
सन 2021-22  मध्ये विशेष प्रवसध्दी मोविम 
राबविण्यासाठी िोणाऱ्या खर्चास विविय ि 
प्रशासकीय   मान्यता  देण्याबाबत.. 

 
मिाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 
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मादाम कामा रोड,िुतात्मा राजगुरु र्चौक, 
मांत्रालय, मुांबई 400 032. 

वदनाांक:  13 जानेिारी, 2022. 
 
वाचा:-   1. माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय, याांर्चे क्र. पत्र क्र.ििृवर्चत्र/विशेष प्रवसद्धी मोविम 

2021-22 जाविरात प्रवसद्धी/का-7/324, वदनाांक 23.11.2021. 
 2. माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय, याांर्चे पत्र क्र.:िृिवर्चत्र/विशेष प्रवसद्धी मोिीम 2021-22  

जाविरात प्रवसद्धी/का-7/361 वद. 21.12.2021   
प्रस्तािना:- 

राज्य शासनाच्या विविध योजना, ध्येय धोरणे, मित्त्िाकाांक्षी प्रकल्प, विकासकामे आवण लोककल्याणकारी योजनाांर्ची  
माविती जन सामान्य नागवरकाांपयंत पोिर्चविण्यासाठी माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालयामार्ण त विविध माध्यमाांद्वारे प्रवसद्धी 
करण्यात येत असते. त्यामध्ये विविध विभागाांच्या कल्याणकारी, समाजविताच्या योजनािर/विकास कामािर आधावरत पुस्स्तका 
तयार करणे, राज्य ि राज्याबािेरील िृिपत्राांमध्ये जाविरात देणे, विविध खाजगी दूरवर्चत्रिाविन्या, खाजगी एर् एम िाविन्या, 
कम्युवनटी रेडीओ, दूरदशणन, आकाशिाणी व्दारे शासकीय सांदेश प्रसावरत करणे, समाजमाध्यमाांच्या विविध प्लॅटर्ॉमणिर तसेर्च 
बाह्यमाध्यमाांद्वारे राज्य शासनाच्या विविध विभागाांच्या योजनाांिर आधावरत शासकीय सांदेश करणे, विकास कामाांिर आधावरत 
मावितीपट, िोडींग ि अन्य बाियमाध्यमाांव्दारे शासकीय सांदेश प्रसारण करणे, बॉटर्चटॅ तयार करणे, कलापथक आवण पथनाटय, 
प्रदशणन सांर्च वनर्ममती ि विभागवनिाय प्रदशणनाांर्च ेआयोजन इत्यादी बाबींर्चा समािशे आिे. त्याअनुषांगाने िार्चा येथील पत्रान्िये सन 
2021-22 मध्ये विशेष प्रवसद्धी मोिीम राबविण्यार्च ेमिासांर्चालनालयामार्ण त प्रस्तावित करण्यात आले आिे. 

शासन वनणणय:-  
सन 2021-22 या आर्मथक िषामध्ये  विशेष प्रवसध्दी मोविम राबविण्यासाठी िोणाऱ्या रु.16,53,00,000/- इतक्या खर्चास 

विविय ि प्रशासकीय   मान्यता  देण्यात येत आिे. उपरोक्त खर्चण करताना शासनार्च े वनणणय / आदेश / पवरपत्रक / वििीय 
वनयमािलीतील तरतूदी  / प्रर्चवलत ई-वनविदा प्रवक्रया / CVC वनदेश / CAG मागणदशणक तत्िे / वनयमािली इत्यादींर्च ेपालन कराि े
ि विवित कायणपद्धतीर्चा अिलांब करण्यात यािा. खर्चार्चा अांदावजत तपवशल खावलल पवरवशष्ट्टाप्रमाणे आिे. 

अ. क्र. बाब उपक्रमार्चा तपवशल कालािधी अांदावजत खर्चण 
(लाखात) 

1 समाज माध्यमाव्दारे 
प्रवसद्धी 

विशेष प्रवसद्धी मोिीमतगणत समाज माध्यमाव्दारे 
शासकीय सांदेश प्रसारण करणे तसेर्च ओ.टी.टी. 
माध्यमाांिर शासकीय सांदेश प्रसारण करणे. यासाठी 
पूिणतयारी झालेली असून जानेिारी 2022 
मविन्यापासून उपलब्ध वनधीनुसार वििीवक्षत 
कालािधीसाठी प्रवसध्दी केली जाईल. 

जानेिारी 2022 
 ते  

मार्चण 2022 

60 

2 मावितीपट वनर्ममती   शासनाने केलेल्या मित्त्िाच्या विकास कामाांिर 
आधावरत मावितीपट तयार करण्यात येतील. िे 
मावितीपट दूरदशणन  सियाद्री िाविनीिर दर 
आठिड्यास प्रसारण करण्यात येईल. वििीय 
मांजूरीनांतर जानेिारी  ि रे्ब्रिुारी मविन्यात 
मावितीपटाांर्ची वनर्ममती ि प्रसारण केले जाईल. 
 

