपलब्ध करुन देरे्. 

 
 
 

1) शासकीय योजनांवर आधासरत बातम्या/लेख 
प्रसासरत केले जातात. 
  

सवक क्रवभागीय 
उपसंचालर् व  
सजल्हा मासहती 

असधकारी   

संचालर् (माक्रिती) 
(वतृ्त व जनसंपर्क ), मासहती व 
जनसंपकण  महासंचालनालय,  

तळमजला, मखु्य इमाित, मंत्रालय, 
मुंबई-32. 

दरूध्वनी क्र.22024961 

 

2) आर्ाशवाणीवरुन क्रदलखलुास व दिूदशकनच्या 
सयाद्री वाक्रिनीवरुन जय मिािाष्र र्ायकिमाद्वािे 
मलुाखतींच्या स्वरुपात शासर्ीय क्रवर्ासर्ामांची/ 
योजनांची/उपिमांची माक्रिती क्रदली जाते.  
मा.मंत्रीमिोदय, सक्रचव व इति मान्यवि व्यक्तींची 
मलुाखत या दोन्िी र्ायकिमातनू घेतली जाते. 

वसरष्ट्ि सहायक 
संचालक(वतृ्तसचत्र),  
तळमजला, मखु्य 
इमाित, मंत्रालय, 

मुंबई-32. 
द.ूक्र.22818321 / 

22048341 
3) लोकराज्य मरािी, लोकराज्य उदूण आसर् 
महाराष्ट्र अहेड या माससकांद्वारे वाचकांना/ 
विणर्ीदारांना मासहती सदली जाते.  माक्रसर्ाविील 
छापील कर्मत प्राप्त झाल्यानंति माक्रसर् 
वगकणीदािांना टपालाने पिुक्रवण्यात येतात. 

वगकणीदाि व तिाि क्रनवािणासाठी संपर्क   
ि. 022-22021530 

क्रवतिण संपर्क  ि. 022-22818315 

उपसंचालक  
(प्रकाशने), 

17 वा मजला, 
नवीन प्रशासन 

भवन, 
मंत्रालयासमोि, 
मुंिई 40 0032 
द.ूक्र.22818312 

संचालक (मासहती)  
(प्रशासन), 

मासहती व जनसंपकण  
महासंचालनालय,  

तळमजला, मखु्य इमाित, 
मंत्रालय, मुंबई-32. 

दरूध्वनी क्र.22024050 
4) मिान्यजू या वेिपोटकलद्वािे दैनंक्रदन िातम्या व क्रवक्रवि 
सदिांच्या माध्यमातनू शासर्ीय योजना, उपिम,क्रवर्ास 
र्ामांची माक्रिती आक्रद लेखांद्वािे प्रसाक्रित रे्ली जाते. क्रदनांर् 
1 एक्रप्रल 2015 ते 30 सप्टेंिि,2016 या र्ालाविीत 
िातम्या (10570),यशर्था (275), योजना (207), 
र्स्टकपसकन (243), वेिवेचर् (464), र्क्रिअिनामा 
(162), मिाभ्रमंती (211), नेटभेट (176), प्रासंक्रगर् 
सदिांमिील लेख (275) तसेच क्रवक्रवि प्रसाि माध्यमातनू 
प्रसाक्रित िोणाऱ्या शासर्ीय/क्रनमशासर्ीय र्ायालयांमिील 
पदभितीच्या एरू्ण 452 जाक्रििातीमिील 1,20,543 
पदांिाितची संक्रक्प्त माक्रिती संिंक्रित वेिसाईटच्या कलर्सि 
नोर्िी शोिा या क्रवशेष सदिाच्या माध्यमातनू प्रक्रसद्ध 
र्िण्यात आली आिे. 

वसरष्ट्ि सहायक 
संचालक (मासहती), 
मिान्यजू शाखा, 
तळमजला, मखु्य 
इमाित, मंत्रालय, 

मुंबई-32. 
द.ूि.22818323 

संचालक (मासहती)  
(माध्ये समन्वयर्), 
मासहती व जनसंपकण  
महासंचालनालय,  

तळमजला, मखु्य इमाित, 
मंत्रालय, मुंबई-32. 

दरूध्वनी क्र.22043213 
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अ.ि. क्रवभागार्डून/र्ायालयार्डून 
पिुक्रवली जाणािी सेवा 

आवश्यर् र्ागदपत्रांची पतूकता रे्ल्यानंति 
क्रर्ती र्ालाविीत सेवा पिुक्रवली जाईल? 

सेवा पिुक्रवणािा 
अक्रिर्ािी 

सेवा रवरहत कालाविीत प ररवली न 
गेल्यास जयाांच्याकडे तक्रार करता येईल 
तो अरिकारी व त्याचा दरूध्वनी क्रमाांक 

1 2 3 4 5 
6 शासकीय सवकास योजना तसेच अन्य 

तत्सम उपक्रमांची मासहती 
जासहरातींद्वारे देरे्. 

