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कलम 4 (1) (ख) (एक)        
 

माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, म ंबई या कायालयाची रचना, काये व कतकव्ये यांचा तपशील 
 

1. कायालयाचे नाव     : माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय 
2. कायालयाचा पत्ता     : तळ मजला, मखु्य इमारत मंत्रालय, मादाम कामा मागक, 

     हुतात्मा राजगरुु चौक, मुंबई - 400 032. 
3. कायालय प्रमखु     : महासंचालक 
4. कोणत्या खात्याच्या अहधनस्त   : सामान्य प्रशाासन हवााग, कायासन 34/34-अ 
5. कामाचा अहवाल कोणत्या  

कायालयाकडे सादर केला जातो    : सामान्य प्रशाासन हवााग 
6. कायकक्षेत्र :-  ाौगोलीक   : महाराष्ट्र राज्य     

    कायानरुुप   : नवी हदल्ली आहण गोवा येथे महाराष्ट्र पहरचय कें द्र 
7. अंगीकृत व्रत     : शाासकीय उपक्रमांची प्रहसद्धी/माहहती जनतेला देणे 
8. ध्येय / धोरण     : कल्याणकारी योजनांची माहहती जनतेस देऊन जनतेचा 

  प्रहतसाद शाासनापयंत पोहोचहवण्यासाठी दहेुरी ससंुवादाचे     
  कायक महासंचालनालयामार्क त केले जाते. 

9. साध्य       : वरीलप्रमाणे 
10. प्रत्यक्ष कायक      : पढुीलप्रमाणे 
उदे्दश : महाराष्ट्र शाासनाच्या प्रहसध्दीच्या कामाचे संपणूक समन्वयन करणारी यंत्रणा म्हणनू माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालयाची ओळख सवांना आहे. 
शाासन आहण जनता यांना जोडणारा तो एक महत्वाचा दवुा आहे. शाासनाचे उपक्रम जनतेपयंत आहण 

जनतेच्या प्रहतहक्रया शाासनापयंत पोहचहवण्याची दहेुरी जबाबदारी महासंचालनालयास पार पाडावी लागते.  
महाराष्ट्र शाासनाचे हवहवध कल्याणकारी हनणकय, उपक्रम, धोरणे, हवहवध मोहहमा आहण हवहवध 

योजनांची माहहती या यंत्रणेद्वारे जनतेपयंत पोहचहवण्यात येते.  
दैनंहदन वतृ्तहवशेाष प्रसाहरत करणे, राज्य स्तरावर तसेच हवाागीय व हजल्हा स्तरांवर प्रदशाकने आयोहजत 

करणे तसेच राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय प्रदशाकनांमध्ये ााग घेणे, शाासनाच्या हवहवध हवाागांच्या योजना व 
कायकक्रम यांच्या अनषंुगाने होर्डडग्ज तयार करणे व राज्यार लावणे, हवाागीय आहण हजल्हा माहहती 
कायालयांमार्क त शाासनासंबंधीची माहहती परुहवणे, शाासकीय जाहहरातीचे हवहवध वतृ्तपत्रांना वाटप करणे ह्या 
गोष्ट्टींचा माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालयाच्या कायात समावेशा होतो. जनतेची मते व प्रहतहक्रया जाणनू 
घेण्यासाठी राज्यात प्रहसद्ध होणाऱ्या सवक महत्वाच्या वतृ्तपत्रांची व अन्य प्रकाशानांची रोजच्या रोज ह्या 
हवाागामार्क त छाननी केली जाते आहण त्याद्वारे शाासकीय ध्येयधोरणे व कायकक्रम ह्यासंबंधीची जनतेची प्रगट 
झालेली सवकसाधारण प्रहतहक्रया व हतचे एकूण स्वरुप ह्यासंबंधीची माहहती शाासनाला सतत परुहवण्यात येते. 
तसेच हनत्यांच्या कामापेक्षा वेळोवेळी अनेकहवध उपक्रम शाासनाच्या हवहवध खात्यांच्या सचुनेनसुार या 
महासंचालनालयाला हाती घ्यावे लागतात. 
 



 

 - 3 - 

रचना :  महासंचालक या पदावरील सनदी अहधकारी या यंत्रणेचा प्रमखु असतो. महासंचालकांच्या अखत्यारीत 
संचालक(माहहती)(वतृ्त व जनसंपकक ), संचालक(माहहती)(प्रशाासन) अशाी संचालक संवगाची 2 पदे मुंबई येथे 
कायकरत आहेत. तसेच संचालक(माहहती) हे पद औरंगाबाद व नागपरू येथे आहेत. हवाागीय स्तरावर सात 
उपसंचालकांची पदे आहेत. (कोकण, नाहशाक, पणेु, कोल्हापरू, लातरू, अमरावती, नवी हदल्ली) आहण हजल्हा 
माहहती कायालये (34) कायकरत आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील योजनांची माहहती महाराष्ट्राबाहेरील जनतेला 
देण्यासाठी हदल्ली आहण गोवा येथेही महाराष्ट्र पहरचय कें दे्र कायकरत करण्यात आली आहेत. याबाबत 
महासंचालनालयाची क्षेहत्रय स्तरापयंतची संरचना दशाकहवणारा तक्ता (Chart) पढेु हदलेला आहे. 

  
कायकपध्दती:  उपलब्ध असणाऱ्या जवळ-जवळ सवकच माध्यमांचा प्रहसद्धीच्या कामासाठी वापर करुन घेण्यात येतो. 

त्यासाठी मखु्यालयात (1) वतृ्त (2) जाहहरात (3) प्रदशाकने (4) प्रकाशाने (5) वतृ्तहचत्र (6) माहहती-तंत्रज्ञान (7) 
हवाागीय संपकक  कक्ष आहण  (8) महान्यजू शााखा कायकरत आहेत. तसेच आस्थापना आहण लेखा या दोन 
शााखाही कायकरत आहेत.  मखु्यालयात आहण राज्यार सवकत्र असंख्य प्रकारचे उपक्रम दैनंहदन स्वरुपात 
राबहवण्यात येत असतात. त्यांची तात्काळ आहण प्राावी प्रहसद्धी करण्याचे काम महासंचालनालयास करावे 
लागते.   

   वतृ्त शााखा ही अहतशाय महत्वाची शााखा असनू वतकमानपत्रातनू बातम्या/जाहहराती प्रहसद्ध 
करण्याबरोबरच आकाशावाणी/ दरूदशाकन आहण हवहवध उपग्रह वाहहन्यांचाही या शााखेमार्क त प्रहसद्धीसाठी वापर 
करुन घेण्यात येतो. वतृ्तपत्रांकडे प्रहसद्धीसाठी पाठवावयाचा मजकूर माहहतीपणूक असावा लागतो आहण त्यात 
बातमी असणे आवश्यक असते. अशाी माहहती वा बातमी ह्या महासंचालनालयाकडे एकतर हवहवध शाासकीय 
हवाागांकडून परस्पर प्राप्त होते ककवा महासंचालनालयाच्या मखु्यालयाच्या हठकाणी असलेल्या हनरहनराळ्या 
हवाागीय संपकक  अहधकाऱ्यांद्वारे त्यांना नेमनू हदलेल्या शाासकीय हवाागाकडून हमळहवण्यात येते. 

   जाहहरात शााखेमार्क त राज्य शाासनाच्या जाहहराती शाासनमान्य यादीवरील राज्यस्तरीय तसेच 
हजल्हास्तरीय वतृ्तपत्रांना हवहहत पद्धतीने हवतरीत करण्यात येतात. 

   प्रदशाकने शााखेमार्क त हवहवध हवकास कामांवर आधाहरत प्रदशाकन संच तयार करुन त्यांचे आयोजन 
राज्यार अनेक हठकाणी करण्यात येते. तर माहहती-तंत्रज्ञानहवषयक कामकाजाचे संपणूक समन्वयन माहहती-
तंत्रज्ञान शााखेमार्क त करण्यात येते.  

   प्रकाशाने शााखेमार्क त हवहवध वाहहन्यांवरील वातापत्रासोबतच अन्य हवकासात्मक कायकक्रमांतही 
शाासकीय यंत्रणेचा सहााग असावा यादषृ्ट्टीने हनयोजन केले जाते. त्यासाठी आवश्यक ते सहकायक सवक 
संबंहधतांकडून हमळहवण्याचे काम महासंचालनालयास करावे लागते. प्रकाशाने शााखेमार्क त लोकराज्य हे 
शाासनाचे मखुपत्र Maharashtra Ahead (इंग्रजी) व उदूक लोकराज्य आहण अन्य नैहमहत्तक प्रकाशाने प्रहसद्ध 
केली जातात. तसेच हात्तीपहत्रका, घडीपहत्रका तयार करुन त्यांचे हवतरण केले जाते. लोकराज्य आता 
शाासनाच्या वेबसाईटवरही उपलब्ध आहे. लोकराज्य राज्यार स्टॉलवर हवक्रीसाठी उपलब्ध करण्यात आले 
आहे व त्याला चांगला प्रहतसाद हमळतो आहे. 

   पवूीच्या हचत्रपट शााखेचे रुपांतर वतृ्तहचत्र शााखेत करण्यात आले आहे. दैनंहदन बातम्यांचे हचत्रीकरण, 
यशाकथा, माहहतीपट तयार करुन त्यांचे हवतरण या शााखेमार्क त करण्यात येते. दरूदशाकनवरचा जय महाराष्ट्र हा 
जनतेला दरूध्वनीद्वारे सहाागी करुन घेणारा कायकक्रम तसेच आकाशावाणीवर हदलखलुास हा कायकक्रम 
वतृ्तहचत्र शााखेमार्क त सरुु आहे. 
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   माहहती-तंत्रज्ञान या शााखेमार्क त महासंचालनालयाच्या वेबसाईट हनर्डमती, सॉफ्टवअेर हनर्डमती, संगणक 
देखााल दरुुस्ती, स्वतंत्र चनॅल हनर्डमतीच्यादषृ्ट्टीने योजना आखणे इत्यादी माहहती-तंत्रज्ञानाशाी संबंहधत काम 
करण्यात येते. 

   मखु्यालयात हवाागीय संपकक  कक्ष कायकरत असनू हवाागीय संपकक  अहधकाऱ्यांच्या मदतीने सवक 
हवाागांच्या कामकाजाची दैनंहदन प्रहसद्धी प्राावीपणे करता येते. हवाागीय संपकक  अहधकारी हे शाासनाच्या 
प्रत्येक खात्याला हदले आहेत. ते संबंहधत खात्याचे मंत्री व सहचव यांना दररोज आवश्यक माहहती देतात.  

   माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालयाचे महान्यजू हे न्यजू हे ई-पोटकल 2008 पासनू सरुू झाले आहे. 
आवश्यकतेनसुार या पोटकलला नवे रूप देण्यात आलेले असनू महान्यजूचे हवद्यमान स्वरूप जलैु 2012 पासनू 
सरुू करण्यात आले आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील हवााग, हजल्हाहनहाय बातम्या, मंत्रालयस्तरावरील बातम्या 
यासह यशाकथा, योजना, अनाुव (र्स्टक पसकन), वेधक वाचक, जय महाराष्ट्र, हदलखलुास, महाभ्रमंती, 
कहरअरनामा, नेटाेट, नोकरी शाोधा अशाी सदरे सरुू करण्यात आली आहेत. याखेरीज दररोज एक बातमी 
मखु्य बातमी म्हणनू प्रहसध्द करण्यात येते. छायाहचत्र आहण हचत्रहर्त यांना स्वतंत्र दालनाद्वारे हवशेाष प्रहसध्दी 
हदली जाते. मजकूराच्या आवश्यकतेनसुार महान्यजूनवर तात्काहलक सदरांची हनर्डमती केली जाते. उदा.2016 
मध्ये मेक इन इंहडया वीक, जल जागतृी, महामानवास मानवंदना, वकृ्षवल्ली आम्हा सोयरे, हवधानमंडळ 
संवाद, अवयवदान श्रेष्ट्ठदान अशाी सदरे चालहवण्यात आली. हवधीमंडळाच्या अहधवेशान काळात कामकाज व 
प्रश्नोत्तराच्या बातम्या हवशेाष हेडखाली प्रहसध्द करण्यात येतात. नाहशाक त्र्यंबकेश्वर येथील कंुामेळ्याच्या 
बातम्या, माहहतीपर लेख यांनाही या हवशेाष सदरातनू प्रहसध्दी देण्यात आली. जलयकु्त हशावार, आपले सरकार, 
मंहत्रमंडळाचे हनणकय, आपलं मंत्रालय आदी शाासनाच्या प्राधान्याच्या बाबींची माहहती वेळोवेळी क्क्वक 
कलक्सच्या माध्यमातनू उपलब्ध करून देण्यात येतात. या पोटकलला दरमहा अंदाजे 1,35,000 यहुनक क्हहजीटसक 
ाेट देतात. तर गगुल हरसचकप्रमाणे दरमहा साधारण 2 कोटीपेक्षा जास्त नेहटझन्स ाेट देतात. आजपयंत या 
पोटकलला 1,84,74,197 पेक्षा जास्त यहुनक क्हहजीटसकने ाेटी हदल्या आहेत.  

    माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालयात समाजमाध्यम शााखा नहयाने सरुु करण्यात आली आहे. 
महासंचालनालयाच्या रे्सबकू, क्ववटर, ब्लॉग, य-ूट्यूब, इंस्टाग्राम, क्लॉऊड आदी समाजमाध्यमाद्वारे हयापक 
प्रहसध्दी करण्यात येते.   

   दैनंहदन वतृ्त प्रसारणाच्या कामाबरोबरच माध्यम प्रहतहनधींना अन्य प्रकारची माहहती/संदाक उपलब्ध 
करुन देण्याचे आहण तत्सम जनसंपकाचे कामही या अहधकाऱ्यांना करावे लागते. त्यासाठी सवकत्र सतत हवहवध 
प्रकारच्या मोहहमा राबहवण्यात येतात. 

   शाासनामार्क त सवकसामान्य माणसाच्या कल्याणाच्या अनेक योजना सातत्यपणूक पद्धतीने राबहवण्यात 
येत असतात. राज्यातील जनतेची सरुक्षा आहण कल्याण यांची सवकस्वी जबाबदारी शाासनावर असते. यासाठी 
शाासन करत असलेल्या प्रयत्नांची माहहती करुन देण्यासाठी ही यंत्रणा आपल्यापरीने सदैव कहटबद्ध असते 
आहण म्हणनूच माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालयाला शाासनाचे नाक, कान व डोळे असे म्हटले जाते. 

   मंत्रालय कें द्रीय गं्रथालयाद्वारे हवहवध हवषयावरील उत्तमोत्तम गं्रथाची खरेदी सतत करण्यात येते. असे 
गं्रथ आवश्यकतेनसुार आहण मागणीबरहुकूम मंत्रीमंडळाचे सदस्य, मंत्रालयीन अहधकारी आहण गं्रथालयाचे 
सदस्य असलेले मंत्रालयीन कमकचारी ह्यांना संदाासाठी देण्यात येतात. 
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साधन-सामग्री:   माहहती प्रसारणाच्या दषृ्ट्टीने महासंचालनालयाकडे अद्ययावत अशाी यंत्रणा उपलब्ध आहे. 
महाराष्ट्राबरोबरच हदल्ली आहण गोवा येथील कायालयेही ई-मेल/इंरानेटद्वारे जोडण्यात आली असनू 
दैनंहदन स्वरुपाचे सवक कामकाज संगणकाद्वारे केले जाते. 

 
11.   जनतेला देत असलेल्या सेवांचा थोडक्यात तपशाील :  
(1)  माध्यम प्रहतहनधींना (कप्रट व इलेक्रॉहनक हमडीया) अहधस्वीकृती पहत्रका देणे     
(2)  जाहहरात हवतरणासाठी शाासनमान्य यादीवर घेण्यासाठी वतृ्तपत्राची पडताळणी करणे. 
(3)  अहधस्वीकृतीधारक पत्रकारांना शंाकरराव चहहाण सवुणक महोत्सवी पत्रकार कल्याण हनधीतनू आर्डथक मदत 

देणे. 
(4)  शाासकीय हवकास योजना तसेच अन्य तत्सम उपक्रमांची माहहती जनतेस उपलब्ध करुन देणे.   

अ) शाासकीय योजनांवर आधाहरत बातम्या/लेख प्रसाहरत केले जातात.  
ब) आकाशावाणीवरून हदलखलुास आहण दरूदशाकनच्या सह्याद्री वाहहनीवरून जय महाराष्ट्र 
कायकक्रमाद्वारे मलुाखतींच्या 

      स्वरूपात शाासकीय उपक्रमांची माहहती हदली जाते. 
क) लोकराज्य मराठी, लोकराज्य उदूक आहण महाराष्ट्र अहेड (इंग्रजी) या माहसकांद्वारे वाचकांना/ 
वगकणीदारांना माहहती  

                   हदली जाते. 
ड) महान्यजू या वेबपोटकलद्वारेही दैनंहदन स्तरावरील बातम्या व लेख प्रसाहरत केले जातात.   

(5)  शाासकीय हवकास योजना तसेच अन्य तत्सम उपक्रमांची माहहती जाहहरातींद्वारे देणे.   
अ) महत्वाचे कायकक्रम/उपक्रमांची माहहती असलेल्या जाहहराती व इतर जाहहराती हवहवध हवाागांच्या 
हवनंतीनसुार  शाासनमान्य यादीवरील वतृ्तपत्रांमधनू प्रहसद्ध केल्या जातात.   
ब) दरूहचत्रवाहहन्यांद्वारेही शाासनाच्या महत्वाच्या उपक्रमांची माहहती असलेल्या जाहहरातींचे  
आवश्यकतेनसुार प्रसारण केले जाते. 

(6) दरु्डमळ हचत्रीकरण/दरु्डमळ छायाहचते्र जनतेस त्यांच्या हवनंतीनसुार उपलब्ध केले जातात. 
(7) शाासकीय हवकास योजना/शाासन हनणकयावर आधाहरत जाहहरात इत्यादी कायकक्रमांच्या प्रदशाकनांचे आयोजन केले 

जाते. 
उपरोक्त सेवांचा संपणूक तपहशाल सहवस्तरपणे नागहरकांच्या सनदेमध्ये नमदू केलेला आहे. 

वरीलप्रमाणे सवक संबंहधत अहधकारी/ कमकचारी मा.महासंचालक, संचालक, उपसंचालक, हजल्हा माहहती 
अहधकारी, माहहती सहाय्यक, वहरष्ट्ठ सहायक संचालक, सहायक संचालक, वगक 3 व वगक 4 इ. समुारे 1155 
कमकचाऱ्यांमार्क त सेवा देण्यात येते.  

महासंचालनालयात बहुतेक सवक अहधकारी-कमकचाऱ्यांनी माहहती-तंत्रज्ञान हवषयक प्रहशाक्षण घेतले असनू या 
ज्ञानाचा लाा ते आपल्या दैनंहदन कामकाजात करुन घेत असतात. सवक हजल्हा माहहती अहधकारी हे पत्रकाहरतेचे 
पदहवधर/पदहवकाधारक असनू त्यांनी पत्रकाहरतेच्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष कामाचा अनाुवही घेतलेला आहे. दैनंहदन वतृ्त 
प्रसारणाच्या कामाबरोबरच माध्यम प्रहतहनधींना अन्य प्रकारची माहहती/संदाक उपलब्ध करुन देण्याचे आहण तत्सम 
जनसंपकाचे कामही या अहधकाऱ्यांना करावे लागते. त्यासाठी सवकत्र, सतत हवहवध प्रकारच्या मोहहमा राबहवण्यात 
येतात.  
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12. स्थावर मालमत्ता :- मंत्रालय इमारतीत तळमजला व नवीन प्रशाासन ावन, 17 वा मजला येथे तसेच जनेु 
जकात गहृ, र्ोटक आहण दादर मराठी गं्रथ संग्रहालय या इमारतीत कायालय आहे.  
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13.  प्राहधकरणाच्या संरचनेचा तक्ता :-  संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये कायकके्षत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपहशाल 

 

माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय 
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14. कायालयीन दरूध्वनी क्रमांक  :-  यादीप्रमाणे 
वेळ    :- सकाळी 9.45 वा. ते सायंकाळी 5.30 वा. 
 

