
माहिती व जनसंपर्क  मिासंचालनालयाच्या 
मुख्यालयाचे बळर्टीर्रण व हवभागीय/हजल्िा 
माहिती र्ायालय/माहिती भवन इमारत बाधंर्ाम 
या नवीन योजनेला प्रशासर्ीय मान्यता देणेबाबत. 

     मिाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन हवभाग 

   शासन हनणकय क्रमांर्ः मावज-2017/प्र.क्र.118/र्ाया - 34 
मादाम र्ामा रोड, िुतात्मा राजगुरु चौर्, 

मंत्रालय, मुंबई 400 032.  
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वाचा -  
1. माहिती व जनसंपर्क  मिासंचालनालयाच े पत्र क्र.प्रहवस्था-9(2019)/बळर्टीर्रण/ 

र्ा-1/823 हद.28.03.2019 
 

प्रस्तावना - 
     माहिती व जनसंपर्क  र्ायालयाच्या मखु्यालयाच े बळर्टीर्रण यामध्ये 
प्रहसध्दीबाबतची अद्ययावत यंत्रणा उभी र्रणे. आस्थापनाच े बळर्टीर्रण, पायाभतू 
सुहवधांची हनर्ममती इत्यादी तसेच मिांसचालनालयाच्या अहधनस्त असलेल्या हवभागीय व 
हजल्िा माहिती र्ायार्यार्डून हवहवध प्रहसध्दी यंत्रणद्वारे शासर्ीय प्रहसध्दीची जबाबदारी 
पार पाडली जात असून बिूतांश माहिती र्ायालये भाड्ांच्या जागेत असून अप्रत्यक्षपणे 
यांचा पहरणाम र्ायालयीन र्ामर्ाजावर िोतो. त्यामुळे अशा सवक अहधनस्त माहिती 
र्ायालयांसाठी स्वत:ची जागा हमळवून शासर्ीय इमारती व माहिती भवन बांधर्ाम 
र्रण्यासाठी नवीन योजना र्ायान्वीत र्रण्या बाबतच्या प्रस्तावास हदनारं् 9 फेब्रुवारी 
2022 रोजी झालेल्या मा. मंत्रीमंडळ बठैर्ीमध्ये मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सदर 
योजनेस प्रशासर्ीय मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या हवचाराधीन िोती. 

शासन हनणकय - 

1. माहिती व जनसंपर्क  मिासंचालनालयाच्या मुख्यालयाच ेबळर्टीर्रण व हवभागीय/हजल्िा 
माहिती र्ायालय व माहिती भवन इमारत बांधर्ाम िी नवीन योजना सुरु र्रण्यास 
मान्यता देण्यात येत आिे.  

2. या अंतगकत मखु्यालयाच ेबळर्टीर्रण र्रणे, हवभागीय व हजल्िा माहिती र्ायालय तसेच 
माहिती भवन इत्यादीच ेबांधर्ाम र्रण्यात याव.े यासाठी आवश्यर् शासर्ीय जमीन प्राप्त 
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र्रुन इमारत बांधर्ामाच ेप्रस्ताव शासनास मान्यतेसाठी मिासंचालनालयामाफक त उपलब्ध 
र्रुन देण्यात याव.े  

3. या योजनेसाठी  नवीन लखेाहशर्क उघडण्याची र्ायकवािी स्वतंत्रपणे र्रण्यात येईल. 
4. सदर शासन हनणकय हनयोजन हवभागाच्या अनौपचारीर् संदभक क्र.107/1443 

हद.8/7/2019 व हवत्त हवभागाच्या सिमतीने हनगकहमत र्रण्यात येत आिे. 
 

सदर शासन हनणकय मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संरे्तस्थळावर 
उपलब्ध र्रण्यात आला असून त्याचा संरे्तार् क्र. 202202241746158207 असा आिे. िा 
आदेश हडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाहंर्त र्रुन र्ाढण्यात येत आिे.  

मिाराष्ट्राच ेराज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  
 
                     ( अ. हभ. मोरये ) 
         अवर सहचव, मिाराष्ट्र शासन.  

प्रत, 
1. मा.मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सहचव 
2. मा.उपमुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सहचव 
3. सवक मंत्री यांच ेखाजगी सहचव 
4. सवक राज्यमंत्री यांच ेखाजगी सहचव 
5. मा.हवरोधी पक्ष नेता (हवधान सभा/हवधान पहरर्द)/मा.ससद सदस्य.(मिाराष्ट्र) 
6. सवक हवधानपहरर्द /हवधानसभा सदस्य , मिाराष्ट्र हवधानमंडळ सहचवालय,मुंबई. 
7. प्रधान सहचव, माहिती जनसंपर्क  मिासचंालनालय, मंत्रालय,मुंबई-32. 
8. मिासंचालर्,माहिती जनसपंर्क  मिासंचालनालय , मंत्रालय,मुंबई  400 032 
9. मा.मुख्यमंत्रयांचे जनसंपर्क  अहधर्ारी, मुख्यमंत्री र्ायालय , मंत्रालय , मुंबई-32 
10. मिालेखापाल लेखा व अनुज्ञयेता मिाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपरू. 
11. मिालेखापाल (लेखापहरक्षा),मिाराष्ट्र1/2,मुंबई/नागपरू. 
12. संचालर् (माहिती) (प्रशासन) माहिती व जनसंपर्क  मिासचंालनालय, मंत्रालय , मुंबई-३२ 
13. अहधदान व लेखा अहधर्ारी, मुंबई. 
14. हनवासी लेखापहरक्षा अहधर्ारी, मुंबई. 
15. उपसंचालर्(लखेा),माहिती जनसंपर्क  मिासंचालनालय, मंत्रालय , मुंबई -३२. 
16. लेखाहधर्ारी,माहिती जनसपंर्क  मिासंचालनालय , मंत्रालय , मुंबई-३२. 
17. र्क्ष अहधर्ारी,र्ायासन-1443 हनयोजन हवभाग, मंत्रालय , मुंबई-32. 
18. र्क्ष अहधर्ारी/व्यय-4/हवहनयम, हवत्त हवभाग ,  मंत्रालय , मुंबई-32. 
1९. हनवड नस्ती/र्ाया-34, सामान्य प्रशासन हवभाग, मंत्रालय, मुंबई-32.  
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