जानेिारी 2022 
 ते 

मार्चण 2022 

80 
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अ. क्र. बाब उपक्रमार्चा तपवशल कालािधी अांदावजत खर्चण 
(लाखात) 

3 प्रप्रट, दृकश्राव्य, श्राव्य 
आवण समाज   
माध्यमाांसाठी वक्रएवटव्ि 
वनर्ममती ि तयार 
करण्यात आलले े
वक्रएवटव्िर्चे ॲडप्टेशन 
करणे. 

शासनाच्या विकास कामािर आधावरत शासकीय 
सांदेश प्रसारीत करण्यासाठी प्रप्रट, दृकश्राव्य, श्राव्य 
आवण समाज माध्यमाांसाठी वक्रएवटव्िर्ची वनर्ममती 
करण्यात येईल विविध िृििाविन्या, आकाशिाणी 
कें द्र आवण कम्युवनटी रेवडओ कें द्राद्वारे प्रसावरत 
करण्यात येतील. 

सदरर्ची वनर्ममती  / प्रवसध्दी/ 
प्रसारण जानेिारी  2022 

ते  
मार्चण 2022 मविन्यात केले 

जाईल. 

145 

4 खाजगी 
दूरवर्चत्रिाविन्याांद्वारे 
शासकीय सांदेश 
प्रसारीत करणे (DAVP 
दराने) 

DAVP यादीिर उपलब्ध असलेल्या खाजगी मराठी 
दूरवर्चत्रिाविन्याांव्दारे शासकीय सांदेश तसेर्च 
मुलाखतींर्चे प्रसारण करणे.  

सदरर्ची वनर्ममती तसेर्च 
प्रसारण जानेिारी 2022 
मविन्यात केले जाईल. 

 

260 

5 खाजगी एर् एम 
िाविन्याव्दारे शासकीय 
सांदेश प्रसारीत करणे 
(DAVP दराने) 

DAVP यादीिर उपलब्ध असलेल्या मिाराष्ट्रातील 
एर् एम खाजगी िाविन्याांव्दारे शासकीय सांदेश 
प्रसारण करणे.  

सदरर्ची वनर्ममती तसेर्च 
प्रसारण जानेिारी 2022 
मविन्यात केले जाईल. 

 

20 

6 कम्यवुनटी रेडीओव्दारे 
शासकीय सांदेश 
प्रसारीत करणे (DAVP 
दराने) 

DAVP यादीिर उपलब्ध असलेल्या कम्युवनटी 
रेडीओव्दारे शासकीय सांदेश प्रसारण करणे. 
 

सदरर्ची वनर्ममती तसेर्च 
प्रसारण जानेिारी 2022 
मविन्यात केले जाईल. 

5 

7 दूरदशणन िरील बातमी 
दरम्यान प्राईम 
टाईममध्ये  शासकीय 
सांदेश प्रसारीत करणे   

दूरदशणन िर शासकीय सांदेश प्रसारीत करणे.  
    

सदरर्ची वनर्ममती तसेर्च 
प्रसारण जानेिारी 2022  

 ते रे्ब्रिुारी 2022 मविन्यात 
केले जाईल. 

11 

8 आकाशिाणीिर बातमी 
दरम्यान शासकीय 
सांदेश प्रसारीत करणे   

आकाशिाणीिर शासकीय सांदेश प्रसारीत करणे. 
 

सदरर्ची वनर्ममती तसेर्च 
प्रसारण जानेिारी 2022  

ते रे्ब्रिुारी 2022 मविन्यात 
केले जाईल. 

17 

9 िोवडंग्ज ि अन्य 
बाियमाध्यमाांव्दारे 
शासकीय सांदेश 
प्रसारण करणे. 

माविती ि जनसांपकण  विभागार्चे विविध वजल्ह्यातील  
जिळपास 1000 िोवडंग्जिर (जुन्या दराने) तसरे्च 
र्चालू DAVP च्या दराने ि जुन्या DAVP दराने (ज्या 
सांस्थाांकडे अद्यापपयंत सदर माध्यमाांर्चे Sole right 
उपलब्ध असतील त्याांच्याकवरता) असलेल्या 
राज्यभरातील उपलब्ध िोवडंगव्दारे तसेर्च 
आिश्यकतेनुसार अन्य बािय माध्यमाांव्दारे मित्त्िाच्या 
वनणणयाांर्चा शासकीय सांदेश प्रसारीत करण्यात येईल. 

सदरर्ची वनर्ममती ि सांदेश 
प्रसारण जानेिारी  2022 ते  
रे्ब्रिुारी 2022 मविन्यात 

करण्यात येईल. 