अ.क्र. अहधकारी/शााखा दरूध्वनी क्रमांक 
1 सामान्य प्रशाासन हवााग, का-34/का-34 अ 2279 4008 
2 मा.महासंचालक 22041585/22020090 
3 मा.महासंचालकांचे स्वीय सहायक 2202 7956/22793332(हवस्तार) 
4 संचालक (माहहती)(प्रशाासन) 2202 4050 
5 संचालक (माहहती)(वतृ्त व जनसंपकक ) 2202 4961/22793262(हवस्तार) 
6 उपसंचालक (प्रकाशाने) 22818312 
7 उपसंचालक (प्रदशाकने) 22048342 
8 उपसंचालक (लेखा) 2202 7769 
9 उपसंचालक (वतृ्त) 2282 4086 
10 संशाोधन अहधकारी 2279 3448 
11 वहरष्ट्ठ सहायक संचालक (प्रकाशाने) 2281 8315 
12 वहरष्ट्ठ सहायक संचालक (आस्थापना) 2283 5173 
13 आस्थापना  शााखा 2202 3161 
14 महान्यजू शााखा  2281 8323 
15 लेखा अहधकारी (रॅ्क्स) 2285 3670 
16 वतृ्त शााखा (ई-मेल) 2282 1566 
17 वतृ्त शााखा 2202 8383 
18 प्रकाशाने (बरेॅक्स-19) 2202 1530 
19 पत्रकार कक्ष (रॅ्क्स) 2202 9850 
20 पत्रकार कक्ष 2202 3093 
21 वतृ्तहचत्र शााखा 2204 8341 
22 जाहहरात शााखा 22818318 
23 हवाागीय संपकक  कक्ष 2282 2028/ 2202 6490 
24 ाांडार शााखा  2279 3258 
25 ाांडार शााखा(रॅ्क्स) 2285 2319 
26 वाहनशााखा 2279 3335 
27 मंत्रालय, कें हद्रय गं्रथालय 2284 4323 
28 हर्ल्म सेंटर, ताडदेव 2351 3609 
29 अहधपरीक्षक, पसु्तके व प्रकाशाने 2266 1491 
30 माहहती कें द्र, दादर 2413 7786 

 
15. साप्ताहहक सटु्टी आहण   : शाहनवार आहण रहववार तसेच 
  हवशेाष सेवांचा कालावधी    सवक सावकजहनक सवुट्या 

*************** 
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कलम 4 (1) (ख) (दोन) नमनुा (अ) 
 
माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, मुंबई या कायालयातील अहधकारी व कमकचारी यांच्या अहधकारांचा तपहशाल 

क 
अ.क्र. पदनाम अहधकार- आर्डथक कोणत्या कायद्या/हनयम/  शाासनहनणकय/ पहरपत्रका नसुार शेारा 

1 महासंचालक पणूक अहधकार हवत्तीय अहधकार हनयम पकु्स्तका, 1978 - 
ख 

अ.क्र. पदनाम अहधकार-
प्रशाासकीय 

कोणत्या कायद्या/हनयम/ शाासनहनणकय/ पहरपत्रकानसुार शेारा 
1 महासंचालक पणूक अहधकार महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयमावली/ 

हवत्तीय अहधकार हनयम पकु्स्तका, 1978 
- 

ग 
अ.क्र. पदनाम अहधकार--र्ौजदारी कोणत्या कायद्या/हनयम / 

शाासनहनणकय/ पहरपत्रका नसुार 
शेारा 

1  संबंहधत नाही ---  
घ 

अ.क्र. पदनाम अहधकार- 
अधकन्यायीक 

कोणत्या कायद्या/हनयम/ 
शाासनहनणकय/ पहरपत्रका नसुार 

शेारा 
1. महासंचालक सामान्य प्रशाासन 

हवाागाच्या मान्यतेने 
(वगक 1 व 2 च्या संदाात) 

हवाागीय चौकशाी हनयम पकु्स्तका, 1979 
म.ना.से. (वतकणकू) हनयम 1979 

म.ना.से. (हशास्त व अपील) हनयम 1979 

 

2. संचालक (माहहती) 
(प्रशाासन) 

मा. महासंचालक 
यांच्या मान्यतेने 
पणूक अहधकार 

(वगक 3 व वगक 4 
च्या संदाात) 

हवाागीय चौकशाी हनयम पकु्स्तका, 1979 
म.ना.से. (वतकणकू) हनयम 1979 

       म.ना.से. (हशास्त व अपील) हनयम 1979 

 
 

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 अन्वये  
प्रथम अहपलीय अहधकारी 

कायालयीन आदेशा क्रमांक-प्रहवस्था 3(2010)/मा.अ./हनयकु्ती/का-1/1121, 
हद.23.4.2010 व कायालयीन पहरपत्रक क्रमांक-प्रहवस्था-3(2010)/ 
मा.अ.हनयकु्ती/का-1/ 1160, हद. 27.4.2010 

3. संचालक (माहहती) 
(वतृ्त व 

जनसंपकक ) 

मा.महासंचालक 
यांच्या मान्यतेने 
पणूक अहधकार 

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 अन्वये  
प्रथम अहपलीय अहधकारी 

कायालयीन आदेशा क्रमांक-प्रहवस्था-3(2010)/मा.अ./ हनयकु्ती/का-1/1121, हद 
23.4.2010 व कायालयीन पहरपत्रक क्र.-प्रहवस्था-3(2010)/मा.अ.हनयकु्ती/का-1/ 
1160,हद. 27.4.2010 

 

य 
अ.क्र. पदनाम अहधकार- न्यायीक कोणत्या कायद्या/हनयम/  शाासनहनणकय/ पहरपत्रका नसुार शेारा 

1  संबंहधत नाही ----  
 



 

 - 10 - 

नमनुा (ब) 
माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, मुंबई या कायालयातील अहधकारी व कमकचारी यांच्या कतकहयांचा तपहशाल 

क 
अ.क्र. पदनाम कतकहये - आर्डथक कोणत्या कायद्या / हनयम / शाासनहनणकय/ पहरपत्रका नसुार शेारा 

1 महासंचालक पणूक अहधकार हवत्तीय अहधकार हनयम पकु्स्तका, 1978 - 
ख 

अ.क्र पदनाम कतकहये - प्रशाासकीय कोणत्या कायद्या / हनयम / 
शाासनहनणकय/ पहरपत्रका नसुार 

शेारा 
1 महासंचालक पणूक अहधकार  महाराष्ट्र नागरी सेवा हनयमावली/ 

हवत्तीय अहधकार हनयम पकु्स्तका, 1978 
- 

2 संचालक 
(माहहती) 
(प्रशाासन) 

मा.महासंचालक यांच्या मान्यतेने पणूक अहधकार - प्रशाासन, हवत्तीय, माहहती व 
तंत्रज्ञान, संशाोधन, मंत्रालय कें द्रीय गं्रथालय, प्रकाशाने, प्रदशाकने, हवषयक सवक 

बाबी 
(अहधपत्याखालील अहधकारी/कमकचारी यांच्या कतकहयाचा/कामकाजाचा 

तपशाील, संबंहधत शााखाप्रमखुांमार्क त उपलब्ध होईल) 

शाासन हनणकय, साप्रहव क्र.माजम 
1098/76/ प्र.क्र.21/98/ 34अ, 

हद.9.7.2002 
 व  

शाासन हनणकय, साप्रहव क्र.माजम 
1106/93/ प्र.क्र.6/06/34अ, 

हद.5.9.2007 

 

3 संचालक 
(माहहती) 
(वतृ्त व 

जनसंपकक ) 

मा.महासंचालक यांच्या मान्यतेने पणूक अहधकार - वतृ्त, जाहहरात, वतृ्तहचत्र, 
हवाागीय संपकक  कक्ष हवषयक सवक बाबी, अहधपरीक्षक, पसु्तके व प्रकाशाने 

हवषयक सवक बाबी (अहधपत्याखालील अहधकारी/कमकचारी यांच्या 
कतकहयाचा/कामकाजाचा तपशाील, संबंहधत शााखाप्रमखुांमार्क त उपलब्ध होईल) 

 

ग 
अ.क्र. पदनाम कतकहये - 

र्ौजदारी 
कोणत्या कायद्या/हनयम / 

शाासनहनणकय/ पहरपत्रका नसुार 
शेारा 

  संबंहधत नाही ----  
घ 

अ.क्र पदनाम अहधकार- 
अधकन्यायीक 

कोणत्या कायद्या/हनयम/ 
शाासनहनणकय/ पहरपत्रका नसुार 

शेारा 
1. महासंचालक सा. प्र. हवाागाच्या 

मान्यतेने (वगक 1 व 
वगक 2 च्या संदाात) 

हवाागीय चौकशाी हनयम पकु्स्तका, 1979 
म.ना.से. (वतकणकू) हनयम 1979 

म.ना.से. (हशास्त व अपील) हनयम 1979 

 

2. संचालक (माहहती) 
(प्रशाासन) 

मा.महासंचालक 
यांच्या मान्यतेने 
पणूक अहधकार 

(वगक 3 व वगक 4 च्या 
संदाात) 

हवाागीय चौकशाी हनयम पकु्स्तका, 1979 
म.ना.से. (वतकणकू) हनयम 1979 

म.ना.से. (हशास्त व अपील) हनयम 1979 

 
 

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 अन्वये प्रथम अहपलीय अहधकारी 
कायालयीन आदेशा क्र-प्रहवस्था 3(2010)/ मा.अ./हनयकु्ती/का-1/1121, हद.23.4.2010 व 
कायालयीन पहरपत्रक क्रमांक-प्रहवस्था-3(2010)/मा.अ.हनयकु्ती/का-1/1160, हद.27.4.2010 

3. संचालक (माहहती) 
(वतृ्त व 

जनसंपकक ) 

मा.महासंचालक 
यांच्या मान्यतेने 
पणूक अहधकार 

माहहतीचा अहधकार अहधहनयम, 2005 अन्वये प्रथम अहपलीय अहधकारी 
कायालयीन आदेशा क्रमांक - प्रहवस्था 3(2010)/ मा.अ./हनयकु्ती/  का-1/1121, हद 23.4.2010 व 
कायालयीन पहरपत्रक क्रमांक-प्रहवस्था 3(2010)/ मा.अ.हनयकु्ती/का-1/1160, हद 27.4.2010 

 

 य 
अ.क्र पदनाम कतकहये - न्यायीक कोणत्या कायद्या / 

हनयम / शाासनहनणकय/ पहरपत्रका नसुार 
शेारा 

  संबंहधत नाही ----  
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कलम 4 (1) (ख) (तीन) 
 

माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, मुंबई या कायालयातील हनणकय प्रहक्रयेतील पयकवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदाहयत्व 
कामाचे स्वरुप :- शाासनाच्या दैनंहदन कामकाजाची प्रहसद्धी 

संबंहधत तरतदू :-  सामान्य प्रशाासन हवााग-मागणी क्र. ए-6, 2220, माहहती व प्रहसद्धी  या प्रधान लेखाहशाषाखाली  मंजरू अनदुान  

अहधहनयमाचे नाव/हनयम/ शाासन हनणकय/पहरपत्रके/कायालयीन आदेशा :- 
  रचना व कायकपद्धतीत नमदू केल्याप्रमाणे सवक कामे मखु्यालयापासनू ते हजल्हा पातळीपयंत रोजच्या रोज पार 
पाडावी लागतात. महासंचालनालयातील महत्वाची कामे व त्यासंबंधातील शाासन हनणकयांचा तपहशाल नागहरकांच्या 
सनदेमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे. प्रशाासकीय व हवत्तीय बाबींसाठी संबंहधत शाासन हनणकयानसुार 
अहधकारी-कमकचाऱ्यांमार्क त कायकवाही केली जाते. त्याचा सहवस्तर तपहशाल कलम 4(1)(ख)(दोन) मध्ये नमदू केलेला 
आहे. 

अ. 
क्र. 

कामाचे 
स्वरुप 

कालावधी 
हदवस 

कामासाठी 
जबाबदार 
अहधकारी 

शेारा 

1 शाासन स्तरावरील सवक स्वरूपाची कामे संबंहधत शाासन 
हनणकयानसुार  सा.प्र.हव. का-34 व 34अ च्या मागकदशाकनानसुार 
पार पाडली जातात. महासंचालनालयातील हवहवध शााखांचे 
हनयहमत कामकाज संबंहधत शाासन हनणकयानसुार पार पाडले जाते. 
(अहधक माहहतीकहरता नागहरकांची सनद कृपया पहावी.) 

शाासन 
हनणकयानसुार 

हवहहत 
कालावधीत 
कतकहये पार 

पाडली जातात. 

 
 

संबंहधत  
शााखा प्रमखु 

 
 
- 
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कलम 4 (1) (ख) (चार) 
 

माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, मुंबई या कायालयातील काये पार पाडण्यासाठी ठरहवण्यातआलेली ाौहतक व आर्डथक उहिष्ट्टे  
अ.क्र. अहधकार पद काम ाौहतक 

उहिष्ट्टे 
आर्डथक 
उहिष्ट्टे 

कालावधी शेारा 
(असल्यास) 

1. मा.महासंचालक 
(शाासनाच्या 
मान्यतेने) 

ाौहतक व आर्डथक उहिष्ट्टे 
नसतात.    आधी उल्लेख 

केल्याप्रमाणे दैनंहदन स्वरुपात 
काम पार पाडावे लागते. 

त्यासाठी उपलब्ध तरतदूीचा 
हवहनयोग केला जातो. 

 
 

--- 

 
 

--- 

शाासन 
हनणकयानसुार 

हवहहत 
कालावधीत 

कतकहये पार पाडली 
जातात. 

 

2. संचालक 
(माहहती)(प्रशाासन) 
(महासंचालकांच्या 

मान्यतेने) 

 प्रशाासन, प्रकाशाने, प्रदशाकने, 
महान्यजू हवषयक सवक बाबी 

--- ---  
वरीलप्रमाणे 

 

3. संचालक (माहहती)  
(वतृ्त व जनसंपकक ) 
(महासंचालकांच्या 

मान्यतेने) 

वतृ्त, हवत्तीय, जाहहरात, 
वतृ्तहचत्र, अहधपरीक्षक, 

पसु्तके व प्रकाशाने हवषयक 
सवक बाबी  

--- 
 

--- 
 

 
वरीलप्रमाणे 

 

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

 
कलम 4 (1) (ख) (पाच)  

 
माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, मुंबई या कायालयातील कामाशाी संबंहधत हनयम / अहधहनयम 

अन.ु क्र. सचुना पत्रकानसुार हदलेले हवषय हनयम क्रमांक व वषे शेारा (असल्यास) 
 

कलम 4 (1) (ख) (दोन) (तीन) व (चार) प्रमाणे 
 

 
 ************* 
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 कलम 4 (1) (ख) (सहा) 
 

माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, मुंबई या कायालयामध्ये उपलब्ध असलेल्या दस्ताऐवजांची यादी  
अन.ु 
क्र. 

हवषय दस्ताऐवजाचा प्रकार नस्ती/ नोंदवही 
यापैकी कोणत्या प्रकारात उपलब्ध 

नस्ती क्र/ 
नोंदवही क्र 

तपशाील सरुहक्षत ठेवण्याचा 
कालावधी 

1 जाहहरात नस्ती / नोंदवही/अहवाल  
सामान्य प्रशाासन हवााग, 

महाराष्ट्र शाासन, 
कायालयीन कायकपद्धती 
हनयम पकु्स्तकामधील 

प्रकरण 9 अनसुार 
अहालेख वगीकरण 

करण्यात येते. 

2 अहधस्वीकृती नस्ती / नोंदवही/अहवाल 
3 वतृ्त वतृ्तहवषयक कात्रणे/नस्ती/नोंदवही/अहवाल 
4 वतृ्तहचत्र दरु्डमळ हचत्रीकरण/दरु्डमळ छायाहचत्रबाबतच्या नस्ती/ नोंदवही/ाांडार 

नोंदवही, इतर नस्ती 
5 प्रकाशाने प्रकाशाने {लोकराज्य (मराठी व ऊदूक) महाराष्ट्र अहेड (इंग्रजी), 

कॉर्ी टेबल बकु इ.} नोंदवही/नस्ती 
6 प्रदशाकने प्रदशाकनहवषयक नस्ती/नोंदवही/प्रदशाकन साहहत्य 
7 आस्थापना नस्ती/नोंदवही, सेवापसु्तके, ाांडार नोंदवही, वाहनांचे लॉग बकु, 

अहवाल इत्यादी 
8 लेखा रोख नोंद वही, वेतन देयक/हकरकोळ खचक नोंदवही, 

 पावती पसु्तके, नस्ती इत्यादी 
टीप :  अहालेखामध्ये दस्तावेज, नस्ती, संगणकीकृत माहहती इत्यादी असेल.  

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

 
कलम 4 (1) (ख) (सात)  

 

माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, मुंबई या कायालयाच्या पहरणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशाी सल्ला 
मसलत करण्याची हयवस्था. 

 

क्र. सल्लामसलतीचा हवषय कायकप्रणालीचे हवस्ततृ वणकन कोणत्या अहधहनयमा/पहरपत्रकाद्वारे पनुरावतृीकाल 
1 

 
 
 
 

 
 
 

-- 

सवकसाधारणपणे मिेु लक्षात घेऊन 
पत्रकार, पत्रकार संघटनांचे 

प्रहतहनधीसोबत आवश्यकतेप्रमाणे 
हवचार हवहनमय केला जातो. शाासन 
आहण प्रहसद्धी माध्यमे यांच्यातील 

ससंुवादाच्यादषृ्ट्टीने यथाक्स्थती 
संबंहधतांशाी चचा करुन त्यानसुार 

कायकवाही केली जाते. यासाठी 
कुठलाही अहधहनयम, पहरपत्रकाचा 

संबंध येत नाही. 

 
 
 

-- 

 
 
 

-- 

 
*************** 
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 कलम 4 (1) (ख) (आठ) 
 

माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, मुंबई या कायालयातील सहमतींची यादी 
अ. 
क्र. 

सहमतीचे 
नाव 

सहमतीचे 
सदस्य 

 

सहमतीचे 
उद्दीष्ट 

बैठक हकती 
वेळा 

घेण्यात येते 

सभा 
जनसामानयांसाठी 
ख ली आहे ककवा 

नाही 

सभेचा 
कायकवतृ्ांत 
(उपलब्ध) 

1 
 

 

राज्य 
अहधस्वीकृती 

सहमती 

शाासन 
हनणकयानसुार 

हनयकु्त केलेले 
सदस्य 

पत्रकारांना अहधस्वीकृती 
देणे 

वषातनू 4 वेळा नाही बैठकीतील 
हनणकयांनसुार 

कायकवाही होते 
2 हवाागीय 

अहधस्वीकृती 
सहमत्या 

 
वरीलप्रमाणे 

पत्रकारांना अहधस्वीकृती 
देणे 

वषातनू 4 वेळा नाही वरीलप्रमाणे 

3 पत्रकार हल्ला 
कृती हवरोधी 

सहमती 

शाासन स्तरावर 
हनयकु्त केलेले 

सदस्य 

पत्रकारांवरील हल्ले 
रोखण्याकहरता 

आवश्यकतेनसुार नाही वरीलप्रमाणे 

4 शंाकरराव 
चहहाण सवुणक 

महोत्सवी 
पत्रकार कल्याण 

हनधी सहमती 

शाासन 
हनणकयानसुार 

हनयकु्त केलेले 
सदस्य 

अहधस्वीकृती धारक 
पत्रकार व त्यांच्या मतृ्य ू

पश्चात त्यांच्या 
कुटंुहबयांना आर्डथक 
मदत हमळण्याकहरता 

दरमहा उपसहमतीची 
बैठक आहण 

दर 3 महहन्यांनी मखु्य 
सहमतीची बैठक 

नाही बैठकीतील 
हनणकयांनसुार 

कायकवाही होते 

5 महहला तक्रार 
हनवारण सहमती, 
मंत्रालय, मुंबई 

शाासन हनणकयानसुार 
तसेच 

मा.महासंचालकांनी 
नामहनदेहशात केलेले 

सदस्य 

कायालयातील महहला 
अहधकारी व कमकचारी 

यांना लैंहगक 
सतावणकूी-पासनू 

संरक्षण देण्याकहरता 

प्रकरणपरत्वे व 
आवश्यकतेनसुार 

नाही बैठकीतील 
हनणकयांनसुार 

कायकवाही होते 

6 हवाागीय 
पदोन्नती सहमती 

शाासन हनणकयानसुार 
तसेच 

मा.महासंचालकांनी 
नामहनदेहशात केलेले 

सदस्य 

कमकचा-यांचे 
पदोन्नतीसंदाातील 
हनणकय घेणेबाबत 

आवश्यकतेनसुार नाही बैठकीतील 
हनणकयांनसुार 

कायकवाही होते 

7 ाांडार खरेदी 
सहमती 

(शााखाहनहाय) 

मा.महासंचालकांनी 
नामहनदेहशात केलेले 

सदस्य 

महासंचालनालयात 
लागणारे सवक प्रकारचे 
साहहत्य खरेदीबाबत 

आवश्यकतेनसुार हनहवदाधारकांना 
उपक्स्थत रहाता 

येते 

बैठकीतील 
हनणकयांनसुार 

कायकवाही होते 
8 जाहहरात हवतरण 

धोरण पनुर्डवलोकन 
सहमती 

शाासन 
हनणकयानसुार 

जाहहरात हवतरण 
धोरणाचे पनुर्डवलोकन 

अंहतम अहवाल 
सादर करेपयंत 

आवश्यकतेनसुार 

नाही बैठकीतील 
हनणकयांनसुार 

कायकवाही होते 
 

 ***************  
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कलम 4 (1) (ख) (नऊ)  

 

माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय, म ख्यालय, म ंबई व अहधनस्त कायालयातील  
गट-अ (वहरष्ठ/कहनष्ठ) या संवगातील अहधकाऱयांची यादी 

       वगक-1    (अद्यावत माहे हडसेंबर 2021 पयंत) 
अ.क्र. पदनाम व हठकाण कायकरत अहधकारी 

1 महासंचालक  श्री.दीपक कपरू, ाा.प्र.से. 
 

संचालक (माहहती) गट-अ (वहरष्ठ) 4 पदे 
अ.क्र. पदनाम व हठकाण कायकरत अहधकारी/हरक्त 

1 संचालक (माहहती)(प्रशाासन), मुंबई श्री.गणेशा श्रीधर रामदासी 
2 संचालक (माहहती) (वतृ्त व जनसंपकक ), 

मुंबई 
हरक्त 

अ.का. श्री.दयानंद कांबळे, उपसंचालक (माहहती)(वतृ्त), मुंबई 
3 संचालक (माहहती), माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, नागपरू 
श्री. हेमराज काशाीनाथ बागलु 

 
4 संचालक (माहहती), हवाागीय माहहती 

कायालय, औरंगाबाद 
हरक्त 

अ.का. श्री.बागलु, संचालक (माहहती), नागपरू 
 

उपसंचालक गट-अ (वहरष्ठ) 10 पदे 
 अ.क्र. पदनाम व हठकाण कायकरत अहधकारी/हरक्त 

1 उपसंचालक (माहहती/प्रशाासन),मुंबई श्री.गोकवद अहंकारी 
2 उपसंचालक (वतृ्त), मुंबई श्री.दयानंद कांबळे 
3 उपसंचालक (प्रकाशाने), मुंबई श्री.अहनल आलरुकर   

अहधसंख्य पदाच्या शाासन हनणकयास स्थहगती हदलेली आहे. 
4 उपसंचालक (माहहती), कोकण डॉ. गणेशा वसंतराव मळेु 
5 उपसंचालक (माहहती), नाहशाक श्री.ज्ञानोबा इगवे 
6 उपसंचालक (माहहती), पणेु डॉ.परुुषोत्तम पाटोदकर 
7 उपसंचालक (माहहती), कोल्हापरू डॉ.संााजी खराट 
8 उपसंचालक (माहहती), लातरू हरक्त, अ.का. श्री.यशावंत ांडारे 
9 उपसंचालक (माहहती), अमरावती हरक्त, अ.का. श्री.पवार, हजमाअ, अमरावती 
10 उपसंचालक (माहहती), नवी हदल्ली हरक्त, अ.का. श्रीमती अमरज्योत कौर अरोरा 
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वहरष्ठ सहायक संचालक (माहहती)/वहरष्ठ उपसंपादक/हजल्हा माहहती अहधकारी/ 
जनसंपकक  अहधकारी गट-अ (कहनष्ठ) 49 पदे (अद्यावत माहे हडसेंबर 2021 पयंत) 

 अ.क्र. पदनाम व हठकाण कायकरत अहधकारी/हरक्त 
 म ख्यालय (महसलूी हवभाग:म ंबई+कोकण+कसध द गक) कोकण हवभाग 16 पदे, (हजल्हा माहहती 

अहधकारी, कसध द गक कोकण हवभागात आहे.)  
1 वहरष्ट्ठ उपसंपादक, वतृ्तहचत्र, मुंबई हरक्त, अ.का. श्री.रकवद्र पांडुरंग राऊत 
2 वहरष्ट्ठ उपसंपादक, वतृ्त/हवाागीय संपकक  शााखा, मुंबई श्री.हकशाोर रमेशा गांगडेु 
3 वहरष्ट्ठ उपसंपादक, वतृ्त/हवाागीय संपकक  शााखा, 

मुंबई  
श्री. देवेंद्र पाटील 

4 वहरष्ट्ठ उपसंपादक, वतृ्त शााखा, मुंबई श्रीमती हकती पांडे  
(उसनवारी तत्वावर सेवा मा.हवरोधी पक्ष नेता, 
हवधानपहरषद- माहे जानेवारी 2020 पासनू) 

5 वहरष्ट्ठ उपसंपादक, वतृ्त/हवाागीय संपकक  शााखा, 
मुंबई 

श्री.केशाव करंदीकर 

6 वहरष्ट्ठ सहायक संचालक (माहहती), वतृ्त शााखा, 
मुंबई 

श्रीमती काशाीबाई थोरात 

7 वहरष्ट्ठ सहायक संचालक (माहहती), वतृ्त 
शााखा/हवाागीय संपकक  शााखा, मुंबई 

श्री.रकवद्र पांडुरंग राऊत 

8 वहरष्ट्ठ सहायक संचालक, समाज माध्यम कक्ष, 
मुंबई 

श्रीमती वषा संतोष आंधळे 

9 वहरष्ट्ठ सहायक संचालक (माहहती), प्रकाशाने 
शााखा, मुंबई 

श्रीमती महनषा मोहनराव  कपगळे 

10 वहरष्ट्ठ सहायक संचालक (माहहती), 
वतृ्त/हवाागीय संपकक  शााखा, मुंबई 

श्रीमती अचकना प्रकाशा शंाारकर 

11  वहरष्ट्ठ सहायक संचालक (माहहती), 
वतृ्त/हवाागीय संपकक  शााखा, मुंबई 

श्री.हिजहकशाोर झंवर  (तदथक पदोन्नती) 

 अहधसंख्य पद- वहरष्ट्ठ सहायक संचालक 
(माहहती) 

श्री.हवनोद रापतवार (माहे मे 2020 पासनू)  
अहधसंख्य पदावर पदस्थापना अ.का. हज.मा.अ., नांदेड 

 कोकण हवभाग 
12 हजल्हा माहहती अहधकारी, रायगड-अहलबाग श्री.मनोज सानप  
13 हजल्हा माहहती अहधकारी, ठाणे श्री.अजय जाधव 
14 हजल्हा माहहती अहधकारी, रत्नाहगरी श्री. प्रशाांत दैठणकर 
15 हजल्हा माहहती अहधकारी, पालघर हरक्त (अ.का.श्री. ाालेराव, मा.अ.) 