1) महत्वाचे कायणक्रम/उपक्रम यांची मासहती 
असलेल्या जासहराती आक्रण क्रनक्रवदा सचूना 
सवसवध सवभािांच्या सवनंतीनसुार शासनमान्य 
यादीविील वतृ्तपत्रांमधनू प्रससद्ध केले जातात.  
2) सन 2015-16 मध्ये मिासंचालनालयामार्क त 
दशकनी जाक्रििाती प्रक्रसद्ध र्िण्यात येणाि आिेत. 
त्यािाितचे क्रवविणपत्र अ.ि.-5 येथे जोडले 
आिे.   

सहायक संचालक 
(जासहरात), 
तळमजला,  

मखु्य इमाित, 
मंत्रालय, 

मुंिई 400 032 
 

द.ूि.22818318 

 संचालक (मासहती) 
(वतृ्त व जनसंपकण ), 

मासहती व जनसंपर्क  महासंचालनालय,   
तळमजला, मखु्य इमाित, 

मंत्रालय, मुंबई-32. 
 

दरूध्वनी क्र.-22024961 

2) आर्ाशवाणी व दरूसचत्रवासहन्यांद्वारे 
जाक्रििातींचे वेळोवेळी प्रसािण रे्ले जाते. 

वसरष्ट्ि सहायक 
संचालक 

(वतृ्तसचत्र),  
तळमजला, मखु्य 

इमाित, 
मंत्रालय, 

मुंिई 400 032 
द.ूि.22818321/ 

22048341 
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1) दरु्ममळ सचत्रीकरर् 
2) दरु्ममळ छायासचते्र 

उपलब्ध कररे् 

     संचालक (मासहती) यांचे नावे सवसहत 
नमनु्यातील अजण केल्यानंतर शासकीय 
दरानसुाि वतृ्तक्रचत्र शाखेमध्ये जतन 
र्िण्यात आलेले दरु्थमळ 
क्रचत्रीर्िण/छायाक्रचते्र उपलब्ध करुन देता 
येतात.  सर्ल्मवरुन बीर्ा सकवा सीडी तयार 
करण्याचा खचण संबंसधत संस्थेस/व्यक्ततस 
करावा लािेल. मािर्ीची पतूणता 
उपलब्धतेनसुार करण्यात येते.  मागणीचा 
नमनुा अजक र्ायालयामध्ये क्रन:शलु्र् 
उपलब्ि आिे. 
     शासकीय दरांचा अंतभाव असलेला 
संबंसधत शासन सनर्णय अ.ि.-5 येथे नमदू 
रे्ले आिेत.  

वसरष्ट्ि सहायक 
संचालक 

(वतृ्तसचत्र),  
तळमजला, मखु्य 

इमाित, 
मंत्रालय, 

मुंिई 400 032 
द.ूि.22818321/ 

22048341 

संचालक (मासहती) 
(वतृ्त व जनसंपकण ), 
मासहती व जनसंपकण  
महासंचालनालय,  

तळमजला, मखु्य इमाित, मंत्रालय, 
मुंबई-32. 

दरूध्वनी क्र.-22024961 
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शासर्ीय र्ायकिमांच्या प्रदशकनाचे 
आयोजन र्िणे 
 
 

क्रवक्रशष्ट र्ायकिमाच्या औक्रचत्याच्या अनषंुगाने  
शासनाचे मित्वाचे उपिम/ 
योजना/क्रवर्ासर्ामे इत्यादींचे प्रदशकन 
आयोक्रजत रे्ले जाते.   

उपसंचालर् 
(प्रदशकने),  

17 वा मजला, 
नवीन प्रशासन 

भवन, 
मंत्रालयासमोि, 
मुंिई 40 0032 
द.ूक्र.22048342 

 

संचालक (मासहती)  
(प्रशासन), 

मासहती व जनसंपकण  
महासंचालनालय,  

तळमजला, मखु्य इमाित, मंत्रालय, 
मुंबई-32. 

दरूध्वनी क्र.22024050 

शासर्ीय क्रवर्ास योजना/शासन क्रनणकयावि 
आिाक्रित जाक्रििात-संदेश मिासंचालनालयाच्या 
मालर्ीच्या प्रत्येर् क्रजल्यातील जाक्रििात र्लर्ावि 
प्रसाक्रित र्िणे.  
(अ) िाज्य शासनातरे् आयोक्रजत रे्ल्या जाणाऱ्या 
प्रदशकनाच्या क्रवक्रवि प्रर्ािच्या र्ामासाठी 
िाज्यस्तिीय खिेदी सक्रमतीचे गठण व रं्त्राटदािांची 
सचूी शासन क्रनणकयामध्ये नमदू रे्लेली आिे.  
(ि) िोक्रडंग्ज व िनॅसक क्रडजीटल पद्धतीने तयाि र्रुन 
लावणे व िाताने िंगक्रवण्यार्क्रिता संस्थेस व दिास 
मदुतवाढ देण्यािाित शासन क्रनणकय उपलब्ि आिे.   
     संिंक्रित शासन क्रनणकय अ.ि.-5 येथे नमदू रे्ले 
आिे. 

