
 
शासकीय जाहिरात हितरण काययपध्दततीध नू  
राज्य ह िडणनक आयोग, धिाराष्ट्र  याांच्या 
कायालयास  िगळणेबाबत. 

 

 

धिाराष्ट्र शास  
साधान्य प्रशास  हिभाग 

शास  ह णयय क्रधाांक:- धािज-२०१8/प्र.क्र.322/३४ 
धादताध काधा रोड, िुतात्धा राजगुरु चौक, 

धांत्रालय, धुांबई-४०० ०३२. 
हदत ाांक- 04 फेब्रिुारी, 2022. 

 

िाचा :- 
१) साधान्य प्रशास  हिभाग, शास  ह णयय क्रधाांक :-धािज-२०१६/प्र.क्र.397/34, हदत.05.01.2017 
२) साधान्य प्रशास  हिभाग, शास  ह णयय क्रधाांक :-धािज-२०१8/प्र.क्र.322/३४, हदत.17.09.2018 
३) राज्य ह िडणनक आयोगाचे पधत्र क्रधाांक : राह आ/धािज-2021/प्र.क्र.2/का-10, हदत.15.12.2021. 

 

प्रस्ताि ा :- 
 राज्य ह िडणनक आयोग, धिाराष्ट्र िी शास ापधेक्षा स्ितांत्र सांहिूाह क सांस्था असल्याधुळे धा्यध 
आराखड्ाांची/प्रहस्दती धोहिधेची आखणी करणे, जाहिराती तयार करणे ि त्याांचे हितरण करणे इत्यादती बाबी 
आयोगाच्या स्तरािर िोणे गरजेचे आिे. त्याकहरता शासकीय जाहिरात हितरण काययपध्दततीतन  राज्य 
ह िडणनक आयोग, धिाराष्ट्र याां ा िगळणे गरजेचे आिे.  

 िाचा येथील क्रधाांक 2 च्या शास  ह णययान्िये शासकीय जाहिरात हितरण काययपध्दतीतन  धुख्य 
ह िडणनक अहूकारी, धिाराष्ट्र राज्य याांच्या कायालयास िगळण्यात आले िोते.  त्याच ूतीिर राज्य 
ह िडणनक आयोग, धिाराष्ट्र याां ा देतखील िगळण्यात याि,े असा ह णयय धा.राज्य ह िडणनक आयुक्त, 
धिाराष्ट्र याांच्या अ्यक्षतेखाली ि धा. धुख्य सहचि, धिाराष्ट्र शास  याांच्या उपधस्स्थतीत हदत. 29 ऑक्टोबर, 
2021 रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आिे.  त्या ुसार शासकीय जाहिरात हितरण काययपध्दततीतन  
राज्य ह िडणनक आयोग,  धिाराष्ट्र याां ा िगळण्याची बाब शास ाची हिचाराूी  िोती. 
 

शास  ह णयय :- 
 राज्य ह िडणनक आयोग, धिाराष्ट्र िी स्ितांत्र सांहिूाह क सांस्था असल्याधुळे धा्यध आराखडा/ 
प्रहस्दती धोहिधेची आखणी करणे ि त्याांची अांधलबजािणी करणे, तसेच सिय प्रकारच्या जाहिरातींचे हितरण 
करणे इत्यादती बाबी राज्य शास ाच्या जाहिरात हितरण काययपध्दततीतन  िगळण्यात येत आिे.  या सिय बाबींची 
पधनतयता राज्य ह िडणनक आयोग,धिाराष्ट्र याांच्या स्तरािर करता येईल, पधरांतन राज्य ह िडणनक आयोग, 
धिाराष्ट्र याां ी कळहिल्यास प्रसार ि प्रहस्दतीहिषयक सिय काधे (जाहिरात सांस्थाांची ह युक्ती, प्रहस्दती साहित्य 
तयार करणे इत्यादतीसि) धाहिती ि ज सांपधकय  धिासांचाल ालया े करािीत.  

 राज्य ह िडणनक आयोग, धिाराष्ट्र याांच्या  स्तरािरु  हितहरत करण्यात येणाऱ्या जाहिरातीं ा राज्य 
शास ाचे दतर लागन राितील.  
   



शास  ह णयय क्रधाांकः मावज-२०१8/प्र.क्र.322/३४ 

 

पधृष्ट्ठ 2 पधैकी 2 

 सदतर शास  ह णयय धिाराष्ट्र शास ाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळािर उपधलब्ू 
करण्यात आला असन  त्याचा साांकेताांक 202202041441554207 असा आिे. िा आदेतश हडजीटल स्िाक्षरी े 
साक्षाांहकत करु  काढण्यात येत आिे. 
 धिाराष्ट्राचे राज्यपधाल याांच्या आदेतशा ुसार ि  ािा े, 
 
 
                    ( अ.हभ.धोरये ) 
         अिर सहचि, धिाराष्ट्र शास  
प्रत, 

१. धा.राज्यपधालाांचे सहचि, 
२. धा. धुख्यधांत्री याांचे प्रूा  सहचि, धांत्रालय, धुांबई. 
३. धा. हिरोूी पधक्ष ेता, हिूा पधहरषदत/हिूा सभा, धिाराष्ट्र हिूा धांडळ सहचिालय, धुांबई. 
४. सिय धांत्री/ राज्यधांत्री/ याांचे खाजगी सहचि, 
५. सहचि राज्य ह िडणनक आयोग, धिाराष्ट्र राज्य. 
६. प्रूा  सहचि, धाहिती ि ज सांपधकय  धिासांचाल ालय, धांत्रालय, धुांबई. 
७. धिासांचालक, धाहिती ि ज सांपधकय  धिासांचाल ालय, धांत्रालय, धुांबई. 
८. सिय धांत्रालयी  हिभाग 
९. सिय हिभागीय आयुक्त 
१०.  सिय हजल्िाहूकारी 
११.  प्रबांूक, उच्च न्यायालय, धनळ शाखा, धुांबई 
१२.  प्रबांूक, उच्च न्यायालय, अपधील शाखा, धुांबई 
१३.  धिालेखापधाल (लेखा ि अ ुज्ञयेता) धिाराष्ट्र १/२, धुांबई/ ागपधनर 
१४.  सिय सांचालक धाहिती ि ज सांपधकय  धिासांचाल ालय, धांत्रालय, धुांबई-४०० ०३२ 
१५.  धिालेखापधाल (लेखापधहरक्षा), धिाराष्ट्र १/२,धुांबई/ ागपधनर 
१६.  अहूदता  ि लेखा अहूकारी, धुांबई 
१७.  ह िासी लेखापधहरक्षा  अहूकारी, धुांबई 
18. सिय हजल्िा धाहिती अहूकारी 
19. सिय उपधधाहिती कायालये 
20. ह िड  स्ती/काया-३४. 
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