 नागपरू हवभाग 7 पदे 
16 हजल्हा माहहती अहधकारी, नागपरू श्री.प्रवीण टाके  
17 हजल्हा माहहती अहधकारी, 

माहहती कें द्र, नागपरू 
हरक्त (अ.का. श्री.टाके, हजमाअ, नागपरू) 
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18 हजल्हा माहहती अहधकारी, गडहचरोली श्री.सहचन हवठ्ठल अडसळू 
(अ.का. नक्षलग्रस्त हवरोधी अहायान, नागपरू हद.1.6.2019 पासनू) 

19 हजल्हा माहहती अहधकारी, वधा श्री.मंगेशा वरकड (तदथक पदोन्नती) 
20 हजल्हा माहहती अहधकारी, चंद्रपरू श्रीमती शैालजा दांदळे-वाघ (सध्या सेवा ांडारा येथे) 

(तदथक पदोन्नती) 
21 हजल्हा माहहती अहधकारी, ांडारा श्री.राजेशा येसनकर (सध्या सेवा चंद्रपरू येथे)  

(तदथक पदोन्नती) 
22 हजल्हा माहहती अहधकारी, गोंहदया  श्री.रहव बापरूाव हगते 

 अमरावती हवभाग 5 पदे 
23 हजल्हा माहहती अहधकारी, अमरावती श्री.हषकवधकन शंाकरराव पवार 
24 हजल्हा माहहती अहधकारी, वाहशाम श्री.हववेक हंसदास  खडसे 
25 हजल्हा माहहती अहधकारी, यवतमाळ श्रीमती महनषा प्रााकर सावळे 
26 हजल्हा माहहती अहधकारी, बलुडाणा श्री.गजानन कोटूरवार (तदथक पदोन्नती) 
27 हजल्हा माहहती अहधकारी, अकोला श्री. हमकलद दसुाने 

 औरंगाबाद हवभाग (महसलूी हवभाग : औरंगाबाद+लातूर) 9 पदे 
28 हजल्हा माहहती अहधकारी, औरंगाबाद हरक्त (अ.का.श्री. मकंूुद मधुकरराव हचलवंत 

हज.मा.अ.,माहहती कें द्र, औरंगाबाद) 
29 हजल्हा माहहती अहधकारी, माहहती कें द्र,औरंगाबाद श्री.मकंूुद मधकुरराव हचलवंत 
30 हजल्हा माहहती अहधकारी, पराणी श्री.अरुण पंहडतराव सयुकवंशाी 
31 हजल्हा माहहती अहधकारी, जालना श्री.प्रमोद धोंगडे (तदथक पदोन्नती) 
32 हजल्हा माहहती अहधकारी, बीड श्रीमती संप्रदा बीडकर 

 लातूर हवभाग 
33 हजल्हा माहहती अहधकारी, लातरू श्री.यवुराज पाटील 
34 हजल्हा माहहती अहधकारी, नांदेड हरक्त 

श्री. हवनोद रापतवार (माहे मे 2020 पासनू) अहधसंख्य 
पद आ.व.सं. अहध.श्रीम.पोटुडे, मा.अ., नांदेड 

35 हजल्हा माहहती अहधकारी, उस्मानाबाद श्री.यशावंत ांडारे 
36 हजल्हा माहहती अहधकारी, कहगोली हरक्त (अ.का. श्रीमती पोटुडे) 

 नाहशक हवभाग 5 पदे 
37 हजल्हा माहहती अहधकारी,नाहशाक श्री.रणहजतकसह राजपतू 
38 हजल्हा माहहती अहधकारी,धुळे श्री.हवलास मरुलीधर बोडके 
39 हजल्हा माहहती अहधकारी,नंदरूबार हरक्त (अ.का. श्री.बोडके हद.6.9.2021) 
40 हजल्हा माहहती अहधकारी,जळगाव हरक्त (अ.का. श्री.हचलवंत) 
41 हजल्हा माहहती अहधकारी,अहमदनगर श्री.रकवद्र ठाकूर 

 प णे हवभाग (महसलूी हवभाग : कोल्हापरू+प णे) 5 पदे 
42 हजल्हा माहहती अहधकारी, पुणे डॉ.हकरण मोघे 
43 हजल्हा माहहती अहधकारी, सातारा श्री.दत्तात्रय कोकरे (तदथक पदोन्नती) 
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44 हजल्हा माहहती अहधकारी, सोलापरू हरक्त (अ.का. श्री. सहुनल सोनटक्के)  
 कोल्हापरू हवभाग 

45 हजल्हा माहहती अहधकारी, कोल्हापरू श्री.सहुनल सोनटक्के 
46 हजल्हा माहहती अहधकारी, सांगली श्रीमती वषा बाबासाहेब पाटोळे 
47 हजल्हा माहहती अहधकारी,कसधदुगुक 

(महसलू हवााग कोकण) 
हरक्त (अ.का.श्री.सातपतेु, व.स.सं.(मा.), गोवा)  

 महाराष्र पहरचय कें द्र-नवी हदल्ली 
48 जनसंपकक  अहधकारी अमरज्योत कौर अरोरा 

 महाराष्र पहरचय कें द्र, पणजी-गोवा 
49 वहरष्ट्ठ सहायक संचालक (माहहती) श्री. प्रशाांत सातपतेु   

***** 
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सहायक संचालक (माहहती/माहहती अहधकारी/अहधपहरक्षक, प स्तके व प्रकाशने) गट-ब 55 पदे 
 म ख्यालय (महसलूी हवभाग:म ंबई+कोकण+कसध द गक), कोकण हवभाग 29 पदे 
1 सहायक संचालक (माहहती), वतृ्त शााखा, मुंबई हरक्त 
2 सहायक संचालक (माहहती), वतृ्त शााखा, मुंबई  श्री. संजय ओरके 
3 सहायक संचालक (माहहती), वतृ्त/हवाागीय 

संपकक  शााखा, मुंबई 
हरक्त 

4 सहायक संचालक (माहहती), वतृ्त/हवाागीय 
संपकक  शााखा, मुंबई 

श्री.राज ूधोते्र 

5 सहायक संचालक (माहहती), वतृ्त/हवाागीय 
संपकक  शााखा, मुंबई 

श्रीमती वंदना थोरात (अ.का. स.सं.(मा.), औरंगाबाद) 

6 सहायक संचालक (माहहती), वतृ्त/हवाागीय 
संपकक  शााखा, मुंबई 

श्री.संतोष तोडकर 

7 सहायक संचालक (माहहती), वतृ्त/हवाागीय 
संपकक  शााखा, मुंबई 

श्री.हदपक चहहाण 

8 सहायक संचालक (माहहती), वतृ्त/हवाागीय 
संपकक  शााखा, मुंबई 

हरक्त (श्री.सहचन गाढवे यांच्या पदोन्नतीने) 

9 सहायक संचालक (माहहती), वतृ्तहचत्र शााखा, 
मुंबई 

श्रीमती संध्या संााजी गरवारे 

10 सहायक संचालक (माहहती), प्रकाशाने शााखा, 
मुंबई 

हरक्त 

11 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त (श्री.हनहशाकांत कल्लाप्पा तोडकर प्रपत्र बढती 
हद.22.10.2021) 

12 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त (श्री.कोकर यांच्या पदोन्नतीने) 
13 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त (श्री.सागर कांबळे-सेवा मखु्यालय)  

मा.उपमखु्यमंत्री कायालयात प्रहतहनयकु्तीवर 
14 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त  
15 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त श्रीमती कुपेरकर यांच्या सेवाहनवतृ्तीमळेु (हद.30 मे 

2018) 
16 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त 
17 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त श्रीमती स.ुनी.ाोर यांच्या सेवाहनवतृ्तीमळेु 
18 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त 
19 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई, हरक्त 
20 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त 
21 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त (श्री.बागवान र्ारुख रमजान यांची बदली 

हद.7.11.2019 पासनू) 
22 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त 
23 सहायक संचालक (माहहती), मुंबई हरक्त 
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24 अहधपरीक्षक, पसु्तके व प्रकाशाने, मुंबई श्री.इरशााद लहतर् बागवान 
 कोकण हवभाग 

25 सहायक संचालक, हवमाका, कोकण ावन हरक्त 
26 माहहती अहधकारी, हजमाका, अहलबाग हरक्त 
27 माहहती अहधकारी, हजमाका, ठाणे श्री.नंदकुमार वाघमारे 
28 माहहती अहधकारी, हजमाका, पालघर श्री. राहुल ाालेराव 
29 माहहती अहधकारी, उपमाहहती कायालय, डहाण ू हरक्त (अ.का. श्री.ाालेराव) 

 नागपरू हवभाग (4 पदे) 
30 सहायक संचालक (माहहती), हवमाका, नागपरू हरक्त (अ.का. श्रीमती यावलकर, मा.अ., अमरावती माहे 

सप्टेंबर 2021 पासनू) 
31 माहहती अहधकारी, हजमाका, नागपरू हरक्त (श्रीमती शैालजा दांदळे-वाघ तदथक पदोन्नतीमळेु) 
32 माहहती अहधकारी, हजमाका,चंद्रपरू हरक्त (श्री.राजेशा येसनकर तदथक पदोन्नतीमळेु) 
33 माहहती अहधकारी, हजमाका, ांडारा श्री.राजेशा  काहशानाथ येसनकर 

 अमरावती हवभाग (3 पदे) 
34 सहायक संचालक (माहहती), हवमाका, अमरावती हरक्त (अ.का. श्रीमती यावलकर)(श्री.कोटूरवार तदथक 

पदोन्नतीमळेु हद.28.9.2021) 
35 माहहती अहधकारी, हजमाका, अमरावती श्रीमती अपणा यावलकर 
36 माहहती अहधकारी, हजमाका,  अकोला हरक्त (श्री.ाालेराव यांच्या बदलीने) 

 औरंगाबाद हवभाग (महसलूी हवभाग : औरंगाबाद+लातूर)(7 पदे) 
37 सहायक संचालक (माहहती), हवमाका, औरंगाबाद हरक्त श्री.धोंगडे पदोन्नतीने हद.01.10.2021) 
38 माहहती अहधकारी, हजमाका, औरंगाबाद श्रीमती मीरा ढास 
39 माहहती अहधकारी, हजमाका, पराणी हरक्त (श्री. माळी यांचे हनधन हद.15.2.2020) 
40 माहहती अहधकारी, हजमाका, बीड श्री. हकरण रामकृष्ट्ण वाघ 

 लातूर हवभाग 
41 सहायक संचालक (मा.), हवमाका, लातरू हरक्त 
42 माहहती अहधकारी, हजमाका, लातरू हरक्त श्री.कांबळे मा.उपमखु्यमंत्री कायालयात 

प्रहतहनयकु्तीवर 
43 माहहती अहधकारी, हजमाका, नांदेड श्रीमती श्वेता पोटुडे 

 नाहशक हवभाग (5 पदे) 
44 सहायक संचालक (मा.), 

हवमाका, नाहशाक 
श्रीमती मोहहनी श्रीकृष्ट्ण राणे 

45 माहहती अहधकारी, हजमाका, नाहशाक श्रीमती अचकना हवजयराव देशामखु 
46 माहहती अहधकारी, हजमाका, जळगांव श्रीमती शैालजा देशामखु (सेवा मखु्यालय हद.1.08.2021 

पासनू) 
47 माहहती अहधकारी, हजमाका, अहमदनगर हरक्त 
48 माहहती अहधकारी, उपमाहहती कायालय, हशाडी, 

अहमदनगर 
श्री.सरेुशा पाटील 
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 प णे हवभाग (महस ली हवभाग : कोल्हापरू+प णे) (6 पदे) 
49 सहायक संचालक (माहहती), हवमाका, पणेु हरक्त (श्रीमती वषृाली  पाटील यांच्या बदलीने) 
50 माहहती अहधकारी, हजमाका, पणेु श्री.सहचन गाढवे 
51 माहहती अहधकारी, हजमाका, सातारा हरक्त 

 कोल्हापरू हवभाग 
52 सहायक संचालक (मा),हवमाका, कोल्हापरू श्री.र्ारुक बागवान हद.17.8.2020 
53 माहहती अहधकारी, हजमाका, कोल्हापरू श्रीमती वषृाली पाटील 
54 माहहती अहधकारी, हजमाका, सांगली हरक्त (श्रीमती बीडकर यांना हद.1.8.2019 रोजी 

पदोन्नती) 
 महाराष्र पहरचय कें द्र, नवी हदल्ली 

55 माहहती अहधकारी, नवी हदल्ली श्रीमती अंज ूहनमसरकर 
***** 
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माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालयातील गट-अ व गट-ब या संवगातील अहधकाऱयांची यादी  
(अद्यावत माहे हडसेंबर 2021) 

अ.क्र. पदनाम व हठकाण कायकरत अहधकारी/हरक्त 
1 उपसंचालक (प्रदशाकने) श्रीमती हसमा वासदेुव रनाळकर 
2 उपसंचालक (लेखा) हरक्त (अ.का.श्रीमती शााुांगी पाटील, लेखाहधकारी) 
3 संशाोधन अहधकारी श्रीमती मयरुा परुुषोत्तम पाटोदकर-देशापांडे 
4 वहरष्ट्ठ सहायक संचालक 

(प्रशाासन)(आस्थापना) 
हरक्त (अ.का.श्रीमती नंहदनी घाटगे, वतृ्त/प्रशाासन) 

5 वहरष्ट्ठ सहायक संचालक (प्रशाासन) 
(वतृ्त-जाहहरात) 

श्री.राजेंद्र राणे 

गट-ब 
1 सहायक संचालक (प्रशाासन) (आस्थापना शााखा) श्री.संदीप सयूककांत आंबेकर 
2 सहायक संचालक (प्रशाासन)(प्रशाासन शााखा- 

वतृ्त) 
श्रीमती नंहदनी हशावराज घाटगे 

3 सहायक संचालक (प्रशाासन)(प्रशाासन शााखा-
जनसंपकक ) 

श्री.प्राु कदम 

4 सहायक संचालक (प्रशाासन)(प्रशाासन शााखा-
जाहहरात) 

श्री.प्रकाशा देशापांडे 

5 स्वीय सहायक हरक्त 
6 गं्रथपाल श्री.ज्ञानेश्वर तकुाराम डोईर्ोडे 
7 लेखाहधकारी (आहरण व संहवतरण) हरक्त (अ.का.श्रीमती वषृाली सवुे) 
8 लेखाहधकारी (अथकसंकल्प) श्रीमती शााुांगी पाटील 
9 सहायक लेखाहधकारी श्रीमती मंगल सोनावणे 
10 सहायक लेखाहधकारी श्री.जेम्सन हडमेलो 
11 सहायक लेखाहधकारी श्रीमती वषृाली सवुे 

***** 
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माहहती व जनसंपर्क  महासंचालनालयातील उपसंपादर्/माहहती सहाय्यर्, गट-क या संवगातील कमकचाऱयांची  
हदनांर् 1.1.2021 अंहतम सेवाज्येष्ठतासचूी.  

पहरहशष्ठ-अ  
 

अ.क्र. ज्येष्ठता 
क्रमांक 

नांव / कायकरत असलेल्या 
कायालयाचे नाव  

प्रवगक जनमतारीख हनय क्ती 
हदनांक 

हनय क्तीचा मागक 
(सरळसेवेने/मयादीत 
हवभागीय परीके्षद्वारे 
हनय क्त उमेदवारांचा 
ग णवत्ा क्रमांक व 
परीके्षचे वषे) 

ज्येष्ठता 
हदनांक/ 
ज्येष्ठतेचा 
मानीव 
हदनांक 

सेवाहनवतृ्ीचा 
हदनांक 

शैक्षहिर् 
पात्रता 

अहभप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 1 श्री.यासोरेद्दीन फहाद मकदमू 

काझी,  
हवाागीय माहहती कायालय, 

लातरू 

खलुा 16.12.1982 23.11.2012 पदोन्नती  
 

-- 31.12.2040 बी.ए. पत्रकाररता 
पदरिका 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

2 2 श्रीमती अक्श्वनी पजुारी 
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई (प्रकाशाने शाखा) 

भ.ज. (क) 9.7.1982 29.12.2012 पदोन्नती  -- 31.07.2040 बी.ए. 
पत्रकाररता 

पदव्यतू्तर पदिी 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

3 3 श्री.संग्राम तानाजी इंगळे, 
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई 

खलुा 2.7.1982 14.2.2013 नामरनदेशन  -- 31.07.2040 बी.ए. 
बी.जे. 
एम.जे. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

मा.उपमखु्यमंत्री कायालयात 
सेवा हद.27.1.20 पासनू 

4 4 श्री.ररतेश मोरतरामजी भुयार, 
महाराष्र पररिय कें द्र, निी 

रदल्ली. 

खलुा 21.3.1983 14.2.2013 नामरनदेशन 
 

-- 31.03.2041 बी.ए. 
बी.एम.सी. 
एम.सी.जे. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

5 5 श्री.रनलेश िासदेुि तायडे, 
हवाागीय माहहती कायालय, 

अमरावती 

इ.मा.ि. 24.5.1985 14.2.2013 नामरनदेशन 
 

-- 31.05.2043 एम.ए. 
मास 

कम्यरुनकेशन 
ॲन्ड जनारलझम 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

6 6 श्री.हेमंतकुमार आनंदराि 
िव्हाण, 

महाराष्र पररिय कें द्र,  
पणजी-गोिा 

खलुा 21.7.1979 14.2.2013 नामरनदेशन  -- 31.07.2037 एम.ए. 
मास 

कम्यरुनकेशन 
ॲन्ड जनारलझम 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 
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7 7 श्री.रिजय अरभमन कोळी, 
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई (हवसंक) 

रि.मा.प्र 25.12.1985 14.2.2013 नामरनदेशन  -- 31.12.2043 एम.ए. (अथथ) 
जनसंिाद आरण 

पत्रकाररता 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

मा. मखु्यमंत्री कायालयात 
सेवा हद.2.12.2019 पासनू  

8 8 श्री.शाम बाळासाहेब टरके, 
मारहती कें द्र, औरंगाबाद  

खलुा 11.2.1983 29.5.2013 नामरनदेशन  -- 28.02.2041 बी.ए. 
एम.ए.एम. 

सी.जे. एम.फील 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

9 9 श्री.गोपाळ भालिंद्र साळंुके, 
हजल्हा मारहती कायालय, धळेु 

इ.मा.ि 14.1.1976 14.2.2013 नामरनदेशन  -- 31.01.2034 बी.ए. 
एम.सी.जे. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

10 10 श्री.सरिन गणपती ढिण, 
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई (हवसंक) 

इ.मा.ि 20.11.1981 29.5.2013 नामरनदेशन  -- 30.11.2039 एम.सी.एम.एस 
बी.सी.एस. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

11 11 श्रीमती पल्लिी अरनल धारि, 
उपमारहती कायालय, 
खामगांव, बलुढाणा 

इ.मा.ि 25.5.1982 14.2.2013 नामरनदेशन  -- 31.05.2040 बी.ए. 
एम.एम.सी. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

12 12 श्रीमती अपणा प्रकाशराि 
यािलकर, 

संचालक(मा), कायालय 
नागपरू 

इ.मा.व 
(मरहला) 

3.12.1981 14.2.2013 नामरनदेशन  -- 31.12.2039 एम.ए. 
एम.सी.एम. 

एस. सेट 
सीएमसीजे 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

13 13 श्रीमती संरजिनी नारायण पाटील, 
संचालक(मा), कायालय 

औरंगाबाद  

खलुा 
 (मरहला) 

10.9.1983 14.2.2013 नामरनदेशन  -- 30.09.2041 बी.ए. 
एम.ए 

एम.सी.टी. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

खंड हदनांक 1.1.2014 ते हदनां क 31.12.2014 
14 14 श्री.तानाजी अंकुशा घोलप,  

हजल्हा माहहती कायालय, 
वाहशाम 

खलुा 22.11.1987 1.9.2014 नामरनदेशान  
 

-- 30.11.2045 बी.ए. 
एम.जे.सी 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

15 15 श्री. गणेशा हशावप्रसाद रंु्दे,  
हजल्हा माहहती कायालय, पणेु 

ा.ज. (ड) 1.5.1985 2.9.2014 नामरनदेशान  -- 31.05.2043 एम.ए. 
एम.सी.जे. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

16 16 श्री. प्रााकर हजवनाजी 
बाराहाते, 

माहहती कें द्र, नागपरू 

ा.ज. (क) 9.3.1983 5.9.2014 नामरनदेशान  
 

-- 31.03.2041 एम.ए. 
एम.सी.जे. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

17 17 श्री. प्रवीण शाामराव ारूके, 
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई (हवसंक) 

अ.ज. 20.6.1985 5.9.2014 नामरनदेशान  -- 30.06.2043 एम.ए. 
बी.एङ 
बी.जे. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 
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18 18 श्री. पवन लक्ष्मण राठोड,  

 माहहती व जनसंपकक  
महासंचालनालय, मखु्यालय, 

मुंबई (हवसंक) 

हवजा. (अ) 14.9.1990 1.9.2014 नामरनदेशान  -- 30.09.2048 हड. एड. 
बी.ए.  
डी.जे. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

19 19 श्री.हवजय वसंतराव राऊत, 
हवाागीय माहहती कायालय, 

अमरावती 

अ.ज. 
(अपंग) 

14.1.1982 1.9.2014 नामरनदेशान  -- 31.01.2040 बी.ए. 
डी.जे. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित 

20 20 श्री.हवलास सागवेकर   
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई (महान्यजु) 

इमाव 4.04.1976 7.10.2014 पदोन्नती  -- 30.4.2034 पत्रकाहरता पदवी सेवा ज्येष्ट्ठतेनसुार 
पदोन्नती 

खंड हदनांक 1.1.2015 ते हदनां क 31.12.2015 
21 21 श्री.जयंत लक्ष्मीनारायण कपे, 

उपमाहहती कायालय, हशाडी  
खलुा 20.1.1967 26.06.2015 हवाागीय मयाहदत 

परीक्षा 
हद.20.3.2015,  

गणुवत्ता क्र.1 
 (गणु – 108) 

-- 31.1.2025 बी.ए. 
बी.जे. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित. 

हवाागीय मयाहदत परीक्षा 
हद.20.3.2015, 
 गणुवत्ता क्र.1 
 (गणु – 108) 

22 22 श्री.अमोल हशावकांत 
महाजन, हजल्हा माहहती 

कायालय 
 जालना 

खलुा 7.9.1976 26.06.2015 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा 

हद.20.3.2015,  
गणुवत्ता क्र.2 
 (गणु – 101) 

-- 30.9.2034 बी.जे. गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद.20.3.2015,  

गणुवत्ता क्र.2 
 (गणु – 101) 

23 23 श्री.संदीप प्रताप गावीत, 
हजल्हा माहहती कायालय,  

नंदबूार 

अ.ज. 14.11.1980 18.1.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद.20.3.2015, 

माहहती सहायक 
गणुवत्ता क्र.3 
 (गणु – 96) 

26.6.2015 30.11.2038 बी.ए. 
पत्रकाहरता पदवी 

कायालयीन आदेश हद.18.1.2020 
मध्ये नमदू केल्यान सार 

गुिवत्ताक्रमाने ज्येष्ठता हनश्चचत 
करण्यात आली आहे.. 