मारहती व जनसांपकक  महासांचालनालयामार्क त प ररवल्या जािाऱ्या सेवाांबाबत अरिक मारहती सांबांरित 
अधिकाऱ्ाांमार्फ त उपलब्ि करुन देण्यात येईल. 
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3. रवभागप्रम खाांची यादी 
 
 

मा. महासांचालक (भा.प्र.से.) 
मारहती व जनसांपकक  महासांचालनालय 

 
 

रवभाग प्रम खाांचे प्रशासकीय व रव्ीय अरिकार प नप्रकत्यायोरजत केल्यान सार, प ढील 
अरिकाऱ्याांना रवभागप्रम ख ्हिनू ोोरषत करण्यात आले आहे. 
 
1. सांचालक (मारहती) (प्रशासन) 

मारहती व जनसांपकक  महासांचालनालय, म ांबई 
 

2. सांचालक (मारहती) (वृ्  व जनसांपकक ) 
मारहती व जनसांपकक  महासांचालनालय, म ांबई 

 
3. सांचालक (मारहती) 

मारहती व जनसांपकक , नागपरू-अमरावती रवभाग, नागपरू 
 
4. सांचालक (मारहती) 

मारहती व जनसांपकक , मराठवाडा रवभाग, औरांगाबाद 
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4. रवभागीय मारहती काययाललयाांचे आरि अरिनस्त रजल्हा मारहती काययाललयाांचे प्े 
 

कोकि रवभाग 
उपसंचालक (माक्रिती), सवभािीय मासहती कायालय, कोकर् सवभाि, 

दालन िमांर् 317, 3 रा मजला, कोकर् भवन, नवी मुंबई-400 614 
dd.konkan@dgipr.maharashtra.gov.in   

ddikon12@gmail.com    द.ू क्र. 27571388 
सजल्हा मासहती असधकारी 

सजल्हा मासहती कायालय, पक्रिला मजला, 
स्रे्र् बकेँ ऑर् इंक्रडया इमाित, 

सजल्हासधकारी कायालयाच्या आवारात, 
र्ोटक नार्ा, िारे्- 400 609. 

dio.thane@dgipr.maharashtra.gov.in 
diothane2013@gmail.com  

द.ू क्र. 25342362 

सजल्हा मासहती असधकारी 
सजल्हा मासहती कायालय 

नवरे सबल्ल्डि, पाध्ये वाडी, 
बकँ ऑर् इंसडयासमोर,  

म.ुपो. असलबाि, सजल्हा रायिड- 402 201. 
dio.raigad@dgipr.maharashtra.gov.in 

dioraigad@gmail.com  
द.ू क्र. 02141-222019 

सजल्हा मासहती असधकारी 
सजल्हा मासहती कायालय 

325, ए-1, तळमजला, ए क्रिल्डींग, 
 नवीन प्रशासर्ीय इमाित,   

क्रजल्िाक्रिर्ािी र्ायालय आवाि, 
ता.क्रज.रत्नासिरी - 415 612. 

dio.ratnagiri@dgipr.maharashtra.gov.in 
द.ू क्र. 02352-222325 

क्रजल्िा माक्रिती अक्रिर्ािी 
क्रजल्िा माक्रिती र्ायालय 

दगुारे्शव िंगला,नवली िेल्वे र्ाटर् 
जवळ (पवूक), क्रजल्िा पालघि 

dio.palghar@gmail.com 
द.ूि.02525-255333 

मासहती असधकारी , 
उप मासहती कायालय डहार्,ू 

के.एस.पोंदा सबल्डींि, 
पारनाका , डहार्,ू सजल्हा िारे् 

द.ू क्र. 02528-222857 

 

 

नारशक रवभाग 
उपसंचालक (माक्रिती), सवभािीय मासहती कायालय, 

क्रवभागीय आयतुत कायालयाशेजािी , अक्ववनी कक् 5 ते 8,  
नासशक रोड, नासशक-422 101. 

dd.nashik@dgipr.maharashtra.gov.in  
dydirectornashik@gmail.com  द.ू क्र. 0253-2469912 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

सारडा संकुल, 3 रा मजला, 
वकीलवाडी,  

नासशक- 422 001. 
dio.nashik@dgipr.maharashtra.gov.in 

nashikdio1@gmail.com  
द.ू क्र. 0253-2578686 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

सजल्हा मध्यवती प्रशासकीय इमारत, 
1 ला मजला, आकाशवार्ी कें द्रासमोर, 

सावेडी, अहमदनिर-414003 
dio.ahmadnagar@dgipr.maharashtra.gov.in 

dionagar12@gmail.com  
द.ू क्र. 0241-2427373 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

प्रशासर्ीय संरु्ल, धळेु - 424 001. 
dio.dhule@dgipr.maharashtra. gov.in 

diodhl4@gmail.com  
द.ू क्र. 02562-237329 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