405 

10 बॉटर्चाट तयार करणे  शासनाच्या विविध योजनाांर्ची माविती व्िािी यासाठी 
स्ितांत्र बॉटर्चाट तयार करणे. यामध्ये योजना 
सांदभातील सिण माविती AI (Artificial Intelligence) 
द्वारे FAQ पद्धतीने प्रसावरत करण्यात येईल.  

सदरर्ची वनर्ममती ि सांदेश 
प्रसारण जानेिारी 2022 ते  

मार्चण 2022 मविन्यात 
करण्यात येईल. 

30 

11 कलापथक आवण 
पथनाट्य 

शासनाच्या योजनाांर्ची प्रवसद्धी कलापथक आवण 
पथनाट्याद्वारे करणे.  

सदरर्ची वनर्ममती ि सांदेश 
प्रसारण जानेिारी 2022 ते  

मार्चण 2022 मविन्यात 
करण्यात येईल. 

130 

12 प्रदशणन सांर्च वनर्ममती ि 
विभागवनिाय 
प्रदशणनाांर्चे आयोजन    

प्रदशणन सांर्च वनर्ममती ि विभागवनिाय प्रदशणनाांर्च े
आयोजन 

जानेिारी 2022  
ते 

 मार्चण  2022 

50 
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अ. क्र. बाब उपक्रमार्चा तपवशल कालािधी अांदावजत खर्चण 
(लाखात) 

13 राज्यस्तरीय माविती 
पुस्स्तका आवण  

शासनाच्या विविध विभागाांच्या कल्याणकारी, 
समाजविताच्या योजनािर/विकास कामािर आधावरत 
या दोन्िी पुस्स्तका शासकीय मुद्रणालयात छपाई 
करुन घेण्यासाठी पाठविण्यात आल्या आिेत. 

जानेिारी अखेरीस छपाई ि 
वितरण पूतणता िोईल. 

40 

14 मुांबई विभागाधावरत 
माविती पुस्स्तका 

15 िृिपत्राव्दारे शासकीय 
सांदेश प्रसारीत करणे 

शासनाच्या योजनाांर्ची विशेष प्रवसद्धी करण्याकवरता 
राज्यातील सिण  िृिपत्राांमध्ये एका िळेेसर्ची जाविराती 
प्रवसद्धी मा. मुख्यमांत्री मिोदय तसेर्च मा. मुख्य  सवर्चि 
मिोदयाांच्या सूर्चनेनुसार आर्चार सांवितेर्चे वनयम 
पाळून टप्प्या टप्प्याने केली गेली आिे.  

कायणपूती झाली आिे. 
 

400 

(अक्षरी एकूण खर्चण रुपये सोळा कोटी त्रेपन्न लाख र्क्त/-) 1653/- 
 

3. प्रस्तुतर्चा खर्चण मागणी क्रमाांक - ए-6, प्रधानवशषण-2220- माविती ि प्रवसध्दी,60- इतर खर्चण 101 जाविराती ि दृक 
प्रवसध्दी, (00) (03) शासकीय योजनाांर्च ेविशेष प्रवसध्दी मोिीम (योजनाांतगणत) 26- जाविरात ि प्रवसध्दी, सांगणक साांकेताांक 2220 
1175 लेखावशषाखालील  सन 2021-22 मधील मांजूर अनुदानातून भागविण्यात यािा.   
4. सदर शासन वनणणय वनयोजन विभागाच्या अनौपर्चावरक सांदभण क्रमाांक 01/1443 वद.3.1.2022 ि  विि विभागाच्या 
अनौपर्चावरक सांदभण क्र.10/व्यय-4, वदनाांक 11.1.2022  अन्िये  प्राप्त सिमतीनुसार वनगणवमत करण्यात येत आिे. 
5. सदर शासन वनणणय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळािर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्यार्चा सांकेताक 202201131545208607 असा आिे. िा आदेश वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्रार्च ेराज्यपाल याांच्या आदेशानुसार ि नािाने.  
  
 
                                                                                                ( अ.वभ.मोरये ) 
                                                                                                अिर सवर्चि, मिाराष्ट्र शासन 
प्रवत, 
 सांर्चालक (माविती ) (प्रशासन ),माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय,मांत्रालय,मुांबई 
प्रत, 

१) मिासांर्चालक,माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय,मांत्रालय,मुांबई 
२) मिालेखापाल, (लेखापरीक्षण)/ (लेखा ि अनुज्ञेयता),मुांबई,/ नागपूर 
३) उपसांर्चालक, (लेखा),माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय,मांत्रालय,मुांबई 
४) अवधदान ि लेखावधकारी,मुांबई 
५) वनिासी लेखापरीक्षा अवधकारी,मुांबई 
६) सिण  वजल्िा कोषागार अवधकारी  
७)  लेखावधकारी (आिरण ि सांवितरण),माविती ि जनसांपकण  मिासांर्चालनालय,मांत्रालय,मुांबई,(2 प्रती) 
८) वनिड धावरका/कायासान ३४ 
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