हवभागीय मयाहदत परीक्षा 
हद.20.3.2015,  
ग णवत्ा क्र.3  
(ग ण – 96) 

24 24 श्री.एकनाथ तकुाराम पोवार, 
उप माहहती कायालय,  

पंढरपरू 

खलुा 02.08.1971 26.06.2015 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा 

हद.20.3.2015, 
गणुवत्ता क्र.4 
 (गणु – 91) 

-- 31.08.2029 एम.ए. 
एम.जे. 

(पदहवका) 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद.20.3.2015,  

गणुवत्ता क्र.4  
(गणु – 91) 
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25 25 श्री.गजानन हवठ्ठल जाधव 
हजल्हा माहहती कायालय, 

यवतमाळ 

इमाव 28.1.1975 30.12.2019 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद.20.3.2015, 

गणुवत्ता क्र.5 
 (गणु – 91) 

 

26.6.2015 31.1.2033 -- कायालयीन आदेश 
हद.30.12.2019 मध्ये 
नमदू केल्यान सार 

गुिवत्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
हनश्चचत करण्यात आली. 
हवभागीय मयाहदत परीक्षा 

हद.20.3.2015,  
ग णवत्ा क्र.5  
(ग ण – 91) 

खंड हदनांक 1.1.2016 ते हदनांक 31.12.2016 
26 26 श्री.संजय दहाट 

अहधपहरक्षक, पसु्तके व 
प्रकाशाने, मुंबई 

अजा 24.12.1963 11.02.2016 पदोन्नती  
 

-- 31.12.2021
  

पत्रकाहरता 
पदहवका 

सेवाज्येष्ट्ठतेनसुार 
पदोन्नती 

खंड हदनांक 1.1.2017 ते हदनांक 31.12.2017 
27 27 श्री.प्रवीण श्री. कुलकणी 

माहहती व जनसंपकक  
महासंचालनालय, मखु्यालय, 

मुंबई (प्रकाशाने शााखा) 

खलुा 29.12.1981 13.10.2017 पदोन्नती  -- 31.12.2039 बीएसस्सी, 
पत्रकाहरता पदवी 

सेवाज्येष्ट्ठतेनसुार 
पदोन्नती 

28 28 श्री.अतलु पांडे 
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई (वतृ्तहचत्र शााखा) 

खलुा 01.03.1988 13.10.2017 पदोन्नती  -- 31.03.2046 बी.ए. 
पत्रकाहरता पदवी 

सेवाज्येष्ट्ठतेनसुार 
पदोन्नती 

29 29 श्री. धीरज हदलीपराव खडसे, 
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई  (महान्यजु शााखा) 

अ.जा. 23.9.1983 13.10.2017 पदोन्नती  -- 30.9.2041 बी.ए. 
बी.एम.सी. 
पत्रकाहरता 
पदहवका 

सेवाज्येष्ट्ठतेनसुार 
पदोन्नती 

30 30 श्री.गजानन रा. पाटील  
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई (प्रकाशाने शााखा) 

इ.मा.व 22.05.1982 13.10.2017 पदोन्नती  -- 31.05.2040 बी.एसस्सी, 
एम.जे.सी, 

सेवाज्येष्ट्ठतेनसुार 
पदोन्नती 

31 31 श्री.राजाराम हशा.देवकर  
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई (प्रकाशाने शााखा) 

इ.मा.व 18.11.1987 13.10.2017 पदोन्नती  -- 30.11.2045 एम.ए. 
पत्रकाहरता 
पदहवका 

सेवाज्येष्ट्ठतेनसुार 
पदोन्नती 

32 32 श्री. धोंहडराम श्री. अजूकन  
हजमाका, सोलापरू 

ा.ज. (क) 01.02.1978 13.10.2017 पदोन्नती  -- 29.02.2036 बी.ए. एम.जे.सी. सेवाज्येष्ट्ठतेनसुार 
पदोन्नती 
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33 33 श्रीमती श्रद्धा मेश्राम  

माहहती व जनसंपकक  
महासंचालनालय, मखु्यालय, 

मुंबई (हवसंक) 

अ.जा. 
महहला 

11.12.1984 13.10.2017 पदोन्नती  -- 31.12.2042 बी.ए. 
(अथकशाास्त्र) 
पत्रकाहरता 
पदहवका 

सेवाज्येष्ट्ठतेनसुार 
पदोन्नती 

34 34 श्रीमती संहगता हबसांदे्र  
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई (हवसंक) 

अ.जा. 
महहला 

14.03.1976 13.10.2017 पदोन्नती  -- 31.03.2034 एम.ए. (अथक) 
बी.सी.जे., 

मास 
कम्यहुनकेशान 

सेवाज्येष्ट्ठतेनसुार 
पदोन्नती 

35 35 श्रीमती जयश्री कोल्हे  
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई (वतृ्तहचत्र शााखा) 

अ.ज. 
महहला 

15.09.1986 13.10.2017 पदोन्नती  -- 30.09.2044 एम.ए.मास 
हरलेशान, 

बी.सी.जे., 
बीएड. 

सेवाज्येष्ट्ठतेनसुार 
पदोन्नती 

खंड हदनांक 1.1.2018 ते हदनांक 31.12.2018 

हनरंक 
खंड हदनांक 1.1.2019 ते हदनांक 31.12.2019 

हनरंक 
खंड हदनांक 1.1.2020 ते हदनांक 31.12.2020 

36 36 श्री. संदीप प्रकाशा राठोड 
प्रकर्डषत प्रहसध्दी पथक, 
घोडेगाव, हजमाका, पणेु 

(हव.जा.(अ) 7.12.1987 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 -- 31.12.2045 बी.ए. / हड. एड. 

हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

एम.ए. (public 
service) 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित, हवाागीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.1 
(गणु – 160) 

37 37 श्री. रोहहदास गावडे, 
माहहती सहायक, उपमाहहती 

कायालय, बारामती 

(खलुा) 26.11.1966 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 -- 30.11.2024 पदवीधर 

हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित, हवाागीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.2 
(गणु – 156) 

38 38 श्री. रणहजत आण्णासो पवार 
हजल्हा माहहती कायालय, 

कसधदुगुक 

हव.जा(अ) 1.6.1976 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 -- 31.5.2034 बी.ए. 

हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित, हवाागीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.3 
(गणु – 141) 
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39 39 श्री. सहुनलदत्त महादेवराव 
जांाळेू 

हवमाका, नागपरू 

(अ.ज.) 3.8.1970 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 -- 31.8.2028 एम.ए. 

पॉहलहटकल 
बी.जे. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित, हवाागीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.4 
(गणु – 139) 

40 40 श्री. चंद्रकांत समथकराव 
काराारी, 

हजमाका, कहगोली 

(अ.ज.) 5.8.1975 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 -- 31.8.2033 बी.ए. बी.जे. गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 

रनश्चित, हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद.19.3.2020,  

गणुवत्ता क्र.5 
(गणु – 138) 

41 41 श्री. योगेशा हवश्वास मोरे 
माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय, मखु्यालय, 
मुंबई (वतृ्त शााखा) 

(खलुा) 17.8.1989 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 -- 31.8.2047 बी.कॉम 

हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित, हवाागीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.7 
(गणु – 132) 

42 42 श्रीमती अलका राजेंद्र 
पाटील, 

हजमाका, नांदेड 

(खलुा) 1.1.1977 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 

-- 31.12.2034 बी.ए. बी.जे. गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित, हवाागीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.8 
(गणु – 129) 

43 43 श्रीमती गीतांजली महेशा 
अवचट, 

हवमाका, पणेु 

खलुा 5.9.1976 15.10.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 

-- 30.9.2034 बी.ए. 
हडप्लोमा ॲण्ड 

जनाहलझम 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित, हवाागीय मयाहदत 

परीक्षा हद.16.2.2020, 
आदेशा  हद.15.10.2020  

गणुवत्ता क्र.9 
(गणु – 128) 

44 44 श्री. प्रहवण रामदास 
डोंगरहदवे, 

हवमाका, कोकण ावन, नवी 
मुंबई 

(अ.जा.) 19.9.1981 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 

-- 30.9.2039 बी.ए. 
लीटरेचर 

हडप्लोमा ॲण्ड 
जनाहलझम 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित, हवाागीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.10 
 (गणु – 127) 

45 45 श्री. मनोहर ागवान पाटील, 
उपमाहहती कायालय, 

मालेगाव 

(इमाव) 3.12.1977 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 

-- 31.12.2035 बी.ए. 
पॉहलहटक्स 

हडप्लोमा अँण्ड 
जनाहलझम 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता 
रनश्चित, हवाागीय मयाहदत 

परीक्षा हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.11 
(गणु – 120) 
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46 46 श्री. कैलास कोठीराम 
गजहबये 

हजमाका, गोंहदया 

(अ.जा.) 4.12.1970 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 

-- 31.12.2028 बी.एस.सी. 
बी.जे. 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता रनश्चित, 
हवाागीय मयाहदत परीक्षा 

हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.12 
(गणु – 117) 

47 47 श्री. सतीशा आनंदराव 
बगमारे, 

हजमाका, बलुडाणा 

(इमाव) 13.7.1984 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 

-- 31.7.2042 एम.ए. 
इकोनॉहमक्स 
हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता रनश्चित, 
हवाागीय मयाहदत परीक्षा 

हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.13  
(गणु – 114) 

48 48 श्री. हकरण माधव डोळस 
हजमाका, नाहशाक 

(अ.जा.) 14.4.1975 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 

-- 30.4.2033 एम.ए.बी.जे. गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता रनश्चित, 
हवाागीय मयाहदत परीक्षा 

हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.14 
(गणु – 112) 

49 49 श्री. प्रहवण हनरंजन बावा 
हवमाका, नाहशाक 

ा.ज.(ब) 17.2.1976 19.3.2020 हवाागीय मयाहदत 
परीक्षा हद. 16.2.2020 

-- 28.2.2034 बी.ए. 
 एम.ए (इहतहास)  

हडप्लोमा इन 
जनाहलझम 

गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता रनश्चित, 
हवाागीय मयाहदत परीक्षा 

हद.19.3.2020,  
गणुवत्ता क्र.15 
(गणु – 111) 

 
हटप :  1) ज्येष्ट्ठता क्रमांक 25 येथील श्री. गजानन जाधव यांची कायालयीन आदेशा हद.30.12.2019 मध्ये नमदू केल्यानसुार, मा.महाराष्ट्र प्रशाासकीय न्याहधकरण, नागपरू येथील मळू 

अजक क्र. 704/2015च्या संदाात हद.19.11.2019 रोजी झालेल्या न्यायहनणकयाच्या अनषंुगाने गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता रनश्चित करण्यात आली आहे. हवाागीय मयाहदत परीक्षा 
हद.20.3.2015, मधील गणुवत्ता क्र.5 (गणु – 91)  

  2) ज्येष्ट्ठता क्रमांक 23 येथील श्री. संदीप गावीत यांची कायालयीन आदेशा हद.18.1.2020 मध्ये नमदू केल्यानसुार, मा.महाराष्ट्र प्रशाासकीय न्याहधकरण, नागपरू येथील मळू अजक 
क्र. 704/2015च्या संदाात हद.19.11.2019 रोजी झालेल्या न्यायहनणकयाच्या अनषंुगाने गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता रनश्चित करण्यात आली आहे. हवाागीय मयाहदत परीक्षा 
हद.20.3.2015, मधील गणुवत्ता क्र.3 (गणु – 96) 
3) शाासन पत्र, सामान्य प्रशाासन हवााग, क्र.संहकणक-2020/231/प्र.क्र.70/34-अ, हद.8.9.2020 अन्वये खलु्या प्रवगातील 1 पद ारण्यासाठी (अहधसंख्य पदाच्या अनषंुगाने) 
शाासनाने सचूना हदल्यानसुार कायालयीन आदेशा हनगकहमत करण्यात आले आहेत. त्यानसुार ज्येष्ट्ठता क्रमांक 43 येथील श्रीमती गीतांजली अवचट यांची कायालयीन आदेशा 
हद.15.10.2020 मध्ये नमदू केल्यानसुार, गणुित्ताक्रमाने ज्येष्ठता रनश्चित करण्यात आली आहे. हवाागीय मयाहदत परीक्षा हद.16.2.2020, मधील गणुवत्ता क्र.9 (गणु – 128)  

 
                    (स्वाक्षरी) 

सहायक संचालक (आस्थापना) 
माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय, 

मंत्रालय, मुंबई-32. 
***** 
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माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालयातील (मखु्यालय,मुंबई) हदनांक 1.1.2021 स्स्थत खालील संवगातील अंहतम सेवाज्येष्ठता सचूी. 
अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 

क्रमांक 
नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 

(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
अधीक्षक 

1. 1 1 श्री.सहुनल म.ु खाडे ा.ज. (ड) 23.12.1967 6.7.1995 पदोन्नतीने 18.4.2015 31.12.2025 -- 

2. 2 2 श्री.संदीप सयुककात 
आंबेकर 

अ.जा. 6.9.1974 15.2.2002 पदोन्नतीने 18.4.2015 30.9.2032 का.आ.क्र.प्रहवस्था-2(2008)हनयकु्ती/ 
का-1/1856 खुल्या प्रवगात हनयकु्ती. 

सेवाज्येष्ट्ठता गणुवत्ता सचूीतील क्रमानसुार 

3. 3 3 श्री. प्रा ूवासदेूव कदम अ.जा. 22.11.1970 8.12.1994 पदोन्नतीने 18.4.2015 31.1.2028 का.आ.क्र.प्रहवस्था2(2008)हनयकु्ती/ का-
1/1857.गणुवत्ताक्रमानसुार सेवाज्येष्ट्ठता 

4. 4 4 श्री.प्रकाशा रामचंद्र देशापांडे खलुा 19.08.1974 4.2.2009 पदोन्नतीने 3.8.2015 31.8.2032 -- 

5. 5 5 श्री.कमलाकर हव. जाधव खलुा 10.1.1966 1.12.1989 पदोन्नती 12.2.2016 31.1.2024 -- 

6. 6 6 श्री.संजय.जा. महाले हव.जा.(अ) 30.4.1968 1.7.1995 पदोन्नती 30.9.2016 30.4.2026 --  

सहायक अधीक्षक/लखेापाल/हचत्रपट प्रहस्ी संघटक/म ख्य हलहपक-हन-रोखपाल 
1.  1.  श्री.हवरेंद्र गलुाबकसग ठाकूर अ.ज. 6.8.1980 19.4.2007 सरळसेवा 21.8.2009 31.8.2038 सहायक अधीक्षक 

2.  2.  श्रीमती अंजली रा. डाहाके अ.जा. 27.12.1967 16.11.1992 पदोन्नती 14.5.2010 31.12.2025 लेखापाल 

3.  3.  श्री.ज्ञानेश्वर ब. मडके अ.ज. 7.6.1968 20.7.1992 पदोंन्नती 18.10.2012 30.6.2026 सहायक अधीक्षक 

4.  4.  श्रीमती अलका स.ु वाघमारे अ.जा. 9.3.1963 01/09/2001 पदोन्नती 6.2.2013 31/03/2021 सहायक अधी क 

5.  5.  श्री.हदलीप ाा. केदारे अ.जा. 21.5.1969 30/03/1995 पदोन्नती 12.2.2016 31/05/2027 लेखापाल 
कायालयीन आदेशा क्र.७/केदारेसेवाजोड/का-1/ 1006, 
हद.12.4.2019 हद.14.2.1992 पासनू सेवा जोडण्यात 

आली आहे. 
6.  6.  श्री.चंद्रकांत सी.धम्मा ा.ज.(क) 10.4.1986 29/7/2008 पदोन्नती 12.2.2016 30/4/2044 लेखापाल 

7.  7.  श्री. शाहशाकांत कृ.वाजे ा.ज.ब 2.1.1965 1/11/1983 पदोन्नती 6.5.2016 31/01/2023 मखु्य हलहपक-हन-रोखपाल 

8.  8.  श्री.सहुमत हरीदास राठोड हव.जा.(अ) 13.12.1981 18/8/2008 पदोन्नती 1.10.2016 31/12/2039 लेखापाल 

9.  9.  श्रीमती हदपाली हद. गोसावी ा.ज. (ब) 10.7.1972 01/07/2004 पदोन्नती 8.3.2017 31/07/2030 हचत्रपट प्रहसद्धी संघटक 

10.  10.  श्री. हवलास  शाा. हशाके खलुा 9.5.1963 12/5/1986 पदोन्नती 8.3.2017 31/5/2021 लेखापाल 

11.  11.  श्री. संजय द. नाईक इ.मा.व. 16.4.1967 
  

5/4/1994 पदोन्नती 30.8.2018 30/4/2025 लेखापाल 
शाासन पत्र, क्र.बीसीसी-2017/ प्र.क्र.312A/16ब, 

हद.29.12.2017 अन्वये खुला प्रवगात अत्यंत 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती.  
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अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 

क्रमांक 
नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 

(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 
 वहरष्ठ हलहपक/भांडारपाल/दरूम द्रणचालक-हन-टंकलेखक इ. 
1.  1.  श्री.राजेंद्र ना.जाधव अ.जा. 30.8.1964 3/9/2001 पदोन्नती 14.5.2010 31/8/2022 वहरष्ट्ठ हलहपक 

2.  2.  श्री. हवजय ध.वारडे अ.जा. 16.9.1967 03/07/1997 पदोन्नती 14.5.2010 30/9/2025 दरूमदु्रणचालक 

3.  3.  श्रीमती नेहा सं. सावंत खलुा 4.5.1963 17/7/1984 पदोन्नती 3.6.2013 31/5/2021 वहरष्ट्ठ हलहपक 

4.  4.  श्री.गणेशा रजक खलुा 6.9.1973 2/1/1995 पदोन्नती 15.7.2013 30/9/2031 दरूमदु्रणचालक 

5.  5.  श्री.लहान ुये.हनसरड अ.ज. 2.6.1975 2/4/1998 पदोन्नती 7.10.2014 30/6/2033 वहरष्ट्ठ हलहपक 

6.  6.  श्रीमती मंगल हव. मोरे अ.जा. 1.6.1968 13/04/1998 पदोन्नती 18.4.2015 31/05/2026 दरूमदु्रणचालक 

7.  7.  श्रीमती नीलम हद. लाखण इ.मा.व. 20.9.1975 17/8/1998 पदोन्नती 18.4.2015 30/09/2033 वहरष्ट्ठ हलहपक 

8.  8.  श्री.सतीशा उ. कडाळे खलुा 14.7.1977 25/1/2000 पदोन्नती 26.2.2016 31/7/2035 दरूमदु्रणचालक 

9.  9.  श्रीमती हवद्या र.कदम खलुा 31.12.1973 01/02/2000 पदोन्नती 26.2.2016 31/12/2031 वहरष्ट्ठ हलहपक 

10.  10.  श्री.हदनेशा ब. सवु े खलुा 13.7.1973 09/02/2000 पदोन्नती 29.2.2016 31/07/2031 वहरष्ट्ठ हलहपक 

11.  11.  श्री.प्रहदप हव. रेवाळे इ.मा.व. 4.2.1970 18/09/2000 पदोन्नती 26.2.2016 28/2/2028 दरूमदु्रणचालक 
(हल.टं.ज्येष्ट्ठतेनसुार) 

12.  12.  श्री.संतोष ा. वाघधरे इ.मा.व. 17.4.1981 16/08/1999 पदोन्नती 19.3.2016 30/04/2039 दरूमदु्रणचालक 
(जात वैधता हदनांकानसुार) 

13.  13.  श्री.संतोष बा. सतुार इ.मा.व. 16.12.1978 27/9/2000 पदोन्नती 27.7.2016 31/12/2036 वहरष्ट्ठ हलहपक 
(हल.टं.ज्येष्ट्ठतेनसुार) 

14.  14.  श्री.अहनल ग. मोरे इ.मा.व. 21.8.1973 18/12/2000 पदोन्नती 1.10.2016 31/8/2031 दरूमदु्रणचालक 
(हल.टं.ज्येष्ट्ठतेनसुार) 
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अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 

क्रमांक 
नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 

(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15.  15.  श्री.नंदकुमार मरुलीधर बागलु अ.जा. 31.1.1966 9/4/1985 पदोन्नती 29.2.2016 31/1/2024 ाांडारपाल 

(हल.टं.ज्येष्ट्ठतेनसुार) 
16.  16.  श्री.गजानन गो.चौगलेु ा.ज.(ब) 5.3.1976 3/6/1999 पदोन्नती 6.5.2016 31/3/2034 ाांडारपाल 

(हल.टं.ज्येष्ट्ठतेनसुार) 
17.  17.  श्री. रकवद्र शाालीग्राम बोरसे ा.ज.(क.) 1.4.1979 22/5/2009 पदोन्नती 26.2.2016 31/3/2037 वहरष्ट्ठ हलहपक 

(हल.टं.ज्येष्ट्ठतेनसुार) 
18.  18.  श्री.ाालचंद्र शंा.यादव खलुा 6.11.1966 6.6.1990 पदोन्नती 8.3.2017 30.11.2024 वहरष्ट्ठ हलहपक 

19.  19.  श्रीमती मनीषा म.मोहहते अ.जा. 9.5.1967 17/9/1991 पदोन्नती 8.3.2017 31/5/2025 वहरष्ट्ठ हलहपक 

20.  20.  श्रीमती सहवता बारसकर ा.ज.(ब) 4.11.1975 12/8/2008 पदोन्नती 13.10.2017 30/11/2033 वहरष्ट्ठ हलहपक 

21.  21.  श्रीमती सहमक्षा सागर मसरुकर इ.मा.व. 14.6.1977 11/8/1998 पदोन्नती 6.2.2018 30/6/2035 दरूमदु्रणचालक 
22.  22.  श्री.प्रसाद पांडूरंग पोटे खलुा 2.4.1978 05/07/2005 पदोन्नती 30.8.2018 30/4/2036 िररष्ठ रलरपक 

शाासन पत्र, क्र.बीसीसी-2017/ 
प्र.क्र.312A/16ब, 

हद.29.12.2017 अन्वये खलुा 
प्रवगात अत्यंत तात्पुरत्या 

स्वरुपात पदोन्नती. ज्येष्ट्ठतेचा 
हक्क सांगता येणार नाही. 
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अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 

क्रमांक 
नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 

(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 हलहपर्/हलहपर्-हन- ंर्ल ेर्/ल ेा हलहपर्/मराठी  ंर्ले र्/ ादेहशर्  ाषा हलहपर् 