मध्यवती प्रशासकीय इमारत,  
(टप्पा िमांर् 3) 1 ला मजला, 

सजल्हासधकारी कायालयाच्या शेजारी,  
जळिांव- 425 001. 

dio.jalgaon@dgipr.maharashtra. gov.in 
djdiojalgaon@gmail.com  
द.ू क्र. 0257-2229628 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, 

2 रा मजला, िाळा क्र.206, 
टोकर तलाव रोड, नंदरुबार 425412 
dio.nandurbar@dgipr. maharashtra.gov.in 

dipronandurbar@gmail.com  
द.ू क्र. 02564-210014 
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मासहती सहायक, 
उप मासहती कायालय, 

तहससल कायालयाजवळ, क्रटळर् नगि, 
र्ॅं म्प िोड मालेिांव,  

ता.मालेिांव, सजल्हा नासशक 423 203  
द.ू क्र. 02554-250755 

मासहती सहायक,  
उप मासहती कायालय,  

छाया क्रनवास, स्टेट ि ॅंर् ऑर् इंक्रडया 
इमाित, भडगाव िोड,चाळीसिांव, 

ता.चाळीसिांव,  
सजल्हा जळिांव 424 101 
द.ू क्र. 02589-222508 

मासहती असधकारी, 
उप मासहती कायालय,  

छत्रपती क्रशवाजी महाराज व्यापारी 
संकुल, दसुिा मजला, गाळा ि.6, 

सशडी, ता.राहता, सज.अहमदनिर 423 
109 

द.ू क्र. 02423-255030 
प िे रवभाग 

उपसंचालक (माक्रिती), सवभािीय मासहती कायालय,  
नवी मध्यवती इमारत (ॲनेतस), तळमजला, हॉल क्र. 3, ससनू िॉस्स्प टलच्यासमोि, परेु्-411 001. 

dd.pune@dgipr.maharashtra.gov.in  
ddpune@gmail.com  द.ू क्र. 020-26123435 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

नवी मध्यवती इमारत (ॲनेतस), तळमजला, 
हॉल क्र. 3, ससनू िॉस्स्प टलच्यासमोि,  

परेु्-411 001.  
dio.pune@dgipr.maharashtra.gov.in 

diopune@gmail.com  
द.ूि.020-26122302 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 
नवीन प्रशासकीय इमारत,  

3 रा मजला, एस.र्ी.स्र्नँ्डच्यािाजलूा, हजेरी 
माळ, सातारा-415001 

dio.satara@dgipr.maharashtra.gov.in 
dio_satara@yahoo.com 

द.ूक्र.02162-237441 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

नवीन प्रशासकीय इमारत,  तळमजला,  
क सवभाि,  कलेतर्र कंपाऊंड,  

सोलापरू-413 002. 
dio.solapur@dgipr.maharashtra.gov.in 

diosur@gmail.com  
द.ूक्र.0217-2731041.  

मासहती सहायक, 
उप मासहती कायालय, 

नवीन प्रशासर्ीय इमाित, 1 ला मजला,        
इंदापिू िोड, बारामती,  

ता.बारामती, सजल्हा परेु् 413 102 
द.ू क्र. 02112-224066 

 मासहती सहायक, 
उप मासहती कायालय, 

रृ्षी र्मकचािी पतसंस्था इमाित, 
तालरु्ा पोलीसस्टेशनच्या मागे, 

 ता. पंढरपरू, सजल्हा सोलापरू-413304. 
द.ू क्र. 02186-223406 

 

कोल्हापरू रवभाग 
उपसंचालक (माक्रिती), सवभािीय मासहती कायालय, 

मध्यवती प्रशासकीय इमारत, कसबा बावडा रोड, डी.एस.पी. कायालयाजवळ, कोल्हापरू-416 003. 
dd.kolhapur@dgipr.maharashtra.gov.in  

ddikolhapur01@gmail.com  द.ू क्र. 0231-2662600 
सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

मध्यवती प्रशासकीय इमारत, 
कसबा बावडा रोड, डी.एस.पी.  

कायालयाजवळ,कोल्हापरू-416 003. 
dio.kolhapur@dgipr.maharashtra.gov.in 

diokop@gmail.com  
द.ूक्र.0231-2656146 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

नवीन प्रशासकीय इमारत, सी ब्लॉक, 
 मखु्यालय ओरोस (ब.ु), 1 ला मजला, 
ता. कुडाळ.सज.ससधदुिुण-416 812. 

dio.sindhudurg@dgipr.maharashtra.gov.in 
diosindhudurg@gmail.com  

द.ूक्र.02362-228859  

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

मध्यवती प्रशासर्ीय इमारत, तळमजला, 
क्रवजयनगि, सांगली-क्रमिज िोड,  

सांगली 416 415. 
dio.sangli@dgipr.maharashtra.gov.in 

sanglimahiti@gmail.com  
 द.ूक्र. 0233-2602059 
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औरांगाबाद रवभाग 
संचालक (माक्रिती), सवभािीय मासहती कायालय, मरािवाडा सवभाि,  