1.  1.  श्रीमती सहवता सयूककांत येलरुी खलुा 18.2.1974 10.11.2005 सरळसेवा 10.11.2005 28.2.2032 हलहपक 
2.  2.  श्री.माहणक बा.पाटील खलुा 11.9.1966 01/06/1992 पदोन्नती 15.1.2008 30/09/2024 हलहपक 
3.  3.  श्री. रिजय िसंत साितं खलुा 9.6.1964 02/04/1990 पदोन्नती 21.2.2008 30/06/2022 रलरपक-टंकलेखक 
4.  4.  श्रीमती लहलता तु. पवार अ.जा. 14.12.1975 01/04/1997 पदोन्नती 20.2.2009 31/12/2033 हलहपक-टंकलेखक 
5.  5.  श्रीमती अक्श्वनी  यो.गोसावी ा.ज.(ब) 02.6.1988 04/08/2009 सरळसेवा 4.8.2009 30/06/2046 हलहपक 
6.  6.  श्रीमती आशाा संजय वारघडे अ.ज. 2.6.1975 28/01/2010 सरळसेवा 28.1.2010 30/06/2033 हलहपक-टंकलेखक 
7.  7.  श्री. संजीवा तु. पजुारी खलुा 30.10.1965 07/04/1986 पदोन्नती 7.1.2011 31/10/2023 हलहपक 
8.  8.  श्री. अशाोक बा. साबळे ा.ज.(क) 28.7.1989 12/06/2012 सरळसेवा 12.6.2012 31/07/2047 हलहपक-टंकलेखक 
9.  9.  श्री. राहुल मारोती  हतहहाळे अ.जा. 13.1.1985 26/06/2012 सरळसेवा 26.6.2012 31/01/2043 हलहपक-टंकलेखक 

10.  10.  श्री. समीर श्रीधर कावणकर इ.मा.व. 31.3.1989 21/08/2012 सरळसेवा 21.8.2012 31/03/2047 हलहपक-टंकलेखक 
11.  11.  श्री. आमीर.अ. संग्रार खलुा 8.1.1986 06/02/2013 सरळसेिा 6.2.2013 31/01/2044 हलहपक- टंकलेखक 
12.  12.  श्रीमती नीता हदपक कोतवाल इ.मा.व. 5.7.1989 06/05/2014 सरळसेवा 6.5.2014 31/07/2047 हलहपक-टंकलेखक 
13.  13.  श्री.तषुार मनोहर धरेु इ.मा.व. 16.6.1989 16/06/2014 सरळसेवा 16.6.2014 30/06/2047 हलहपक-टंकलेखक 
14.  14.  श्री. गणेशा त्र्यं. डुकरे इ.मा.व. 24.8.1990 22/07/2014 सरळसेवा 22.7.2014 31/8/2048 हलहपक-टंकलेखक 
15.  15.  श्री.बसप्पा आ.नाईक हव.जा.(अ) 1.6.1971 01/04/1998 पदोन्नती 5.1.2015 31/05/2029 कहनष्ट्ठ हलहपक 
16.  16.  श्री.अरर्ान असदअली सय्यद खलुा 16.10.1990 02/02/2015 सरळसेवा 2.2.2015 31/10/2048 हलहपक-टंकलेखक 
17.  17.  श्री.सागर ल मण राठोड खलुा 

हव.जा.(अ) 
1.5.1985 13/08/2015 सरळसेिा 13.8.2015 31/05/2043 हलहपक-टंकलेखक 

हद.15.5.2017 
पासनू सतत गैरहजर  

18.  18.  श्री.संतो  जगन्नाथ घगेु खलुा 
(ा.ज.ड) 

24.1.1986 02/04/1998 सरळसेिा 13.8.2015 31.1.2044 हलहपक-टंकलेखक 

19.  19.  श्री.आरश  राजेंद्र सग राजपतु खलुा 15.6.1988 14/08/2015 सरळसेिा 14.8.2015 30/06/2046 हलहपक-टंकलेखक 
20.  20.  श्रीमती सिुणा समाधान मेश्राम अ.जा. 20.3.1991 17/08/2015 सरळसेिा 17.8.2015 31/03/2049 हलहपक-टंकलेखक 
21.  21.  श्री.सरुनल िसंतराि डहाळे हव.जा.(अ) 1.2.1991 17/08/2015 सरळसेिा 17.8.2015 31/01/2049 हलहपक-टंकलेखक 
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अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 

क्रमांक 
नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 

(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22.  22.  श्रीमती आहदती आ.वाघमारे अ.जा. 28.5.1974 01/10/1997 पदोन्नती 12.2.2016 31/05/2032 हलहपक-टंकलेखक 
23.  23.  श्री.हवष्ट्ण ूद.पाटील खलुा 

(इ.मा.व.) 
1.9.1972 03/06/1999 पदोन्नती 12.2.2016 30/08/2030 हलहपक-टंकलेखक 

24.  24.  श्री.राज ूबा.ाोरे ा.ज.(ब) 22.4.1972 01/04/1998 पदोन्नती 6.5.2016 30/04/2030 हलहपक-टंकलेखक 
25.  25.  श्री.मनोहर ना.खेडकर हव.जा.(अ) 19.6.1973 01/04/1998 पदोन्नती 12.2.2016 30/06/2031 हलहपक-टंकलेखक 
26.  26.  श्री.तकुाराम बाबा आलदर ा.ज.(क) 12.7.1983 10/12/2009 पदोन्नती 12.2.2016 31/07/2041 हलहपक-टंकलेखक 
27.  27.  श्री.हवजय चंद्रकांत हलमजे हव.मा.प्र. 22.3.1979 14/12/2009 पदोन्नती 12.2.2016 31/03/2037 हलहपक-टंकलेखक 
28.  28.  श्रीमती अक्श्वनी माहणक खरात अ.जा. 9.10.1985 01/03/2016 सरळसेवा 1.3.2016 31.10.2043 हलहपक-टंकलेखक 

(अनकंुपा) 
29.  29.  श्रीमती हन हकता नरेंद्र सावंत खलुा 3.4.1974 01/03/2016 सरळसेवा 1.3.2016 30/04/2032 हलहपक-टंकलेखक 

(अनकंुपा) 
30.  30.  श्री.हवकास संजय परब खलुा 5 .7.1994 01/03/2016 सरळसेवा 1.3.2016 31/07/2052 हलहपक-टंकलेखक 

(अनकंुपा) 
31.  31.  श्री.प्रजे्ञशा प्रकाशा कांबळी इ.मा.व. 19.2.1981 04/10/2001 पदोन्नती 9.6.2016 28/02/2039 हलहपक-टंकलेखक 
32.  32.  श्री.संजय वसंत मोरे अ.जा. 20.6.1985 17/12/2011 पदोन्नती 28.7.2016 30/06/2043 हलहपक-टंकलेखक 
33.  33.  श्री.प्रहतक रमेशाराव मकुकद हव.मा.प्र. 21.7.1991 06/10/2016 सरळसेवा 6.10.2016 31/10/2049 हलहपक-टंकलेखक 
34.  34.  श्री.म्हातारदेव यशावंत डोळे ा.ज. (ड) 5.6.1978 06/10/2016 सरळसेवा 6.10.2016 30.6.2036 हलहपक-टंकलेखक 
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अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 

क्रमांक 
नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 

(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
35.  35.  श्रीमती सहवता प्रशाांत हनकम अ.जा. 3.11.1979 05/01/2017 अनकंुपा 5.1.2017 30/11/2037 कहनष्ट्ठ हलहपक 

(अनकंुपा) 
36.  36.  श्री.महेंद्र राजाराम खेडेकर खलुा 26.11.1970 4/8/1998 पदोन्नती 8.3.2017 31/10/2028 हलहपक-टंकलेखक 
37.  37.  श्री.सहुनल यादवराव मानकर खलुा 

(इमाव) 
20.9.1977 10/12/2009 पदोन्नती 8.3.2017 30/09/2035 हलहपक-टंकलेखक 

38.  38.  श्री.हशावाजी बाबरुाव पोंदाळ खलुा 4.2.1983 14/12/2009 पदोन्नती 8.3.2017 28/02/2041 हलहपक-टंकलेखक 
39.  39.  श्री.श्रीकांत हवठ्ठल घोलकर खलुा 16.10.1988 14/12/2009 पदोन्नती 8.3.2017 31/10/2046 हलहपक-टंकलेखक 
40.  40.  श्री.राजेंद्र रावसाहेब औटी खलुा 21.8.1974 14/12/2009 पदोन्नती 8.3.2017 31/08/2032 हलहपक-टंकलेखक 
41.  41.  श्री.समुंत श्रीमंत मुंढे खलुा 

ा.ज.(ड) 
15.10.1983 11/12/2009 पदोन्नती 8.3.2017 31/10/2041 हलहपक-टंकलेखक 

42.  42.  श्री.प्रहदप बालासाहेब रोडगे खलुा 3.4.1979 18/12/2009 पदोन्नती 8.3.2017 30/04/2037 हलहपक-टंकलेखक 
43.  43.  श्री.दत्ताराम य.बोडके ा.ज.(ड) 21.1.1976 26/03/2010 पदोन्नती 8.3.2017 31/01/2034 हलहपक-टंकलेखक 
44.  44.  श्रीमती हकती कां.कोरगावकर खलुा 24.11.1981 21/12/2009 पदोन्नती 10.10.2017 30/11/2039 हलहपक-टंकलेखक 
45.  45.  श्री.बालाजी ग.हराळे खलुा 4.5.1982 14/12/2009 पदोन्नती 10.10.2017 31/05/2040 हलहपक-टंकलेखक 
46.  46.  श्री.धनाजी ना.हकवे खलुा 10.1.1986 14/12/2009 पदोन्नती 10.10.2017 31/01/2044 हलहपक-टंकलेखक 
47.  47.  श्री.चंद्रकांत महादेव मेढेकर खलुा 

(ाज.ब) 
3.11.1971 01/04/1998 पदोन्नती 10.10.2017 30/11/2029 हलहपक-टंकलेखक 

*****
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अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 

क्रमांक 
नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 

(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 लघ लखेक (उच्चश्रेणी मराठी/इंग्रजी) 
1 1 श्री. अरकवद बक्न्सलाल चहहाण हव.जा.अ 1.6.1975 22/02/2001 पदोन्नती 8.6.2016 30/05/2033 -- 
2 2 श्रीमती श् मता उघाडे अ.जा. 5.6.1990 05/12/2018 सरळसेिा 5.12.2018 30/06/2048 महाराष्र लोकसेिा आयोग 

 लघ लखेक (हनम्न श्रेणी   मराठी/इंग्रजी) 
1 1 श्रीमती  ि नाली रमेश जाधि अ.जा. 29.3.1986 07/09/2013 सरळसेिा 7.9.2013 31/03/2044 महाराष्र लोकसेिा आयोग 

2 2 श्रीमती वषृाली मनोहर कदम खलुा 29.6.1992 05/11/2015 सरळसऺेिा 5.11.2015 30/06/2050 महाराष्र लोकसेिा आयोग 

3 3 श्रीमती हप्रया रा.रामटेककर 
 

हव.मा.प्र. 
 

12.9.1973 17/03/1997 पदोन्नती 20.3.2017 30/09/2031 (1) अनसुहूचत जमाती प्रमाणपत्र तपासणी 
सहमती, नागपरू क्र.सआ/अजप्रतसनाग/III/ 

1729/31/04-05, हद.14.7.2016 
रोजीच्या पत्रानसुार अवैध असल्याचे हसद्ध 

झाले आहे. 
(२) हजल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी 

सहमती, नागपरू क्र.Ser/320/16, 
हद.10.2.2017 अन्वये हवशेाष मागास 

प्रवगाची वैधता प्राप्त. 
(3) शाासन पहरपत्रक-बीसीसी-
2015/प्र.क्र.276A/15/16ब, 

हद.21.10.2015 अन्िये पदोन्नती दे यात 
आली आहे. 

(4) मा.सवोच्च न्यायालयाने हसक्हहल  
अहपल क्र.8928/2015 व इतर याहचका 

यामध्ये हदनांक ६ जुलै, 2017 रोजी हदलेल्या 
हनणकय व शाासन हनणकय क्र.बीसीसी-2018/ 
प्र.क्र.308/16ब, हद.21.12.2019 अन्वये 
कायालयीन आदेशा क्र.प्रहवस्था-२(2021)/  

अहधसंख्य/का-1/761, हद.30.3.2021 
अन्वये अहधसंख्य करण्यात आले आहे. 

4 4 श्री.रकवद्र नागनाथ चहहाण खलुा 26.11.1988 01/12/2018 सरळसेिा 1.12.2018 30/11/2046 महाराष्र लोकसेिा आयोग 

 लघ टंकलखेक (मराठी/इंग्रजी) 
1 1 श्री. रनरज नारायणराि रिधळे खलुा 

(इ.मा.व.) 
7.7.1981 11/07/2007 पदोन्नती 13.10.2017 31/07/2039 -- 

2 2 श्री.शाशाांक शारदराव माळवटकर खलुा 13.1.1998 01/12/2018 सरळसेिा 1.12.2018 31/01/2056 महाराष्र लोकसेिा आयोग 
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अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 

क्रमांक 
नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 

(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 चलत छायाहचत्रकार 

1 1 श्री.हवनायक हव.पपुाला खलुा 2.5.1968 16/02/2000 सरळसेवा 16.3.2000 31/05/2026 मखु्यालय आदेशा क्रमांक प्रहवस्था-
2(2008)/बदली/का-1/1509, हदनांक 

21.6.2008 नसुार मखु्यालय येथे बदली 
हव.मा.का. कोकण ावन, येथे मळू हनयकु्ती 

चलतछायाहचत्रकार आहे. 
2 2 श्री.प्रशाांत न.पोतकंठी खलुा 22.7.1975 14/07/2008 सरळसेवा 14.7.2008 31/07/2033 -- 

3 3 श्री.नरेंद्र हहरामण वासहनक अ.जा. 3.1.1965 01/04/1993 सरळसेवा 2.12.2009 31/01/2023 -- 

 दरूदशकन छायाहचत्रकार 

1 1 श्री.संजय शाा.जाधव अ.जा. 7.8.1971 21/07/2008 पदोन्नती 10.2.2017 31/08/2029 -- 

2 2 श्री.प्रमोद द.इरमलुवार हव.मा.प्र. 2.7.1969 01/12/1994 पदोन्नती 10.2.2017 31/07/2027 -- 

3 3 श्री.रकरण भोसले खलुा 10.4.1983 24/08/2009 सरळसेिा 4.6.2018 
9.8.2012 

30/04/2041 कायालयीन आदेशा 
क्र.12(2018)/ बदली/का-
१/1284, हद.30.5.2018 
अन्वये बदलीने पद थापना 
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अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 

क्रमांक 
नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 

(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 छायाहचत्रकार 

1 1 श्री.हवरेंद्र हव.धरुी खलुा 20.6.1970 06/02/1995 पदोन्नती 1.6.2005 30/06/2028 हवमाका/कोहव/बदल्या/ 1947 
/05 पदोन्नती 

2 2 श्री. राज ूरामकृष्ट्ण डोंगरे अ.जा. 29.8.1970 01/07/2008 सरळसेवा 1.7.2008 31/8/2028 -- 
3 3 श्री.सतीशा गोपाळ कुलकणी खलुा 10.3.1968 13/05/2005 सरळसेवा १ जनू, 2017 31/03/2026 का.आ.क्र.प्रहवस्था-

12(२०१७)/ हन.बदल्या/का-
१/1146, 30.5.2017 
अन्वये मुबंई येथे बदली 

झाल्याने त्यांची 
हद.१.1.2018 पासनू 

छायाहचत्रकार या पदावर 
ज्ये.क्र.4 वर ज्येष्ट्ठता 
हनक्श्चत करण्यात येत 

आहे. 
 कॅमेरा सहायक 

1 1 श्री.नरेंद्र द.बावीस्कर इ.मा.व. 2.10.1974 21/07/2008 सरळसेवा 21.7.2008 31/10/2032 -- 

2 2 श्री.सशुाांत स.ुकोळी खलुा 4.10.1981 10/11/2005 पदोन्नती 10.10.2017 31/10/2039 अनकंुपा 

 टेपरेकॉर्डडस्ट 
1 1 श्री.सयंुकांत.प्र.कासार ा.ज. 28.2.1969 01/08/1990 पदोन्नती 10.2.2009 28/02/2027 -- 

 हसनेयंत्रचालक 
1 1 श्री.योगेशा रामदास तांदळे अ.जा. 5.5.1977 24/08/2009 सरळसेवा 24.8.2009 31/05/2035 -- 

2 2 श्री.अक्षय प्रदीप माटे खलुा 23.5.1994 27/08/2014 सरळसेवा 27.8.2014 31/05/2052 -- 

 उपगं्रथपाल 
1 1 श्री. संतोष हदनकर सांवत खलुा 8.9.1968 8/9/1986 पदोन्नती 7.1.2011 30/9/2026 -- 
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अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 

क्रमांक 
नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 

(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 कहनष्ठ तांहत्रक सहायक 
1 1 श्रीमती आहशायाबानो मसु्तर्ा शेाख खलुा 4.10.1980 02/07/2008 सरळसेवा 2.7.2008 31/10/2038 -- 

2 2 श्रीमती अिथना पंकज पाटील खलुा 5.10.1982 18/02/2013 सरळसेिा 18.2.2013 31/10/2040 -- 

 गं्रथपाल-हन-स्वागतकार 
1 1 श्री.संजय प.वारुळे खलुा 14.6.1964 01/12/1993 पदोन्नती 1.2.2000 30/06/2022 -- 

 हचत्रपट गं्रथपाल 
1 1 श्री. राजेश मनोहर आं  े खलुा 

 मराठा  
10.12.1990 16/02/2013 पदोन्नती 10.10.2017 31/12/2048 -- 

 प्रदशकन सहायक 
1 1 श्री.सहुनल च.डंुाेरे अ.जा. 22.1.1968 01/04/1993 पदोन्नती 14.5.2010 31/01/2026 -- 

 हचत्रकार 
1 1 श्री.राहूल वामन चहहाण खलुा 4.7.1978 01/07/2008 सरळसेवा 1.7.2008 31/07/2036 -- 

2 2 श्री. सरुशम नामदेि कांबळे अ.जा. 6.12.1984 01/03/2013 सरळसेिा 1.3.2013 31/12/2042 -- 

 वहरष्ठ दरूहचत्रवाणी यांहत्रक 
1 1 श्री.हामा मा.पडवळ खलुा 7.1.1974 20/02/2013 सरळसेवा 20.2.2013 31/01/2032 -- 

 पत्रायंत्रचालक 
1 1 श्री.िसंत शंकर हनकम खलुा 1.6.1964 31.10.1984 पदोन्नती 6.2.2017 30.6.2022 -- 

2 2 श्री.सहुनल उजागरे अ.जा. 6.8.1964 24/06/1985 पदोन्नती 6.2.2017 31/8/2022 -- 

3 3 श्री.एकनाथ हक.ाागडे अ.ज. 18.11.1968 01/12/1993 पदोन्नती 10.10.2017 30/11/2026 -- 
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अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 

क्रमांक 
नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 

(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 वाहनचालक 
1 1 श्री.हहरश्चंद्र पे.चहहाण हव.जा.(अ) 1.4.1963 23/07/1998 सरळसेवा 23.7.1998 31/03/2021 -- 

2 2 श्री.अशाोक ल.काटकर खलुा 1.6.1964 02/12/1993 पदोन्नती 4.6.1999 31/05/2022 -- 

3 3 श्री.हलयाकत इस्माईल घलटे खलुा 8.2.1963 10/03/1986 अहतहरक्त 
संवगक 

18.1.2012 
(21.4.92) 

28/02/2021 -- 

4 4 श्री.जयवंत शंा.कदम खलुा 
(कहद-ूमराठा) 

6.5.1964 31/07/2008 सरळसेवा 31.7.2008 31/05/2022 -- 

5 5 श्री.संतोष लक्ष्मण यादव खलुा 
(कहद-ूमराठा) 

16.9.1979 17/12/2009 सरळसेवा 17.12.2009 30/9/2037 -- 

6 6 श्री.प्रकाशा बाप ुहनकम खलुा 
(ा.ज.) 

5.9.1980 22/08/2013 सरळसेवा 1.7.2016 
22.8.2013 

30/9/2038 -- 

7 7 श्री.तुषार हामा गांगडेु अ.जा. 18.6.1981 20/10/2014 सरळसेवा 6.8.2018 30/06/2039 हनवासी आयकु्त तथा प्रधान सहचव 
यांचे कायालय महाराष्ट्र सदन, 
कोपर्डनकस मागक नवी हदल्ली 

क्र.हन.आ./आस्था/100(3)/2018/4
973, हद.4.8.2018 अन्िये 

कायम ि पी बदली 
 जावकस्वार 

1 1 श्री.सरेुशा कृ.दांडेकर इ.मा.व. 24.5.1964 03/07/1986 पदोन्नती 3.02.2000 31/05/2022 -- 

2 2 श्री.अहनल शंा.कचरे खलुा 1.4.1969 20/07/1992 पदोन्नती 7.10.2014 31/03/2027 -- 
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अ.क्र. ज्येष्ट्ठता 
क्रमांक 

नांव प्रवगक जन्मतारीख हनयकु्तीचा हदनांक हनयकु्तीचा मागक 
(सरळसेवा/ 
पदोन्नती) 

ज्येष्ट्ठता हदनांक/ 
ज्येष्ट्ठतेचा मानीव 

हदनांक 

सेवाहनवतृ्तीचा 
हदनांक 

अहाप्राय 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 अहधसंख्य पयकवेक्षक, गट-क पदावरील कमकचारी सेवाज्येष्ठता सचूी 
1 1 श्रीमती प्रज्ञा ाु.गायकवाड हव.मा.प्र. 28.6.1972 15/04/1994 पदोन्नती 14.5.2010 30/6/2030 (१) पयथिे क या संिगथ बा  

पदािर अ यंत ता परु या 
 ि पात पदोन्नती. 

(२) मा.सवोच्च न्यायालयाने 
हसक्हहल  अहपल 

क्र.8928/2015 व इतर 
याहचका यामध्ये हदनांक ६ जुलै, 
2017 रोजी हदलेल्या हनणकय व 

शाासन हनणकय क्र.बीसीसी-
2018/ प्र.क्र.308/16ब, 

हद.21.12.2019 अन्वये शाासन 
हनणकय क्रमांक: मावज-

2020/ प्र.क्र.31/ 34अ, 
हद.25 ऑगस्ट, 2020 

अन्वये अहधसंख्य पदावर 
हनयकु्ती. 

अहधसंख्य हलहपक-टंकलेखक, गट-क पदावरील कमकचारी सेवाज्येष्ठता सचूी 
1 1 श्री.सधुीर के. मग्गीरवार अ.ज. 17.10.1971 04/09/1998 सरळसेवा 4.9.1998 31/10/2029 मा.सवोच्च न्यायालयाने हसक्हहल  

अहपल क्र.8928/2015 व इतर 
याहचका यामध्ये हदनांक ६ जुलै, 

2017 रोजी हदलेल्या हनणकय व शाासन 
हनणकय क्र.बीसीसी-2018/ 

प्र.क्र.308/16ब, हद.21.12.2019 
अन्वये  

शाासन हनणकय, सामान्य प्रशाासन 
हवााग क्र.मावज-2019/ 

प्र.क्र.210/34 अ, 
हद.4.2.2020 अन्वये अहधसंख 

पदावर हनयकु्ती 

 

***** 
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            माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय/अहधपहरक्षक प स्तके व प्रकाशने या कायालयातील चत थकश्रेणी कमकचाऱयांची हदनांक 1 जानेवारी, 2021 रोजीची अंहतम सेवाज्येष्ठतासचूी  

(म ख्य आवेष्टक/दप्तरी/आवेष्टक/बांधणीकार/फाईलर/लेखनीक/नाईक/हफल्महशपर/रोहनओ हशपाई) 

अ.क्र. कमकचाऱयाचे नांव जनमहदनांक जात प्रवगक 
हनय क्ती 
कोणत्या 

मागाने झाली 

सेवेत 
हनय क्तीचा 
हदनांक 

हनयहमत 
हनय क्तीचा 
हदनांक 

स्थायी/ 
अस्थायी 

सध्या धारण 
केलेले पद 

धारण केलेल्या 
पदाचा हदनांक 

सेवाहनवतृ्ीचा 
हदनांक शेरा 

1 श्री.गजानन हशावराम राऊत 14.1.1963 खलुा पदोन्नतीने 14.10.1983 14.10.1983 स्थायी 
मखु्य 

आवेष्ट्टक 01.08.1994 31.1.2023  

2 श्री.सहतशा स.घोरपडे 11.8.1965 खलुा पदोन्नतीने 9.10.1985 9.10.1985 स्थायी आवेष्ट्टक 04.09.1997 31.8.2025  

3 श्री.हदलीप शंाकर हनकम 1.6.1966 खलुा पदोन्नतीने 20.7.1992 20.7.1992 स्थायी रोहनओ 
हशापाई 

01.04.1997  31.5.2026  

4 श्रीमती कांचन का.हरयाण 10.5.1968 खलुा पदोन्नतीने 1.10.1991 1.10.1991 स्थायी दप्तरी 04.09.1997 31.5.2028   

5 श्री.मनोज जनादकन पाटील 
26.10.196

6 
इ.मा.व. पदोन्नतीने 20.7.1992 20.7.1992 स्थायी आवेष्ट्टक 01.04.1998 31.10.2026   

6 श्री. गजानन यशावंत सावंत 23.8.1962 खलुा पदोन्नतीने 5.12.1983 22.11.1993 स्थायी लेखहनक 04.60.1998 31.8.2022   

7 श्री.मळुजी अजुकन ादे्रसा 13.1.1964 
(इ.मा.व.) 
हव.मा.प्र. पदोन्नतीने 1.11.1995 1.11.1995 स्थायी आवेष्ट्टक 01.06.1999 31.1.2024   

8 श्री.महादेव लक्ष्मण गोरड 1.6.1963 ा.ज.क. पदोन्नतीने 6.11.1995 6.11.1995 स्थायी आवेष्ट्टक 25.4.2003 31.5.2023   
9 सौ. कसध ुराजेंद्र कसारे 27.3.1963 ा.ज.ब. पदोन्नतीने 1.4.1998 1.4.1998 स्थायी आवेष्ट्टक 25.4.2003 31.3.2023   
10 श्री. शाहशाकांत संपत घगेु 3.6.1967 ा.ज.ड. पदोन्नतीने 2.4.1998 2.4.1998 स्थायी आवेष्ट्टक 06.10.2003 30.6.2027   
11 श्री.जाकलदर हकसन  काळे 20.6.1971 ा.ज.क. पदोन्नतीने 2.4.1998 2.4.1998 स्थायी दप्तरी 06.10.2003 30.6.2031  
12 श्री. तानाजी हवठ्ठल ाट 1.6.1962 खलुा पदोन्नतीने 19.5.1989 19.5.1989 स्थायी आवेष्ट्टक 22.07.2004 31.5.2022  
13 श्री. संजय उमाकांत पेटकर 31.1.1969 खलुा पदोन्नतीने 19.5.1989 19.5.1989 स्थायी दप्तरी 22.07.2004 31.1.2029  
14 श्री.पंढरी सखाराम गांवकर 2.1.1965 खलुा पदोन्नतीने 16.7.1991 16.7.1991 स्थायी आवेष्ट्टक 15.01.2008 31.1.2025  
15 श्री.दयानंद जगताप 6.4.1964 अ.जा. पदोन्नतीने 20.7.1992 20.7.1992 स्थायी आवेष्ट्टक 15.01.2008 30.4.2024  
16 श्री.सनुील धयाळकर 5.12.1966 अ.जा. पदोन्नतीने 20.7.1992 20.7.1992 स्थायी आवेष्ट्टक 15.01.2008 31.12.2026  
17 श्री.हवजय श्री.कशादे 9.5.1975 अ.जा. पदोन्नतीने 2.9.1993 2.9.1993 स्थायी आवेष्ट्टक 15.01.2008 31.5.2035  

18 श्री.रमण स.गावडे 
29.10.196

3 खलुा पदोन्नतीने 7.1.1985 22.11.1993 स्थायी नाईक 15.01.2008 31.10.2023 
 

19 मोहम्मद शार्ी अ.शेाख 24.6.1964 खलुा पदोन्नतीने 20.3.1985 22.11.1993 स्थायी आवेष्ट्टक 10.02.2009 30.6.2024  
20 श्री.रकवद्र जनादन पाटील 15.4.1964 इ.मा.व पदोन्नतीने 8.7.1986 22.11.1993 स्थायी नाईक  10.02.2009 30.4.2024  
21 श्री.आनंदा बा.कशादे 22.6.1961 अ.जा. पदोन्नतीने 1.12.1993 1.12.1993 स्थायी र्ाईलकरी 10.02.2009 30.6.2021  
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अ.क्र. कमकचाऱयाचे नांव जनमहदनांक जात प्रवगक 
हनय क्ती 
कोणत्या 

मागाने झाली 

सेवेत 
हनय क्तीचा 
हदनांक 

हनयहमत 
हनय क्तीचा 
हदनांक 

स्थायी/ 
अस्थायी 

सध्या धारण 
केलेले पद 

धारण केलेल्या 
पदाचा हदनांक 

सेवाहनवतृ्ीचा 
हदनांक शेरा 

22 श्रीमती वहनता सो.कांबळे 6.5.1967 अ.जा. पदोन्नतीने 1.11.1994 1.11.1994 स्थायी दप्तरी 10.02.2009 31.5.2027  
23 श्री.हसध्दाथक चोख ूकांबळे 1.6.1961 अ.जा. सेवायोजन 

पदोन्नतीने 
1.12.1993 1.12.1993 स्थायी आवेष्ट्टक 19.10.2012 31.5.2021  

24 
श्री.हदलीप रा.मोरे 22.11.1963 खलुा 

सेवायोजन 
पदोन्नतीने 1.12.1993 1.12.1993 स्थायी आवेष्ट्टक 

19.10.2012 
 

30.11.23 
 

 

25 
श्री.हवश्वनाथ हस.परवडी 1.3.1963 इ.मा.व. 

सेवायोजन 
पदोन्नतीने 1.12.1993 1.12.1999 स्थायी बांधणीकार 

19.10.2012 
 

28.2.23 
 

 

26 श्री.रमेशा स.परब 16.2.1964 खलुा सेवायोजन 1.12.1993 1.12.1993 स्थायी आवेष्ट्टक 7.10.2014 

 
28.2.2024 
 

 

27 
श्री.कृष्ट्णा त.ुहचकणे 13.8.1964 खलुा सेवायोजन 2.4.1994 2.4.1994 स्थायी आवेष्ट्टक 

11.02.2016 

 
31.8.2024 
 

 

28 
श्रीमती हवजया कह.ााग्यवंत 15.7.1967 अ.जा. अनकंुपा 1.2.1995 1.2.1995 स्थायी आवेष्ट्टक 

08.03.2017 
 

31.7.2027 
 

 

29 श्रीमती वषा हव. 
हबरवाडकर 

28.9.1967 खलुा अनकंुपा 1.4.1997 1.4.1997 स्थायी आवेष्ट्टक 08.03.2017 
 

30.9.2027  

30 
श्री.सहुनल तकुाराम कदम 11.3.1968 खलुा सेवायोजन 1.4.1998 1.4.1998 स्थायी आवेष्ट्टक 

08.03.2017 
 

31.3.2028 
 

 

31 श्रीमती हरझवाना अ.र.शेाख 22.7.1975 खलुा अनकंुपा 4.6.1998 4.6.1998 स्थायी दप्तरी 13.10.2017 

 
31.7.2035 
 

 

32 श्री.हवशााल हवकास 
खाणेकर 

12.3.1988 खलुा अनकंुपा 16.5.2006 16.5.2006 स्थायी आवेष्ट्टक 13.10.2017 

 
31.3.2048  

33 श्री. ओमप्रकाशा महावीर 
यादव 1.1.1983 खलुा  अनकंुपा  9.11.2011 30.10.2018 स्थायी दप्तरी 30.08.2018  31.12.2043 

 

34 श्री. अजय स.ु सोदा 6.2.1979 खलुा अनकंुपा 12.12.2011 30.10.2018 स्थायी दप्तरी 30.08.2018  28.2.2039  
35 श्री. हववेक द. गरुव 19.1.1964 इ.मा.व. सेवायोजन 1.12.1993 16.9.1997 स्थायी दप्तरी 23.4.2019 31.1.2024  
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            माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय/अहधपहरक्षक प स्तके व प्रकाशने या कायालयातील चत थकश्रेणी कमकचाऱयांची हदनांक 1 जानेवारी, 2021 रोजीची  अंहतम सेवाज्येष्ठतासचूी  

(हशपाई/पहारेकरी/स्वच्छक हन हमाल/संदेशवाहक) 

अ.क्र. कमकचाऱयाचे नांव जनमहदनांक जात 
प्रवगक 

हनय क्ती 
कोणत्या 

मागाने झाली 

सेवेत 
हनय क्तीचा 
हदनांक 

हनयहमत        
हनय क्तीचा 
हदनांक 

 
 

स्थायी/ 
अस्थायी 

सध्या 
धारण 

केलेले पद 

धारण केलेल्या पदाचा 
हदनांक 

सेवाहनवतृ्ीचा 
हदनांक 

शेरा 

1 श्रीमती हनधी हकशाोर साळवी 7.7.1975 खलुा अनकंुपा 2.2.2015 30.10.2018 स्थायी हशापाई  31.7.2035  
2 श्री.हवजय हस. जाधव 9.11.1982 अ.जा. अनकंुपा 2.2.2015 30.10.2018 स्थायी हशापाई  30.11.2042  
3 श्री. महेशा ल. जाधव 27.7.1981 हव.जा.अ अनकंुपा 13.3.2015 13.3.2015 अस्थायी हशापाई  31.7.2041  
4 

श्री. हदलीप चं. राठोड 06.08.1968 
खलुा 
(कहद)ू सरळसेवेने 07.01.1998 07.01.1998 स्थायी हशापाई 

हद. 24.05.2016 
रोजी बदलीने 
पदस्थापन्ना 

31.8.2028  

5 
श्री. सधुीर द. वेंदे 01.05.1980 खलुा अनकंुपा 20.03.2017 20.03.2017 अस्थायी हशापाई 

खलू्या प्रवगातनू 
अनकंुपा तत्वावर 

हनयकु्ती 
30.4.2040  

6 
श्री. हहरदास हशावराम कांबळे 

12.01.1976 अ.जा. अनकंुपा 19.09.2018 19.09.2018 अस्थायी हशापाई 

अजा प्रवगातनू 
अनकंुपा तत्वावर 

हनयकु्ती 31.1.2036 
 

7 

श्री. अहवनाशा शाां .हनमकळ 16.02.1989 इ.मा.व. अनकंुपा 10.02.2020 10.02.2020 अस्थायी हशापाई 

इ.मा.व. प्रवगातनू 
अनकंुपा तत्वावर 

हनयकु्ती 28.2.2049 

 

8 
श्री. अजय सरेुशा चेट ्टी 

25.10.1992 खलुा अनकंुपा 25.06.2020 25.06.2020 अस्थायी हशापाई 

अ.ज. प्रवगातनू 
अनकंुपा तत्वावर 

हनयकु्ती 31.10.2052  
9 

श्री.  ऋषीकेशा रामचंद्र मलुखू 
30.08.1995 इ.मा.व. अनकंुपा 02.11.2020 02.11.2020 

अस्थायी हशापाई इ.मा.व. प्रवगातनू 
अनकंुपा तत्वावर 

हनयकु्ती 

31.8.2055  
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कलम 4 (1) (ख) (दहा) नम ना अ 
 

माहहती व जनसंपकक  हवाागातील अहधकारी व कमकचारी यांच्या वेतनाचा तपशाील 
अ.क्र. वगक वेतन रूपरेषा हनयहमत ात्ता 

(महागाई ात्ता, घरााडे ात्ता, वाहतकू ात्ता, शाहर ात्ता) 
इतर अनजेु्ञय ाते्त 

1 अ एस-30   
रू. 144200-218200  

 

महागाई ात्ता 28% हनवासी हशापाई ात्ता, वतृ्तपत्र ात्ता,हनवासी 
दरूध्वनी ात्ता(इंटरनेटसह) व मोबाईल 

ात्ता 
2 अ एस-25  

रू. 78800-209200  
 

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.2400/- 

हनवासी हशापाई ात्ता, वतृ्तपत्र ात्ता,हनवासी 
दरूध्वनी ात्ता(इंटरनेटसह) व मोबाईल 

ात्ता 
3 अ एस-23  

रू. 67700-208700  
 

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.2400/- 

......... 

4 अ 
राजपहत्रत 
(कहनष्ट्ठ) 

एस-18 
रू. 49100-155800  

 

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.2400/- 

......... 

5 ब 
राजपहत्रत 

एस-16  
रू. 44900-142400  

 

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.1200/- 

......... 

6 ब 
राजपहत्रत 

 

एस-15 
रू. 41800-132300  

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.1200/- 

......... 

7 ब 
अराजपहत्रत 

एस-15 
रू. 41800-132300 

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.1200/- 

......... 
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8 क एस-14  
रू. 38600-122800  

 

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.400/- 

......... 

9 क एस-13 
रू. 35400-112400 

  

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.400/- 

......... 

10 क एस-10 
रू. 29200-92300  

 

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.400/- 

......... 

11 क एस-8 
रू. 25500-81100 

  

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.400/- 

......... 

12 क एस-7 
रू. 21700-69100  

 

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.400/- 

......... 

13 क एस-6 
रू. 19900-63200  

 

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.400/- 

......... 

14 क एस-5 
रू. 18000-56900 

  

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.400/- 

......... 

15 ड एस-5 
रू. 18000-56900 

  

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.400/- 

......... 

16 ड एस-3 
रू. 16600-52400 

  

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.300/-, वाहतकू ात्ता रू.400/- 

......... 

17 ड एस-1 
रू. 15000-47600  

महागाई ात्ता 28% 
घरााडे ात्ता 24% (if applicable) 

शाहर ात्ता रू.125/-, वाहतकू ात्ता रू.400/- 

......... 
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नम ना ब  
माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालयातील अहधकारी व कमकचारी यांच्या वेतनाची हवस्ततृ माहहती (शासनसंकेतस्थळावरील सेवाथकन सार नोव्हेंबर 2021 पयंत अद्यावत) 

Sr. 

No. Class Name of Employee Post 

Pay Band 

7th pay 

Basic 

pay D.A. H.R.A. T.A. C.L.A. 

NPS_ 

CONT 

W.A./ 

S.A. Total 

1 A D.D. PANDHARPATTE DIRECTOR GENERAL 0 205600 57568 55512 0 0 0 0 318680 

2 A G.S. RAMDASI DIRECTOR S-25/L-14 115800 32424 31266 2400 300 0 0 182190 

3 A VACANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 A VACANT 

DEPUTY DIRECTOR 

(ACCOUNTS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 A G.S.AHANKARI   DEPUTY DIRECTOR S-23/L-16 105,600 29,568 28,512 2,400 300 0 0 166380 

6 A A.L. ALOORKAR   DEPUTY DIRECTOR S-23/L-16 105,600 29,568 28,512 2,400 300 0 0 166380 

7 A 

S.V.RANALKAR 

BABHULGAONKAR DEPUTY DIRECTOR S-23/ L-19 115,500 32,340 31,185 2400 300 0 0 181725 

8 A D.M. KAMBLE DEPUTY DIRECTOR S-23/ L-12 93,800 26,264 0 2400 300 0 0 122764 

9 A K.R.GANGURDE 

SENIOR ASSISTANT  

DIRECTOR S-18 / L-14 72,200 20,216 0 1,200 300 12939 0 106855 

10 A R.P. RAUT 

SENIOR ASSISTANT  

DIRECTOR S-18 / L-11 66,100 18,508 17,847 1200 300 11846 0 115801 

11 A A.P.SHAMBHARKAR 

SENIOR ASSISTANT  

DIRECTOR S-18/ L-13 70,100 19,628 18,927 1,200 300 12562 0 122717 

12 A B.C. ZAWAR 

SENIOR ASSISTANT  

DIRECTOR S-18 / L-12 68,100 19,068 0 1200 300 0 0 88668 

13 A R.K.RANE 

 SENIOR ASSITANT 

DIRECTOR (ADMN) S-18/L-10 64200 17976 17334 1200 300 0 0 101010 

14 A VACANT 

 SENIOR ASSITANT 

DIRECTOR (ADMN)   0 0 0 0 0 0 0 0 

15 A M.M. PINGLE 

SENIOR ASSISTANT  

DIRECTOR S-18/L-11 66100 18508 17847 1200 300 11846 0 115801 

16 A K.S. THORAT 

SERNIOR ASSISTANT 

DIRECTOR S-18/L-05 55300 15484 14931 1200 300 10322 0 97537 

17 A M.P PATODKAR RESERCH OFFICER S-19/L-21 99700 27916 26919 2400 300 0 0 157235 

18 B-GAZ S.D. ORKE ASSISTANT DIRECTOR S-15/L-08 51500 14420 13905 1200 300 0 0 81325 

19 B-GAZ J.A. DMLLO Assistant Accounts Officer S-15 / L-07 50000 14000 13500 1200 300 0 0 79000 

20 B-GAZ M.A. SONAWANE Assistant Accounts Officer S-15 / L-14 61,400 17,192 16,578 1,200 300 0 0 96670 

21 B-GAZ V.V. SURVE Assistant Accounts Officer S-15 / L-07 50000 14000 13500 1200 300 0 0 79000 

22 B-GAZ S.S. AMBEKAR Assistant director (admin) S-15 / L-11 56200 15736 15174 1200 300 0 0 88610 
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23 B-GAZ N.S. GHATGE Assistant director (admin) S-15 / L-13 59600 16688 16092 1200 300 0 0 93880 

24 B-GAZ P.V. KADAM Assistant director (admin) S-15 / L-13 59600 16688 16092 1200 300 0 0 93880 

25 B-GAZ A.K. KULKARNI Accounts Officer S-20 / L-15 84900 23772 22923 2400 300 0 0 134295 

26 B-GAZ S.K. PATIL Accounts Officer S-16 / L-14 66000 18480 17820 1200 300 0 0 103800 

27 A vacant SENIOR SUB EDITOR   0 0 0 0 0 0 0 0 

28 A V.S.ANDHALE SENIOR SUB EDITOR S-18 / L-13 70,100 19,628 18,927 1,200 300 12562 0 122717 

29 A K.P. KARANDIKAR SENIOR SUB EDITOR S-18/ L-7 58,700 16,436 15849 1,200 300 10,520 0 103005 

30 A K.R. PANDE SENIOR SUB EDITOR S-18/ L-13 70,100 19,628 0 1,200 300 12,562 0 103790 

31 A D.L. PATIL SENIOR SUB EDITOR S-18/ L-14 72,200 20,216 0 1,200 300 12,939 0 106855 

32 B-GAZ VACANT PERSONAL ASSISTANT   0 0 0 0 0 0 0 0 

33 B-GAZ D.B. CHAVAN ASSISTANT DIRECTOR S-15 / L-10 54,600 15,288 0 1,200 300 9,785 0 81,173 

34 B-GAZ R.H. DHOTRE ASSISTANT DIRECTOR  S-15/L-12 57,900 16,212 15,633 1,200 300 10,376 0 101621 

35 B-GAZ S.S. GARWARE ASSISTANT DIRECTOR S-15 / L-11 56,200 15,736 15,174 1,200 300 10,072 0 98682 

36 B-GAZ V.R. THORAT ASSISTANT DIRECTOR S-15 / L-12 57,900 16,212 15,633 1,200 300 10,376 0 101621 

37 B-GAZ S.S. TODKAR ASSISTANT DIRECTOR S-15 / L-12 57,900 16,212 15,633 1,200 300 10,376 0 101621 

38 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

46 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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52 B-GAZ VACANT ASSISTANT DIRECTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 B-GAZ P.R. DESHPANDE Assistant director (admin) S-15 / L-10 54,600 15,288 14,742 1200 300 10,637 0 96,767 

54 B-GAZ D.T. DOIFODE librarian S-15 / L-7 50,000 14,000 13,500 1200 300 8960 0 87,960 

55 C D.B. MADAKE 

ASSISTANT 

SUPRITENDENT S-12/L-10 46200 12936 12474 400 300 0 0 72310 

56 C VACANT 

ASSISTANT 

SUPRITENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

57 C VACANT 

ASSISTANT 

SUPRITENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 C V.R.KADAM SENIOR CLERK S-8/L-14 37500 10500 10125 400 300 0 0 58825 

59 C N.D. LAKHAN SENIOR CLERK S-9/L-15 39900 11172 10773 400 300 0 0 62545 

60 C L.Y. NISRAD SENIOR CLERK S-8/L-11 34300 9604 9261 400 300 0 0 53865 

61 C B.S. YADAO SENIOR CLERK S-8/L-10 33300 9324 0 400 300 0 0 43324 

62 C VACANT SENIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

63 C VACANT SENIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64 C S.M. BARASKAR SENIOR CLERK S-8/L-8 31400 8792 8478 400 300 5627 0 54997 

65 C M.M. MOHITE SENIOR CLERK S-8/L-13 36400 10192 0 400 300 0 0 47292 

66 C V.V.SAWANT LANG TYPIST (MARATHI) S-6/L-19 34000 9520 9180 400 200 0 0 53300 

67 C B.A. NAIK JUNIOR CLERK S-6/L-17 32000 8960 8640 400 200 0 0 50200 

68 C C.M. MEDHEKAR JUNIOR CLERK S-6/L-17 32000 8960 8640 400 200 0 0 50200 

69 C T.M. DHURE JUNIOR CLERK S-6/L-9 25200 7056 6804 400 200 4516 0 44176 

70 D G.S. RAUT HEAD PACKER S-6/L-23 38300 10724 10341 400 300 0 50 60115 

71 D S.R. KASARE PACKER S-5/L-21 32400 9072 8748 400 200 0 50 50870 

72 D D.R. MORE PACKER S-5/L-23 34400 9632 9288 400 300 0 50 54070 

73 D R.S. PARAB PACKER S-5/L-23 34400 9632 9288 400 300 0 50 54070 

74 D M.S. SHAIKH PACKER S-5/L-24 35400 9912 9558 400 300 0 50 55620 

75 D V.S. SHINDE PACKER S-5/L-22 33400 9352 9018 400 300 0 50 52520 

76 D M.L. GORAD PACKER S-5/L-22 33400 9352 9018 400 300 0 50 52520 

77 D VACANT PACKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 D VACANT PACKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

79 D VACANT PACKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80 D VACANT PACKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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81 D VACANT PACKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

82 D VACANT PACKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

83 D VACANT PACKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

84 D VACANT PACKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 C G.T. DUKARE CLERK TYPIST S-6/L-9 25200 7056 6804 400 200 4516 0 44176 

86 C R.B. BHORE CLERK TYPIST S-6/L-17 32000 8960 8640 400 200 0 0 50200 

87 C VACANT CLERK TYPIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

88 C VACANT CLERK TYPIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

89 C M.N. KHEDKAR CLERK TYPIST S-6/L-17 32000 8960 8640 400 200 0 0 50200 

90 C VACANT CLERK TYPIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

91 C T.B. ALDAR CLERK TYPIST S-6/L-6 23100 6468 6237 400 200 4140 0 40545 

92 C V.S. PARAB CLERK TYPIST S-6/L-6 23100 6468 6237 400 200 4140 0 40545 

93 C N.N. SAWANT CLERK TYPIST S-6/L-6 23100 6468 6237 400 200 4140 0 40545 

94 C D.N. KIRVE JUNIOR CLERK S-6/L-5 22400 6272 0 400 200 4015 0 33287 

95 C S.P. NIKAM JUNIOR CLERK S-6/L-5 22400 6272 6048 400 200 4015 0 39335 

96 C VACANT telex operator cum typist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

97   VACANT JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

98 C VACANT JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99 C VACANT JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100 C VACANT JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