असरहंत सबल्ल्डि, ससर्ी सव्हे नं. 2714, ससर्ीझन हॉरे्ल समोरची िल्ली, खडकेववर, औरंिाबाद-431 001. 
dir.aurangabad@dgipr.maharashtra.gov.in   

dirinf.aurangabad@gmail.com  द.ू क्र. 0240-2331085 
सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

असरहंत सबल्ल्डि, ससर्ी सव्हे नं. 2714, 
ससर्ीझन हॉरे्ल समोरची िल्ली, खडकेववर, 

औरंिाबाद-431 001. 
dio.aurangabad@dgipr.maharashtra.gov.in 

distinfoffice@gmail.com  
द.ूक्र.0240-2331285.  

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

प्रशासकीय इमारत, 
1ला मजला, परभर्ी 431 401 

dio.parbhani@dgipr.maharashtra.gov.in 
diopbn@gmail.com 0 

द.ूक्र.02452-220047.  

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

प्रशाकीय इमारत तळमजला, 
सव्हे नं.488, जालना 431 203. 

dio.jalna@dgipr.maharashtra.gov.in 
jalnadgipr@gmail.com   
द.ूक्र.02482-225104 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

मध्यवती  प्रशासर्ीय इमारत, निर रोड, 
 बीड 431 133. 

dio.beed@dgipr.maharashtra.gov.in 
diobeed1@gmail.com  

द.ूक्र.02442-222327 

मासहती कें द्र, मरािवाडा सवभाि,  
असरहंत सबल्ल्डि, ससर्ी सव्हे नं. 2714, 

ससर्ीझन हॉरे्ल समोरची िल्ली, खडकेववर, 
औरंिाबाद-431 001. 

dioicabad@gmail.com  
द.ू क्र. 0240-2334220 

 

लातूर रवभाग 
उपसंचालक(माक्रिती), सवभािीय मासहती कायालय, 

लातरू सवभाि, मध्यवती प्रशासकीय इमारत, क्रशवाजी चौर्, 
तळमजला, उत्तर बाज ूहॉल ि.4, लातरू 413 512 

dd.latur@dgipr.maharashtra.gov.in   
ddilatur@gmail.com द.ू क्र.02382-248000 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

मध्यवती प्रशाकीय इमारत, 
तळमजला,उत्तर बाज ूहॉल ि.4, 

क्रशवाजी चौर् 
लातरू 413 512. 

dio.latur@dgipr.maharashtra.gov.in 
dioltr@gmail.com  

द.ू क्र. 02382-243166 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

माऊली क्रनवास, क्रसक्रद्धक्रवनायर् मंक्रदिाजवळ, 
मे.आि.एम.कसिी यांचे घि ि.1-17-1275, 

सवसावा निर,पो.क्रशवाजीनगि, 
नांदेड - 431 602. 

dio.nanded@dgipr.maharashtra.gov.in 
dionanded@gmail.com  

द.ू क्र. 02462-250137 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, मध्यवती 
प्रशासर्ीय इमाित, 1 ला मजला, 

र्क् ि. 28, 
उस्मानाबाद 413 501. 

dio.osmanabad@dgipr.maharashtra.gov.in 
inf.osd501@gmail.com  

द.ू क्र. 02472-222744 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 
सेंरल सबल्डींि, सहिोली  

dio.hingoli@dgipr.maharashtra. gov.in 
diohingoli300@gmail.com  
द.ूक्र.-02456 222635 
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अमरावती रवभाग 
उपसंचालक (माक्रिती),सवभािीय मासहती कायालय, 

डॉ.सिुा देशमखु यांची इमाित, अिकवद चौर्, मांगीलाल प्लॉट, र्ॅं प, अमरावती -444 602. 
dd.amravati@dgipr.maharashtra.gov.in   

ddamravati@gmail.com  द.ू क्र. 0721-2551499 
सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

वाटाणे यांची क्रिल्ल्डग, आदशक प्राथक्रमर् 
शाळेजवळ, खापडे िागीचा, सजल्हा अमरावती-

444 601. 
dio.amravati@dgipr.maharashtra.gov.in 

dioamravati@gmail.com  
द.ू क्र. 0721-2551842 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

तहसील कायालयाजवळ, दगडी इमाित,  
यवतमाळ 445 001. 

dio.yavatmal@dgipr.maharashtra.gov.in 
dio.yatmal@gmail.com  

द.ू क्र. 07232-244443 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

शतुल सदन,  
सिािा हॉक्स्पर्लसमोर, 

जिार पेि रोड, अकोला 444 005. 
dio.akola@dgipr.maharashtra.gov.in 

dioakola@gmail.com  

द.ू क्र. 0724-2420567 
सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

 प्रशासकीय इमारत, 8 ए, तळमजला, 
बलुडार्ा 443 001. 

dio.buldana@dgipr.maharashtra.gov.in 
diobuldana@gmail.com  

द.ू क्र. 07262-242341 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 
अष्टक्रवनायर् क्रिल्ल्डग, 
पोलीस स्रे्शनच्या मािे,  

सजल्हा वासशम 444 505 
dio.washim@dgipr.maharashtra.gov.in 

ddd878@gmail.com  
द.ू क्र. 07252-232666 

 
 

मासहती सहायक,  
उप मासहती कायालय, 

तळमजला, प्रशासर्ीय इमाित, 
उपक्रवभागीय अक्रिर्ािी र्ायालयाजवळ, 

खामगाव, ता. खामिांव, 
सजल्हा बलुडार्ा 444 303 
द.ू क्र. 07263-252510 

मासहती सहायक, 
उप मासहती कायालय, 

संजय एमीचंद जैन यांची क्रिल्ल्डग, 
गाडकन सभागिृाजवळ, मिागाविोड, 

उमरखेड, ता.उमरखेड, 
सजल्हा यवतमाळ 445 206 

द.ू क्र. 07231-237258 

 

नागपरू रवभाग 
संचालक, मासहती व जनसंपकण  नािपरू-अमरावती सवभाि,  

(GPO) मखु्य डाक  घरासमोर, पक्रिला मजला, जनेु ससचवालय, नािपरू-440 001. 
dir.nagpur@dgipr.maharashtra.gov.in   

dirinfngp@gmail.com द.ू क्र. 0712-2560652 
सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

प्रशासर्ीय भवन िमांर् 1,  
क्रतसिा मजला, क्रसस्व्िल लाईन्स,  

नािपरू 440 001. 
dio.nagpur@dgipr.maharashtra.gov.in 

dionagpur@gmail.com  
द.ू क्र. 0712-2561979 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

मध्यवती प्रशासकीय इमारत, 
2 रा मजला, ससव्हील लाईन्स, 

वधा 442 001. 
dio.wardha@dgipr.maharashtra.gov.in 

diowardha@gmail.com  

द.ू क्र. 07152-243820 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

खोली क्र.20,  
नवीन प्रशासकीय इमारत, 
एस.टी.स्टणॅ्डच्या समोि, 

चंद्रपरू 442 401. 
dio.chandrapur@dgipr.maharashtra.gov.in 

diochanda@gmail.com  

द.ू क्र. 07172-252515 
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सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

न.प. इंक्रजन शेड शाळा इमाित,  
लोर्ो शेड जवळ, मेठी िगीचा समोि, 

क्रसस्व्िल लाईन्स,सज. िोंसदया 441 601 
dio.gondia@dgipr.maharashtra.gov.in 

diogondia@gmail.com  
द.ू क्र. 07182-237760 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 
द्वािा – जगदीश वाल्दे, 

मोटघिे र्टार्ा सेंटि, ससव्हील लाईन्स, 
भंडारा 441 904. 

dio.bhandara@dgipr. maharashtra.gov.in 
dio.bhandara@gmail.com  

द.ू क्र. 07184-252257 

सजल्हा मासहती असधकारी, 
सजल्हा मासहती कायालय, 

बरेॅक नं.1 र्ॉम्प्लेक्स, 
कलेतर्र कायालय, 

मलु रोड, 
िडसचरोली 442 605. 

dio.gadchiroli@dgipr.maharashtra.gov.in 
diogadchiroli@gmail.com  

द.ू क्र. 07132-222194 
मासहती कें द्र,  

सपुर माकेर् इमारत, 
1 ला मजला, ससताबडी 

नािपरू 440 012 
द.ू क्र. 0712-2560379 

dio.ipnagpur@gmail.com  

  

 
नवी रदल्ली पिजी-गोवा 

उपसंचालक, महाराष्ट्र पसरचय कें द्र, 
ए-8, स्रे्र् एम्पोसरया इमारत, 

बाबा खिकससि मािण, नवी सदल्ली 110 001. 
mic.delhi@dgipr.maharashtra.gov.in 

micnewdelhi@gmail.com   
द.ू क्र. 011-23365332 

वसरष्ट्ि सहायक संचालक, महाराष्ट्र पसरचय कें द्र, 
श्री.काकुले यांची इमारत,  

दादा वैद्य रोड, पर्जी -िोवा-403 001. 
mic.goa@dgipr.maharashtra.gov.in 

micgao@gmail.com  
द.ू क्र. 0832-2226404 
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5. शासन रनिकय/पररपत्रकाांची यादी 
1.  माध्यम प्ररतरनिींना अरिस्वीकृती परत्रका देण्याबाबतचे शासन रनिकय  

(1)  शासन सनर्णय क्र. असधस्वी-2007/353/प्र.क्र.49/34, सद.19.9.2007 
(2)  शासन क्रनणकय शदु्धीपत्रक क्र. असधस्वी-2007/353/प्र.क्र.49/34, सद.7.1.2008  
(3)  शासन क्रनणकय शदु्धीपत्रक क्र. असधस्वी-2007/353/प्र.क्र.49/34, क्रद. 7.2.2008. 
(4)  शासन क्रनणकय शदु्धीपत्रक क्र. असधस्वी-2008/411/प्र.क्र.49/07/34, सद.29.4.2008 