101 C VACANT JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

102 C M.Y. DOLE JUNIOR CLERK S-6/L-30 47100 13188 12717 400 300 8441 0 82146 

103 C R.S. DEOKAR SUB EDITOR S-14/L-5 43500 12180 11745 400 300 7796 0 75921 

104 C S.U. MESHRAM SUB EDITOR S-14/L-5 43500 12180 11745 400 300 7796 0 75921 

105 C VACANT SUB EDITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

106 C VACANT SUB EDITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

107 C VACANT SUB EDITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

108 C A.G. PANDE SUB EDITOR S-14/L-5 43500 12180 11745 400 300 7796 0 75921 

109 C G.R. PATIL SUB EDITOR S-14/L-5 43500 12180 11745 400 300 7796 0 75921 

110 C V.G. THAKUR 
ASSISTANT 

SUPRITENDENT 
S-13/L-13 50500 14140 0 400 300 0 0 65340 
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111 C A.R. DAHAKE ACCOUNTANT S-13/L-16 55200 15456 14904 400 300 0 0 86260 

112 C D.B. KEDARE ACCOUNTANT S-13/L-9 44900 12572 12123 400 300 0 0 70295 

113 C S.D. NAIK ACCOUNTANT S-13/L-8 43,600 12,208 11,772 400 300 0 0 68280 

114 C S.H. RATHOD ACCOUNTANT S-13/L-6 41,100 11,508 11,097 400 300 7366 0 71771 

115 C R.N. JADHAV ACCOUNTANT S-13/L-6 41,100 11,508 11,097 400 300 0 0 64405 

116 C VACANT ACCOUNTANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

117 C D.D. GOSAVI 
FILM PUBLICITY 

ORGANISOR 
S-9/L-15 39900 11172 10773 400 300 0 0 62545 

118 C M.B. PATIL SENIOR CLERK S-8/L-12 35300 9884 9531 400 300 0 0 55415 

119 C D.B. SURVE SENIOR CLERK S-9/L-13 37600 10528 10152 400 300 0 0 58980 

120 C S.B. SUTAR SENIOR CLERK S-8/L-14 37500 10500 10125 400 300 0 0 58825 

121 C G.G. CHAUGULE TELEX OPERATOR S-8/L-9 32300 9044 0 400 300 0 0 42044 

122 C S.U. KADALE TELEX OPERATOR S-8/L-15 38600 10808 10422 400 300 0 0 60530 

123 C S.S. MASURKAR TELEX OPERATOR S-9/L15 39900 11172 10773 400 300 0 0 62545 

124 C M.V. MORE TELEX OPERATOR S-9/L-14 38700 10836 0 400 300 0 0 50236 

125 C A.G. MORE TELEX OPERATOR S-8/L14 37500 10500 10125 400 300 0 0 58825 

126 C L.T. PAWAR TELEX OPERATOR S-8/L-8 31400 8792 0 2000 300 0 0 42492 

127 C G.B. RAZAK TELEX OPERATOR S-9/L-17 42300 11844 0 400 300 0 0 54844 

128 C P.V. REVALE TELEX OPERATOR S-8/L-14 37500 10500 10125 400 300 0 0 58825 

129 C S.B. WAGHDHARE TELEX OPERATOR S-8/L-15 38600 10808 10422 400 300 0 0 60530 

130 C VACANT TELEX OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

131 C P.P. KAMBLI CLERK TYPIST S-6/L-15 30200 8456 8154 400 200 0 0 47410 

132 C D.Y. BODKE CLERK TYPIST S-6/L-5 22400 6272 6048 400 200 4015 0 39335 

133 C VACANT CLERK TYPIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

134 C V.D. PATIL LANG TYPIST (MARATHI) S-6/L-16 31100 8708 8397 400 200 0 0 48805 

135 C M.R. KHEDEKAR JUNIOR CLERK S-6/L-17 32000 8960 8640 400 200 0 0 50200 

136 C A.A. WAGHMARE JUNIOR CLERK S-6/L-17 32000 8960 0 400 200 0 0 41560 

137 C A.R. RAJPUT JUNIOR CLERK S-6/L-7 23800 6664 6426 400 200 4265 0 41755 

138 C P.R. RAMTEKKAR STENOGRAPHER (LG)   55100 15428 14877 400 300 0 0 86105 

139 C S.C. DAHAT SUB EDITOR S-14/L-6 44800 12544 12096 400 300 0 0 70140 

140 C V.S. SAGVEKAR SUB EDITOR S-14/L-8 47500 13300 12825 400 300 0 0 74325 
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141 C S.D. SAWANT DEPUTY LIBRARIAN S-15/L-18 69100 19348 18657 1200 300 0 0 108605 

142 C S.C. DUMBHERE EXHIBITION ASSISTANT S-13/L-23 68000 19040 18360 400 300 0 0 106100 

143 C V.V. DHURI PHOTOGRAPHER S-10/L-18 48200 13496 13014 400 300 0 0 75410 

144 C S.G. KULKARNI PHOTOGRAPHER S-10/L-18 48200 13496 13014 400 300 0 0 75410 

145 C A.L. KATKAR DRIVER S-8/L-15 38600 10808 10422 400 300 0 0 60530 

146 C VACANT DRIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

147 C VACANT DRIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

148 C VACANT DRIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

149 C VACANT DRIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 C VACANT DRIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

151 C VACANT DRIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

152 C VACANT DRIVER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

153 C T.B. GANGURDE DRIVER S-6/L-8 24500 6860 6615 400 200 4391 50 43016 

154 C J.S. KADAM DRIVER S-6/L-22 37200 10416 0 400 300 6667 50 55033 

155 C P.B. NIKAM DRIVER S-6/L-10 26000 7280 7020 400 200 4660 50 45610 

156 C V.A. SAKPAL DRIVER S-6/L-1 19900 5572 5400 400 125 3567 50 35014 

157 C S.L. YADAV DRIVER S-6/L-14 29300 8204 0 400 200 5251 50 43405 

158 C E.K. BHAGADE BRADMA OPERATOR S-6/L-20 35000 9800 9450 400 300 0 0 54950 

159 C V.S. NIKAM BRADMA OPERATOR S-6/L-23 38300 10724 10341 400 300 0 0 60065 

160 C S.S. UJAGARE BRADMA OPERATOR S-6/L-22 37200 10416 10044 400 300 0 0 58360 

161 C VACANT BRADMA OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

162 C S.K. DANDEKAR DESPATCH RIDER S-6/L-21 36100 10108 0 400 300 0 50 46958 

163 C A.S. KACHARE DESPATCH RIDER S-6/L-20 35000 9800 0 400 300 0 50 45550 

164 C VACANT TECHNICAL ASSISTANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

165 C K.V. JADHAV SUPRITENDENT S-14/L-16 60300 16884 16281 400 300 0 0 94165 

166 C S.J. MAHALE SUPRITENDENT S-14/L-14 56800 15904 15336 400 300 0 0 88740 

167 C VACANT SUPRITENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

168 C VACANT SUPRITENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

169 C VACANT SUPRITENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

170 C VACANT SUPRITENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

  - 53 - 

171 C VACANT SUPRITENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

172 C VACANT 
ASSISTANT 

SUPRITENDENT 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

173 C VACANT 
ASSISTANT 

SUPRITENDENT 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

174 C V.D. WARDE 
ASSISTANT 

SUPRITENDENT 
S-13/L-6 41100 11508 11097 400 300 0 0 64405 

175 C VACANT ACCOUNTANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

176 C VACANT ACCOUNTANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

177 C C.S. DHAMMA ACCOUNTANT S-13/L-6 41100 11508 0 400 300 7366 0 60674 

178 C VACANT SUPERVISOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

179 C VACANT SENIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

180 C R.S. BORSE SENIOR CLERK S-8/L-6 29600 8288 0 400 300 5305 0 43893 

181 C A.S. WARGHADE SENIOR CLERK S-8/L-5 28700 8036 7749 400 300 5144 0 50329 

182 C N.M. BAGUL STORE KEEPER S-8/L-14 37500 10500 0 400 300 0 0 48700 

183 C S.S. YELLURI STORE KEEPER S-8/L-10 33300 9324 8991 400 300 5968 0 58283 

184 C VACANT STORE KEEPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

185 C A.Y. GOSAVI CLERK -TYPIST S-6/L-13 28400 7952 7668 400 200 5090 0 49710 

186 C A.M. KHARAT CLERK -TYPIST S-6/L-6 23100 6468 6237 400 200 4140 0 40545 

187 C B.G. HARALE CLERK -TYPIST S-6/L-5 22400 6272 0 400 200 4015 0 33287 

188 C K.K. KORGAONKAR CLERK -TYPIST S-6/L-5 22400 6272 6048 400 200 4015 0 39335 

189 C A.B. SABLE CLERK -TYPIST S-6/L-11 26800 7504 0 400 200 4803 0 39707 

190 C A.A. SANGRAR CLERK -TYPIST S-6/L-10 26000 7280 0 400 200 4660 0 38540 

191 C A.A. SAYYAD CLERK -TYPIST S-6/L-7 23800 6664 6426 400 200 4265 0 41755 

192 C N.S. SONNUR-KOTWAL CLERK -TYPIST S-6/L-8 24500 6860 6615 2000 200 4391 0 44566 

193 C S.V. GHOLKAR ACCOUNTS CLERK S-6/L-5 22400 6272 0 400 200 4015 0 33287 

194 C S.S. MESHRAM ACCOUNTS CLERK S-6/L-7 23800 6664 6426 400 200 4265 0 41755 

195 C S.J. GHUGE LANG TYPIST (MARATHI) S-6/L-7 23800 6664 6426 400 200 4265 0 41755 

196 C DETACH LANG TYPIST (MARATHI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

197 C VACANT LANG TYPIST (MARATHI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

198 C V.C. LIMAJE JUNIOR CLERK S-6/L-6 23100 6468 6237 400 200 4140 0 40545 

199 C S.Y. MANKAR JUNIOR CLERK S-6/L-5 22400 6272 6048 400 200 4015 0 39335 

200 C S.B. PONDAL JUNIOR CLERK S-6/L-5 22400 6272 0 400 200 4015 0 33287 
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201 C R.M. TIVALE JUNIOR CLERK S-6/L-11 26800 7504 7236 400 200 4803 0 46943 

202 C DETACH JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

203 C DETACH JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

204 C DETACH JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

205 C VACANT JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

206 C VACANT JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

207 C VACANT JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

208 C VACANT JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

209 C VACANT JUNIOR CLERK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

210 
B-NON 

GAZ 
S.P. THAKARE STENOGRAPHER (HG) S-15/L-4 45700 12796 12339 1200 300 8190 0 80525 

211 
B-NON 

GAZ 
VACANT STENOGRAPHER (HG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

212 
B-NON 

GAZ 
VACANT STENOGRAPHER (HG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

213 
B-NON 

GAZ 
R.N. CHAVAN STENOGRAPHER (LG) S-14/L-4 42200 11816 11394 400 300 7563 0 73673 

214 C V.M. KADAM STENOGRAPHER (LG) S-14/L-7 46100 12908 12447 400 300 8262 0 80417 

215 C S.A. SURVE STENOGRAPHER (LG) S-14/L-8 47500 13300 0 400 300 8512 0 70012 

216 C VACANT STENOGRAPHER (LG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

217 C VACANT STENOGRAPHER (LG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

218 C VACANT STENOGRAPHER (LG) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

219 C P.S. BHURKE SUB EDITOR S-14/L-7 46100 12908 12447 400 300 8262 0 80417 

220 C S.G. DHAVAN SUB EDITOR S-14/L-8 47500 13300 12825 400 300 8512 0 82837 

221 C S.T. INGALE SUB EDITOR S-14/L-8 47500 13300 12825 400 300 8512 0 82837 

222 C D.D. KHADSE SUB EDITOR S-14/L-5 43500 12180 11745 400 300 7796 0 75921 

223 C J.S. KOLHE SUB EDITOR S-14/L-5 43500 12180 11745 400 300 7796 0 75921 

224 C V.A. KOLI SUB EDITOR S-14/L-8 47500 13300 12825 400 300 8512 0 82837 

225 C P.S. KULKARNI SUB EDITOR S-14/L-5 43500 12180 11745 400 300 7796 0 75921 

226 C Y.V. MORE SUB EDITOR S-14/L-2 39800 11144 0 400 300 7133 0 58777 

227 C A.S.PUJARI SUB EDITOR S-14/L-8 47500 13300 12825 0 300 8512 0 82437 

228 C P.L. RATHOD SUB EDITOR S-14/L-7 46100 12908 12447 400 300 8262 0 80417 

229 C VACANT SUB EDITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

230 C VACANT SUB EDITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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231 C VACANT SUB EDITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

232 C VACANT SUB EDITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

233 C VACANT SUB EDITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

234 C VACANT SUB EDITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

235 C S.N. KAMBLE EXHIBITION ASSISTANT S-13/L-5 39900 11172 10773 400 300 7151 0 69696 

236 C VACANT ARTIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

237 C VACANT ARTIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

238 C VACANT ARTIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

239 C K.S. BHOSALE T.V. CAMERAMAN S-15/L-8 51500 14420 13905 1200 300 9229 0 90554 

240 C P.C. IRMULWAR T.V. CAMERAMAN S-15/L-6 48500 13580 13095 1200 300 0 0 76675 

241 C S.S. JADHAV T.V. CAMERAMAN S-15/L-5 47100 13188 12717 1200 300 8441 0 82946 

242 C R.R. DONGARE PHOTOGRAPHER S-10/L-16 45400 12712 0 400 300 8136 0 66948 

243 C VACANT PHOTOGRAPHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

244 C VACANT RESEPTIONIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

245 C N.N. VIDHALE STENO TYPIST S-8/L-7 30,500 8,540 0 400 300 5,466 0 45206 

246 C VACANT STENO TYPIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

247 C VACANT STENO TYPIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

248 C S.S. MALWATKAR STENO TYPIST S-8/L-4 27,900 7,812 7,533 400 300 5,000 0 48,945 

249 C A.M. SHAIKH JR.TECH. ASSIS/LIB. RECEP S-8/L-18 42,200 11,816 0 400 300 7,563 0 62,279 

250 C A.P. PATIL JR.TECH. ASSIS/LIB. RECEP S-7/L-10 28,400 7,952 7,668 400 200 5,090 0 49,710 

251 C VACANT JR.TECH. ASSIS/LIB. RECEP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

252 C VACANT CALLIGRAPHIST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

253 C VACANT BRADMA OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

254 C VACANT BRADMA OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

255 C VACANT BRADMA OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

256 C VACANT BRADMA OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

257 C VACANT DESPATCH RIDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

258 C VACANT DESPATCH RIDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

259 C VACANT DESPATCH RIDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

260 C VACANT CAMERA ATTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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261 C VACANT CAMERA ATTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

262 C VACANT CAMERA ATTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

263 C VACANT CAMERA ATTENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

264 C S.S. KOLI CAMERA ATTENDENT S-3/L-17 26,600 7,448 7,182 400 200 4,767 0 46,597 

265 C P.P. POTE SENIOR CLERK S-8/L-8 31400 8792 0 400 300 0 0 40892 

266 D VACANT packer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

267 D M.A. BHADRESA PACKER S-6/L-19 34000 9520 9180 400 300 0 50 53450 

268 D V.H. BHAGYAWANT PACKER S-5/L-22 33400 9352 9018 400 200 0 50 52420 

269 D K.T. CHIKANE PACKER S-5/L-22 33400 9352 9018 400 300 0 50 52520 

270 D P.S. GAONKAR PACKER S-5/L-23 34400 9632 9288 400 300 0 50 54070 

271 D S.S. GHUGE PACKER S-5/L-21 32400 9072 8748 400 200 0 50 50870 

272 D D.M. JAGTAP PACKER S-5/L-22 33400 9352 9018 400 300 0 50 52520 

273 D M.J. PATIL PACKER S-6/L-19 34000 9520 9180 400 300 0 50 53450 

274 D S.M. DHAYALKAR PACKER S-5/L-23 34400 9632 9288 400 300 0 50 54070 

275 D S.S. GHORPADE PACKER S-6/L-22 37200 10416 10044 400 300 0 50 58410 

276 D S.T. KADAM PACKER S-5/L-20 31500 8820 8505 400 200 0 50 49475 

277 D V.V. KHANEKAR PACKER S-4/L-13 24300 6804 0 400 200 4355 50 36109 

278 D V.D. GURAV DAFTARI S-4/L-23 32700 9156 0 400 200 0 0 42456 

279 D K.K. HARYAN DAFTARI S-6/L-21 36100 10108 9747 400 300 0 50 56705 

280 D V.S. KAMBLE DAFTARI S-5/L-22 33400 9352 0 400 300 0 50 43502 

281 D J.K. KALE DAFTARI S-5/L-21 32400 9072 8748 400 200 0 50 50870 

282 D R.A.SHAIKH DAFTARI S-5/L-21 32400 9072 0 400 200 0 50 42122 

283 D A.S. SODA DAFTARI S-4/L-8 21000 5880 5670 400 125 3764 50 36889 

284 D O.M. YADAV DAFTARI S-5/L-3 19100 5348 5400 400 200 3423 50 33921 

285 D V.S. PARWADI BINDER S-5/L-23 34400 9632 9288 400 300 0 50 54070 

286 D G.Y. SAWANT WRITER S-6/L-22 37200 10416 0 400 300 0 50 48366 

287 D R.S. GAWADE NAIK S-5/L-24 35400 9912 9558 400 300 0 50 55620 

288 D R.J. PATIL NAIK S-5/L-23 34400 9632 9288 400 300 0 50 54070 

289 D T.V. BHAT RONEO PEON S-6/L-20 35000 9800 9450 400 300 0 50 55000 

290 D D.S. NIKAM RONEO PEON S-6/L-22 37200 10416 10044 2000 300 0 50 60010 
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291 C S.M. KHADE SUPRITENDENT S-14/L-13 55,100 15,428 14,877 400 300 0 0 86105 

292 D VACANT FILER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

293 D D.C. RATHOD PEON S-6/L-20 35000 9800 0 400 200 0 50 45450 

294 D A.S. CHETTY PEON S-1/L-2 15,500 4,340 0 400 125 2778 50 23193 

295 D H.S. KAMBLE PEON S-1/L-4 16,500 4,620 5,400 400 125 2,957 50 30052 

296 D P.D. KAMBLE PEON S-1/L-1 15,000 4,200 5,400 400 125 2688 50 27863 

297 D P.B. PATIL PEON S-1/L-1 15,000 4,200 5,400 400 125 2,688 50 27863 

298 D N.K.SALVI PEON S-1/L-7 18,000 5,040 5,400 400 125 3226 50 32241 

299 D S.D. VENDE PEON S-1/L-5 17,000 4,760 5,400 2000 125 3047 50 32382 

300 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

301 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

302 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

303 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

304 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

305 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

306 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

307 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

308 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

309 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

310 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

311 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

312 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

313 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

314 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

315 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

316 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

317 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

318 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

319 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

320 D VACANT PEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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321 D C.S. GOTRAL PEON S-1/L-1 15,000 4,200 5,400 400 125 2688 50 27,863 

322 D M.L. JADHAV PEON S-1/L-7 18,000 5,040 5,400 400 125 3226 50 32,241 

323 D V.S. JADHAV PEON S-1/L-7 18,000 5,040 5,400 400 125 3226 50 32,241 

324 D A.S. NIRMAL PEON S-1/L-2 15,500 4,340 5,400 400 125 2778 50 28,593 

325 D VACANT HAMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

326 D VACANT HAMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

327 D VACANT HAMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

328 D VACANT CLENER CUM HAMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

329 D VACANT T.P. MESSENGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

330 D VACANT T.P. MESSENGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

331 D VACANT T.P. MESSENGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

332 D VACANT T.P. MESSENGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

333 D VACANT T.P. MESSENGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

334 D VACANT T.P. MESSENGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

335 D VACANT T.P. MESSENGER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

336 C N.D. BAVISKAR SOUND RECORDIST S-10/L-4 31,900 8,932 0 400 125 5717 0 47074 

337 C VACANT ASSITT FILM EDITOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

338 C V.V. PUPALA MOVIE CAMERAMAN S-16/L-21 81,200 22,736 21,924 1,200 300 0 0 127360 

339 C N.H. WASNIK MOVIE CAMERAMAN S-15/L-11 56,200 15,736 15,174 1200 300 0 0 88610 

340 C P.N. POTKANTHI MOVIE CAMERAMAN S-16/L-11 60,400 16,912 16,308 1200 300 10824 0 105944 

341 C S.P. KASAR TAPE RECORDIST S-10/L-18 48,200 13,496 13,014 400 300 0 0 75410 

342 C A.P. MATE CINE OPERATOR S-7/L-9 27,600 7,728 7452 400 200 4,946 0 48326 

343 C Y.R. TANDALE CINE OPERATOR S-7/L-14 32,000 8,960 0 400 200 5,735 0 47295 

344 C VACANT CINE OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

345 C R.M. AMBRE FILM LIBRARIAN S-7/L-8 26,800 7,504 7,236 400 200 4,803 0 46,943 

346 C VACANT DRIVER CUM OPERATOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

347 C VACANT FILM JOINER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

348 C B.M. PADWAL SENIOR TECHNICIAN S-8/L-9 32,300 9,044 8,721 400 300 5,789 0 56554 

349 C V.N. RAPATWAR 
SENIOR ASSISTANT  

DIRECTOR 
S-19/L-1 55,100 15,428 14,877 1,200 300 0 0 86905 

350 C D.J. BASWAT CLERK TYPIST S-6/L-1 19,900 5,572 5,400 400 200 0 0 31472 
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351 C S.K. MAGGIRWAR CLERK TYPIST S-6/L-19 34,000 9,520 9,180 400 300 0 0 53400 

352 C P.B. GAIKWAD SUPERVISOR S-13/L-6 41,100 11,508 11,097 400 300 0 0 64405 

353 C Sanjay Warule 
librarian cum reference 

assistant 
S-10/L-12 40,400 11,312 10,908 400 300 0 0 63,320 

354 C Sanjay More Clerk Typist S-6/L-6 23100 6468 6237 400 200 4140 0 40545 

355 D Rishikesh Mulukh Peon S-1/L-2 15,500 4,340 5,400 400 125 2778 0 28,543 

356 C VACANT SUPRITENDENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
************** 
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कलम 4 (1) (ख)(11) नमनुा (अ) 

माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालयाचे मंजरू अंदाजपत्रक  (सन 2021-22) व खचाचा तपशाील याची हवस्ततृ माहहती 
(रू. हजारात) 

अ.क्र. अंदाजपत्रकीय 
शीषाचे वणकन 

हनयोहजत वापर (के्षत्र व कामाचा तपशील) 
मंजरू अन दान 1 एहप्रल 2021- फेब्र वारी 2022 

पयकनतचा खचक 
अहभप्राय 

आस्थापनेवरील कायकक्रमावरील आस्थापनेवरील कायकक्रमावरील 

1 

ए-6, सामान्य 
प्रशाासन 
हवााग, 2220-
माहहती व 
प्रहसध्दी 

001-संचालन व प्रशाासन (00)(01) प्रहसध्दी संचालक (22200043) 453086 0 250630 0 
  

2 ााहरत-001- संचालन व प्रशाासन, (00)(01) प्रहसध्दी संचालक (22200393) 142 0 0 0 
  

3 01-हचत्रपट-001-संचालन व प्रशाासन (00)(02) राज्यातील अहधक्स्वकृतीधारक 
पत्रकारांना बस ााड्यातील सवलतीकहरता म. रा. पहरवहन मंडळास सहायक 
अनदुान (22200464) 

0 0 0 0 
  

4 800-इतर खचक (00)(00)(01) हज. मा. का. आस्थापना (22200025) 280012 0 160368 0 
  

5 60-इतर खचक 101-जाहहरात व दकृ प्रहसध्दी (00)(00)(01) पंचवार्डषक योजनेची 
प्रहसध्दी योजना (22200052) 25884 0 15299 0 

  
6 102-माहहती कें द्र (00)(00)(01) मा. कें . आस्थापना (22200061) 55879 0 29949 0 

  
7 105-हचत्रपट हनर्डमती (00)(00)(01) हचत्रपटांची हनर्डमती (22200384)  64496 0 24552 0   
8 106-क्षेत्र व प्रहसध्दी (00) (00)(01) प्रदशाकन पथकाची योजना (22200072) 16440 0 10572 0 

  
9 110-प्रकाशाने (00)(03) अहधपहरक्षक, पसु्तके व प्रकाशाने (22200123) 15427 0 7843 0   

10 111-सामहूहक रेहडओ व दरूदशाकन (02)(02)(01) छायाहचत्र सेवा (22200203) 5519 0 2868 0   
11 106-क्षेत्र व प्रहसध्दी-हजल्हा योजना अन.ु जाती. हव.घ.यो. (00)(02) अन.ु जाती. 