      (5)  शासन क्रनणकय पिूर्पत्र ि. अक्रिस्वी-2008/1006/प्र.ि.49/07/(भाग-2)/34, क्रदनांर् 31.1.2009 
     (6)  शासन क्रनणकय शदु्धीपत्रर् ि. अक्रिस्वी-2009/673/प्र.ि.132/34, क्रदनांर् 6.8.2009 
     (7)  शासन क्रनणकय ि. अक्रिस्वी-2012/प्र.ि.47/34, क्रदनांर् 17.3.2012 

(8)  असधस्वीकृती पसत्रका समळरे्बाबत अजाचा नमनूा  
         (अ) इलेतरॉसनक समडीयासािी अजाचा नमनूा सोबत जोडला आहे 

              (ि) सप्रर् समडीयासािी अजाचा नमनूा सोबत जोडला आहे 
  (9) “ज्येष्ठ पत्रकार” म्िणून अहिस्वीकृती पहत्रका देण्याबाबतचे शासन शुहिपत्र क्रमाांक-अहिस्स्व-2016/प्र.क्र. 
         127/34,हदनाांक 28.3.2016 
 

2. जारहरात रवतरि रवषयक िोरिाबाबतचे शासन रनिकय  
(1) शासन सनर्णय क्र.पीयबुी-1000/प्र.ि.73/2000/ 34, सद. 1 मे, 2001  
(2) शासन सनर्णय क्र.जासहरात-2009/ प्र.क्र.137/का-34, सद.31.8.2009 
(3) शासनमान्य यादीवर वतृ्तपत्रांचा समावेश करण्याबाबत सदनांक 1.5.2001  रोजीच्या शासन सनर्णयामधील  
      सिुाक्रित पसरसशष्ट-ब अजाचा नमनुा सोित जोडला आहे. 
(4) सन 2015-16 मध्ये मिासंचालनालयामार्क त प्रक्रसद्ध र्िण्यात येणाऱ्या दशकनी जाक्रििातींचे क्रवविणपत्र सोित     

    जोडले आिे. 
          (5) शासनमान्य जाक्रििात यादीत वतृ्तपत्रांचा नव्याने समावेश तसेच दिवाढ/श्रेणीवाढ र्िणेिाित, सामान्य   
                प्रशासन क्रवभाग शासन क्रनणकय िमांर् पीयिूी-2014/प्र.ि./439/34, क्रदनांर् 25 माचक, 2015 
          (6) शासनमान्य जाक्रििात यादीत वतृ्तपत्रांचा समावेश तसेच दिवाढ व शे्रणीवाढ र्िणेिाित, सामान्य प्रशासन 
     क्रवभाग शासन क्रनणकय िमांर् पीयिूी-2015/284/34, क्रदनांर् 30 माचक, 2016 
         (7) शासनमान्य जाक्रििात यादीत वतृ्तपत्रांचा समावेश तसेच दिवाढ व शे्रणीवाढ र्िणेिाित, सामान्य प्रशासन 
     क्रवभाग शासन क्रनणकय िमांर् पीयिूी-2016/प्र.ि.57/34, क्रदनांर् 18 जनू, 2016 
         (8) शासर्ीय जाक्रििात क्रवतिण िोिणात सिुािणा र्िण्यािाित, सामान्य प्रशासन क्रवभाग शासन क्रनणकय िमांर्  
               मावज-2016/प्र.ि.56/34, क्रद.30 माचक, 2016 व शासन क्रनणकय ि. मावज-2016/प्र.ि.397/34 क्रद. 5  
               जानेवािी, 2017 
          (9) शासर्ीय जाक्रििात िोिणात िदल र्िण्यासाठी अभ्यास गटाची क्रनयकु्ती र्िण्यािाित, सामान्य प्रशासन 
                क्रवभाग शासन क्रनणकय िमांर्:क्रपयिूी-2016/प्र.ि.36/34, क्रद.24 जानेवािी, 2017 
 
 

3. उत्कृष्ट पत्रकाधिता पिुस्काि स्पिा ्ोजना आ्ोधजत किणे 
(1) शासन सनर्णय क्र.संर्ीणक-2014/प्र.क्र.213/34, सद. 1 ऑगस्ट, 2014 

 

4. अ) अधिस्वीकृतीिािक पत्रकािाांना शांकििाव चव्हाण सवुणफ महोत्सवी पत्रकाि कल््ाण धनिीतून आर्थिक 
मदत देण््ाबाबतचे शासन धनणफ् 
(1)  शासन क्रनणकय ि.माजम-2009/573/प्र.ि.104/34, क्रदनांर् 1.8.2009 
(2)  शासन क्रनणकय ि.माजम-2009/573/प्र.ि.104/34, क्रदनांर् 1.6.2010 
(3)  शासन क्रनणकय ि.माजम-2011/प्र.ि.382/34, क्रदनांर् 17.10.2011 
(4)  शासन क्रनणकय ि.माजम-2013/प्र.ि.185/34, क्रदनांर् 1.10.2013 
(5)  शासन क्रनणकय ि.माजम-2013/प्र.ि.138/34, क्रदनांर् 6.1.2014 
(6)  शासन क्रनणकय िमांर्-मावज-2016/प्र.ि.188/र्ा-34, क्रदनांर् 11.8.2016 
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ब) िाज््ातील अधिस्वीकृतीिािक पत्रकािाांना शासकी् रुग्णाल्ात धवनामलु्् सेवा देण््ाबाबत 

(1) शासन क्रनणकय ि.जीरुर्ी/2009/प्र.ि.239/आिोग्य-3, क्रदनांर् 25.8.2009 
(2) शासन क्रनणकय ि.िागांयो-2016/प्र.ि.64/आिोग्य-6, क्रदनांर् 4.8.2016 

 

क)  िाज््ातील अधिस्वीकृती पत्रकािाांना एस.टी.महामांडळाची सांिी धनम आिाम बसेसमध््े ओळखपत्राच््ा  
 आिािे अम्ाद प्रवास सवलत अनजेु्ञ् किणेबाबत 

(1) शासन क्रनणकय ि. एसटीसी-3307/1228/प्र.ि.519/ए/पक्रि-1, क्रदनांर् 16.5.2008 
(2) शासन शदु्धीपत्रर् ि. एसटीसी-3408/प्र.ि.326/पक्रि-1, क्रदनांर् 2.7.2008 
(3) शासन क्रनणकय ि. अक्रिस्वी-2012/प्र.ि.47/34, क्रदनांर् 17.3.2012 

 
5. द र्ममळ रचत्रीकरि/द र्ममळ छायारचते्र उपलब्ि करण्याबाबतचे शासन रनणफय 
      (1)  शासन ज्ञापन क्र.माजम-1093/2016/प्र.क्र.262-93/34, सदनांक 14.10.1993 सोित जोडले आिे. 
      (2) शासन ज्ञापन क्रमांक माजम-1096/649/प्र.क्र.-107/96/34, सदनांक 6.1.1998 सोित जोडले आिे. 
      (3) दरु्ममळ सचत्रीकरर्/दरु्ममळ छायासचते्र समळरे्बाबत अजाचा नमनूा सोबत जोडला आहे.   
  
6.  शासकी् का फ्क्रमाांच््ा प्रदशफनाचे आ्ोजन किण््ाबाबतचे शासन धनणफ्  
      (1) शासन क्रनणकय िमांर् मावज-2009/प्र.ि.105/34, क्रदनांर् 31.8.2013  
      (2)  शासन क्रनणकय िमांर् मावज-2013/प्र.ि.333/34, क्रदनांर् 27.11.2013  
 
  उपरोक्त शासन रनिकय / पररपत्रकाांची तपरशलवार मारहती dgipr.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ि आहे.  या सांबांिातील अजयालचे नमनेू सोबत जोडले आहेत तसेच अरिक मारहती 
सांबांरित अधिकाऱ्ाांमार्फ त उपलब्ि करुन देण्यात येईल.   

 
 

***************** 
  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 





 

 



 



 

















 

2 (4)  

माधहती व जनसांपकफ  महासांचालनाल्ाकडून सन 2021-22 मध््े 
किाव्ाच््ा दशफनी जाधहिातींचे वेळापत्रक 

 
क्रमाांक मधहना दशफनी जाधहिातींचे वेळापत्रक 

1 मे 
(क्रद.01.05.2021) 

मिािाष्र क्रदन 

2 जनू 
(26 जनू, 2021) 

छत्रपती शािू मिािाज जयंती 

3 ऑगस्ट 
(क्रद.15.08.2021) 

स्वातंत्र्य क्रदन 

4 ऑक्टोिि क्रवशेष प्रक्रसद्धी मोक्रिम (ऑक्टोिि) 
5 नोव्िेंिि क्रदवाळी (नोव्िेंिि) 

6 क्रडसेंिि 
(क्रद.06.12.2021) 

भाितित्न डॉ. िािासािेि आंिेडर्ि मिापक्रिक्रनवाण क्रदन 

7 जानेवािी 
(क्रद.06.01.2022) 

दपकण क्रदन (6 जानेवािी) 

8 जानेवािी 
(क्रद.26. 01.2022) 

प्रजासत्तार् क्रदन (26 जानेवािी) 

9 रे्ब्रवुािी 
(19.02. 2022) 

क्रशवजयंती 

10 एक्रप्रल 
(क्रद.14.04. 2022) 

भाितित्न डॉ. िािासािेि आंिेडर्ि जयंती 

11 एक्रप्रल मिात्मा ज्योक्रतिा रु्ले जयंती 

 

(क्रदनांर् 20/12/2018 च्या शासन क्रनणकयानसुाि)  

 

 

















 
 



 
 