प्रहसध्दी कक्ष (22200482) 0 95950 0 0   
12 109-छायाहचत्र सेवा पंचवार्डषक योजनांतगकत योजना-राज्य योजना (00)(00)(01) 

छायाहचत्र सेवा (22200419)  0 4000 0 0   
13 होहडंग्ज उाारणी :60 इतर खचक 101-जाहहरात व दकृ प्रहसध्दी (00)()00(02) 

जाहहरात र्लक लावणे (22201095) 0 250000 0 0  
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14 शाा.यो.हव.प्रहसध्दी मोहीम 60-इतर खचक 101-जाहहरात व दकृ प्रहसध्दी 
(00)(00)(02) शाा.यो.हव.प्रहसध्दी मोहीम(22201175) 0 1950000 0 284424 

  
15 म.प.कें ., नवी हदल्ली कायालयाचे बळकटीकरण 60-इतर, 102-माहहती कें दे्र, 

(00)(03) (2220 1041) 0 10000 0 0   
16 माध्यम संहनयंत्रण कें द्र 60-इतर, 102-माहहती कें दे्र, (00)(02)हमडीया मॉनेटकरग 

सेंटर (22201032) 0 110000 0 0  

17 DPDC - सवकसाधारण हजल्हा वार्डषक योजना, हजल्हा माहहती कायालयांचे 
बळकटीकरण 0 89726 0 9838     

18 
अ)  आहदवासी हवकास हवााग, मागणी क्र.टी-5, पंचवार्डषक योजनांतगकत 
योजना-60 इतर-716- जन जाती क्षेत्र उपाय योजना (02) जन जाती क्षेत्र 
योजनांतगकत योजना (02) जन जाती क्षेत्र योजनांची प्रहसध्दी (22200902)  
(टी.एस.पी.) 

0 0 0 0 

  
19 

ब)  आहदवासी हवकास हवााग मागणी क्र.टी-5, 60 इतर-716- जन जाती 
उपक्षेत्र उपाय योजना (02) जन जाती क्षेत्र योजनांतगकत योजना (02)  जन जाती 
क्षेत्र योजनांची प्रहसध्दी  (22200902) (ओ.टी.एस.पी.)  

0 0 0 0 

  
    एकूण 916885 2547176 502081 295970   
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कलम 4 (1) (ख)(बारा) नमनुा (अ) 
 

माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, मुंबई या कायालयातील अनदुान वाटपाच्या कायकक्रमाची कायकपद्धती 
 

कायकक्रमाचे नाव.  
 
 
 
 
 
 
 

संबंहधत नाही 

लाााथीच्या पात्रता संबंधीच्या अटी व शाती. 
लाा हमळण्यासाठीच्या अटी. 
लाा हमळण्यासाठीची कायकपद्धती. 
पात्रता ठरहवण्यासाठी आवश्यक असलेले कागदपत्र. 
कायकक्रमामध्ये हमळणा-या लाााची हवस्ततृ माहहती. 
अनदुान वाटपाची कायकपद्धती. 
सक्षम अहधका-याचे पदनाम. 
हवनंती अजासोबत लागणारे शालु्क. 
इतर शालु्क. 
हवनंती अजाचा नमनुा. 
सोबत जोडणे आवश्यक असलेल्या कागदापत्रांची यादी. (दस्तऐवज / दाखले) 
जोड कागदपत्राचा नमनुा. 
कायकपद्धती संदाात तक्रार हनवारणासाठी संबंहधत अहधका-याचे पदनाम. 
तपहशालवार व प्रत्येक स्तरावर उपलब्ध हनधी (उदा. हजल्हा पातळी, तालकुा पातळी, गाव 
पातळी) 
लाााथीची यादी खालील नमनु्यात. 

 
नमनुा (ब) 

 
माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, मुंबई या कायालयातील अनदुान वाटपाच्या कायकक्रमाअंतगकत लाााथीची 

हवस्ततृ माहहती 
योजना / कायकक्रमाचे नांव : 

अन.ु 
क्र. 

लाााथीचे नांव व पत्ता अनदुान / लाा याची 
रक्कम / स्वरुप 

हनवड पात्रतेचे 
हनकष 

अहाप्राय 

  संबंहधत नाही   
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अहधस्वीकृती पत्रीकाधारक माध्यम प्रहतहनधींची यादी-2020-21 (माचक 2021 पयंत अद्यावत) 
List of accredited Journalists 2020-21 (Updated upto March 2021)  

हवभाग - म ंबई  
हजल्हा – म ंबई         
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
 Name of Accredited 

Journalist 

Designation Name of Institution 

1.  श्री. हव.हव. करमरकर  जेष्ट्ठ पत्रकार  -- 
2.  श्री. प्रमोद रमेशा ाोगटे  संपादक साप्ता. नवसंदेशा 
3.  श्री. बबनराव संतराम कोळी संपादक साप्ता. लोकवंदन 
4.  श्री. कुमार महादेव हयास  संपादक  साप्ता.राजस्थान उद्घोष 
5.  श्री. ज्ञानेशा रामकृष्ट्ण महाराव संपादक साप्ता. हचत्रलेखा मराठी 
6.  श्री. हवद्याधर हवजय कचदरकर  सहाय्यक संपादक दै.सामना 
7.  श्री.सईद अहमद मो.नजीर मखु्य संपादक दै.ऊदूक टाईम्स 
8.  श्री. प्रकाशा रामचंद्र सावंत सहसंपादक दै. नवशाक्ती 
9.  श्री. कंुदन आर. हयास  हयवस्थापकीय संपादक दै. जन्मामूी 
10.  श्री. उदय राजाराम तानपाठक न्यजू ब्यरुो हचर् दै. पढुारी 
11.  श्री. िजमोहन रमाकांत पांडेय  सीटी एहडटर दै.नवाारत 
12.  श्री.ओमप्रकाशा हतवारी ब्यरुो प्रमखु, मुंबई दै.जागरण, नोएडा 
13.  श्री. हकशान शामा  

 
स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. ाास्कर, नागपरू 

नतुन सवेरा 
दै.लोकमत समाचार 

14.  श्रीमती उत्तरा मोने  स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार  दै. लोकमत 
दै.सकाळ 

साप्ता.हववेक 
15.  श्री.राजेशा प्रााकर वराडकर  स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै.सामना 

दै.दोपहर का सामना 
दै.सागर 

16.  श्री.राजाराम हसताराम माजलकर स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार माहहती व जनसंपकक  
महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

17.  श्री. अहनल एस. छड्डा स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार माहहती व जनसंपकक  
महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

18.  श्री. संजय एस. छड्डा स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार माहहती व जनसंपकक  
महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

19.  श्री. राजेशा एस. छड्डा स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार माहहती व जनसंपकक  
महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

20.  श्री. अनरुाग हत्रपाठी प्रमखु वाताहर नवाारत टाईम्् 
21.  श्री. शंाकर हशावराम चहहाण छायाहचत्रकार हर्ल्म हडहहीजन 
22.  श्री. हनमेशा बाळकृष्ट्ण दवे  छायाहचत्रकार दै.मीड-डे 
23.  श्री. वसंत वासदेुव देशापांडे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
24.  श्री. हनळकंठ हहर दामले ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
25.  श्रीम. चंहद्रका ठक्कर वाताहर साप्ता. यगुवंदना 
26.  श्री.प्रकाशा यशावंत दरेकर  संपादक साप्ता.तमुचा आमचा प्रवाह 
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27.  डॉ.रिलास जयराम पिार  ितंत्र व्यिसायी पत्रकार दै.सपुतु्र, लातरू 
दै.लोकशासन, लातरू 

दै.कृ ीिल, िेचिी अरलबाग 
28.  श्री. संतोष अरुण प्रधान सहाय्यक संपादक दै. लोकसत्ता 
29.  श्री.मोहम्मद शाकील अब्दलु रहर्क स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.औरंगाबाद टाइम्स 

दै.शाामनामा 
दै.लढाई न्यायासाठी 

30.  श्री. नरेंद्र हवश्वनाथराव वाबळे संपादक दै. हशावनेर 
31.  श्री.बाळासाहेब वसंत सनये मालक-संपादक साप्ता.कोकण शाक्ती 
32.  श्री. महनष मेहता   कॅमेरामन  असोहसएट पे्रस टी.हही. 
33.  श्री. जयश्री खाहडलकर-पांडे संपादक दै. नवाकाळ 
34.  श्री. हेमंत श्रीराम जोशाी संपादक/मालक पाहक्षक ऑर् द रेकॉडक 
35.  श्री. महेशा ागवान पावसकर  

 
स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.हशावनेर, मुंबई 

दै.हबतं्तबातमी, मुंबई 
दै.जळगांव वतृ्त, जळगांव 

36.  श्री. अजय शारद वैद्य  जेष्ट्ठ पत्रकार -- 
37.  श्री. हनजामिुीन राईन संपादक दै. दो बजे दोपहर 
38.  श्री.र्ारुख अहमद साहेबअली अन्सारी  हरपोटकर  दै.ऊदूक टाइम्स 
39.  श्री. सहुशाल रघवुीर पाहरक हनवासी संपादक एहशायन न्यजू इंटरनशॅानल 
40.  श्री. अरकवद शंाकर पानसरे  वाताहर दै. सनातन प्राात 
41.  श्री.हकशाोर अनंत आपटे  

 
स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.देशादतू, नाहशाक 

दै.जनमाध्यम, अमरावती 
दै.रत्नाहगरी एक्सपे्रस 

42.  श्री. श्रीकृष्ट्ण हवष्ट्ण ूहशादोरे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
43.  श्री. नागेशा केसरी जेष्ट्ठ पत्रकार -- 
44.  श्री. दत्ताराम दाजी मगकज  संपादक साप्ता.हबनधास्त कोकण 
45.  श्री. कृष्ट्णा ागवानजी डोलीकर मुंबईप्रहतहनधी साप्ता. हवदाक चंहडका 
46.  श्री. हजतेंद्र राम दीहक्षत वहरष्ट्ठ संपादक एबीपी न्यजू 
47.  श्री.हवजय हवनायक ाोसले मुंबई प्रहतहनधी दै.केसरी, पणेु 
48.  श्री. हेमराज हवरम शााह  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
49.  श्री.सनुीलकुमार मेहरोत्रा प्रमखु संवाददाता दै. नवाारत टाईम्् 
50.  श्री. यशाोदत्त ाानदुार पटेकर उपसंपादक दै. नवश्क्ती 
51.  श्री.मोहम्मद समीर सय्यद आबेदी वहरष्ट्ठ छायाहचत्रकार दै.इन्कलाब 
52.  श्री. हवद्याधर वामन दाते ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
53.  श्री. साुाष बाजीराव पाटील हवशेाष प्रहतहनधी दै.. सांजशाक्ती  
54.  श्री. हशारीष गजानन हचटणीस प्रहतहनधी दै. प्रात:काल 
55.  श्री. महीप गोयल  प्रहतहनधी दै. प्रात:काल 
56.  श्री. राजन दत्तात्रय पारकर मुंबई प्रहतहनधी दै. लोकप्रश्न बीड 
57.  श्री. हनरज शंाकर आखाडे संपादक साप्ता. वीर महाराष्ट्र 
58.  श्री. दशारथ नंदकुमार कशादे संपादक दै. मुंबई लक्षहदप 
59.  श्री. हनतीन वामन सोनवणे हप्रक्न्सपल र्ोटोग्रार्र द इकॉनॉहमक टाईम्स 
60.  श्री.अलाउद्दीन अली अब्बास शेख मखु्य संपादक सा ता.अिामी राय  उदूथ  
61.  श्री. संजय परशारुाम कदम मखु्य वाताहर दै. पढुारी 
62.  श्री. हवनय गजानन खरे मुंबई प्रहतहनधी दै. कहदसु्थान 



 

 - 65 -  

63.  श्री. हवलास तोकले ब्यरुो हचर् पीटीआय 
64.  श्री. मंगल हवजय राऊत संपादक साप्ता. मुंबई हदप 
65.  श्री. गणेशा चंद्रकांत हशारसेकर छायाहचत्रकार दै. लोकसत्ता 
66.  श्री. हकशाोरकांत शाांतीलाल ाट्ट ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
67.  श्री.हवजयकुमार शाांताराम बांदल ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
68.  श्रीमती रोरहणी खारडलकर-पोतनीस संपादक दै.सध्यानंद 
69.  श्री.राजेंद्र देहवदास कुरील  संपादक साप्ता. मेरा देशा मेरी माताृमूी 
70.  श्री.साुाष पोपटलाल शााह संपादक साप्ता.मलुुंडन्यजुपेपर 
71.  श्रीमती नीला वसंत उपाध्ये ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
72.  श्री.अहनल वे.गलगली 

 
स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.वतृ्तहमत्र (कहदी) 

दै.मुंबई हमत्र 
साप्ता.ध्रवुराज हह्य ू

73.  श्री. अरकवद शंाकर खरात  
 

स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार माहहती व जनसंपकक  
महासंचालनालय 

दै. वाताहर, 
दै. सागर, 

74.  श्रीमती रॉहनता टोरकाटो ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
75.  श्री. राजमनी कृष्ट्णन हपल्ले हसहनअर कॅमेरामन ई टी.हही. 
76.  श्री. समीर महणयार  वहरष्ट्ठ वाताहर दै. महाराष्ट्र टाईम्् 
77.  श्री. रामसहाय रामघनी यादव कॅमेरामन हर्ल्म हडहहीजन 
78.  श्री. अहनल रामस्वरुप हतवारी हनवासी संपादक दै. दोपहर का सामना 
79.  श्री. अतलु खंडेराव कुलकणी ब्यरो हचर् दै. लोकमत 
80.  श्री. बाळू आप्पा पंडीत संपादक साप्ता. इंहडया सम्राट 
81.  श्री. सहतशा सोन ूाोसले  संपादक साप्ता. सत्यवाता 
82.  श्री. सरेुशा बी. राय  हवशेाष संवाददाता कहदी दै. आज 
83.  श्री. मेहदी सरताज मोहम्मद कायककारी संपादक साप्ता. हवकलांग की पकुार 
84.  श्री.खंडुराज शंाकर गायकवाड  

 
स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. जनप्रवास 

दै. महानगरी 
दै. नवाकाळ 

85.  श्री. राजेंद्र दशारथ धयाळकर कॅमेरामन एन.डी.टी.हही. 
86.  श्री. उदय हणमंत मुळगनु्द  हवशेाष प्रहतहनधी दै. सांज महानगरी, पणेु 
87.  श्रीमती महनषा रेगे  स्पेशाल करस्पाडंँट पीटीआय 
88.  श्री. रकवद्र अजुकन राऊळ मखु्य उपसंपादक दै. लोकमत 
89.  श्री. प्रहवण कृष्ट्णाजी राऊत प्रहतहनधी दै. हवदाक मतदार 
90.  श्री. साुाष नारायण काळे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
91.  श्री. केतन हहरहर जानी वाताहर दै. जन्मामूी 
92.  श्री. हवनोद सरेुशा यादव  वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. ाास्कर, भोपाल 
93.  श्री.प्रााकर हवठ्ठल पवार प्रहतनीधी दै. सामना 
94.  श्री. संजय हशावाजी हहनमाने सहाय्यक संपादक दै. महाराष्ट्र टाईम्् 
95.  श्री. हकरण ाास्कर हेगडे जेष्ट्ठ पत्रकार -- 
96.  श्री. हवष्ट्ण ूनारायणदेव देशामखु छायाहचत्रकार दै.प्रात:काळ 
97.  श्री. हगरधारीलाल कन्हैयालाल लखोटीया महाराष्ट्र संपादक दै. हि पे्रस जनकल 
98.  श्री. रामचंद्र पांडूरंग पवार  जेष्ट्ठ पत्रकार -- 
99.  श्री. हवजय वैद्य   ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
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100.  श्री. हवलास अनंत मकुादम ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
101.  श्री. अरुण दत्ताते्रय कुलकणी ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार -- 
102.  श्री. लालजीााई जीवाााई पटेल मालक/संपादक साप्ता. जनरक्षक समाचार 
103.  श्री. हशारीष पांडूरंग पवार  संपादक साप्ता. जनतेचं मंत्रालय 
104.  श्री. गणेशा सरुतचंद ठाकूर कप्रहसपल करस्पांडंट एबीपी न्यजू 
105.  श्री. हवनोद हयंकट जगदाळे ब्यरुो हचर्, महाराष्ट्र न्यजू 24 
106.  श्री. नारायण माधवराव हरळीकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
107.  श्री.हदपक गोपाळ परब  उपसंपादक दै.नवशाक्क्त 
108.  श्री.चंदन बन्सी हशारवाळे वहरष्ट्ठवाताहर दै. पढुारी 
109.  श्री.हदलीप सपाटे   प्रहतहनधी दै. पढुारी 
110.  श्री.राजेंद्र गणेशा कसह खाती कॅमेरामन न्यजू 24 
111.  श्री. अनंत शंाकर मोरे जेष्ट्ठ पत्रकार -- 
112.  श्री. कसग अहखलेशा अंगद वहरष्ट्ठ कॅमेरामन न्यजू 24  
113.  श्री. हवमल हशारोमणी कसग वहरष्ट्ठ कॅमेरामन इंहडया टी.हही. 
114.  श्री. संदीप सपुडू चौधरी वहरष्ट्ठ संवाददाता इंहडया टी.हही. 
115.  श्री. जमीर दाऊद काझी वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. लोकमत 
116.  श्री. संहदप अशाोक आचायक खास प्रहतहनधी दै. लोकसत्ता 
117.  श्री. सोहमत सेन  संपादक द टाईम्् ऑर् इंहडया 
118.  श्री. अाय प्रााकर देशापांडे प्रहतहनधी दै. सामना 
119.  श्री. राजेशा रामचंद्र खाडे कॅमेरामन टाईम्् नाऊ 
120.  श्री. संजय सधुीर जोग सहाय्यक संपादक दै. िी पे्रस जनकल 
121.  श्रीमती क्लारा वीणा लईुस वहरष्ट्ठ सहायक संपादक दै. टाइम्स ऑर् इंहडया 
122.  श्री. राजेंद्र केशाव पाथरे  उपसंपादक दै. नवशाक्ती 
123.  श्री. सहचन रमेशा हरळकर  छायाहचत्रकार दै.मुंबई हमरर 
124.  श्री. रुद्रमणी तुकाराम कांबळे स्व. हयवसायी छायाहचत्रकार माहहती व जनसंपकक  

महासंचालनालय 
125.  श्री.अतलु रामचंद्र कदम हसहनयर क्हहहडओ जनाहलस्ट ईटी नाऊ 
126.  श्री. सरुेंद्र मोदी  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
127.  श्री. उमेशा धोंहडबा गोहवलकर हसहनअर हहीहडओ जनाहलस्ट न्यजू 18 लोकमत 
128.  श्री. प्रहवण हवश्वनाथ शेाट्टी हसहनअर हहीहडओ जनाहलस्ट न्यजू 18 लोकमत 
129.  श्री. गणेशा रघनुाथ काळे हसहनअर हहीहडओ जनाहलस्ट न्यजू 18 लोकमत 
130.  श्री. सहचन अनंतराव चौधरी वहरष्ट्ठ संवाददाता इंहडया टी.हही. 
131.  श्री. राजकुमार हहरहर कसह    प्रमखु संवाददाता दै. नवाारत टाईम्् 
132.  श्री. प्रताप मारुतीराव आसबे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
133.  श्री. हवजयकुमार लालचंद यादव हसहनअर करस्पाडंँट जन संदेशा 
134.  श्री. प्ररु्ल्ल कचतामण मारपकवार वहरष्ट्ठ संपादक दै. टाईम्स ऑर् इंहडया 
135.  श्री. अहजत रामचंद्र कदम कॅमेरामन एबीपी न्यजू 
136.  श्री. कृष्ट्णा र. खापरे  हहीहडओ जनाहलस्ट एबीपी माझा 
137.  श्री. सय्यद वाहसम हैदर ब्यरुो हचर् समय (राष्ट्रीय)  
138.  श्री. प्ररु्ल्ल देवशंाकर उपाध्याय उपसंपादक  साप्ता. कल्याण प्रजाराज 
139.  श्री. कुमार देवराव कदम ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
140.  श्री. हहरकसग राजपरुोहहत मखु्य संवाददाता दै. प्रात:काल(कहदी) 
141.  श्री. मंदार बाळकृष्ट्ण पारकर हरपोटकर दै. पणु्य नगरी 
142.  श्री. प्रमोद गोकवद मोरे  प्रहतहनधी दै. रायगडचा आवाज 
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143.  श्री. श्रीकांत तळुजाराम इंगळे कॅमेरामन एबीपी माझा 
144.  श्री. सधुीर मधुऺसदुन जोगळेकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
145.  श्री. सकृुत खांडेकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -  
146.  श्री. नारायण बाळू पांचाळ मालक-संपादक साप्ता. पंचक्रोशाी 
147.  श्री. ाारत तुकाराम हरणखरेु हनर्डमती सहायक दरूदशाकन 
148.  श्री. मधकुर आप्पा कांबळे सहसंपादक दै. लोकसत्ता 
149.  श्री.उमाकांत बळवंत देशापांडे हवशेाष प्रहतनीधी दै. लोकसत्ता 
150.  श्री. अनपु महादेव कुलकणी कॅमेरामन साम टी.हही. 
151.  श्री. प्रााकर हवष्ट्ण ूराणे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
152.  श्री. नारायण आत्माराम बांदेकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -  
153.  श्री.सुंदरचंद कालचंुद ठाकूर संपादक दै. नवाारत टाईम्् 
154.  श्रीमती सखुदा सदानंद परुव पत्रकार दै. देशाोन्नती 
155.  श्री.  हसध्देश्वर यशावंत डुकरे बातमीदार दै. सकाळ 
156.  श्री. सचीन्द्र हत्रपाठी  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
157.  श्री. संजय कृष्ट्णा बापट हवशेाष प्रहतहनधी दै. लोकसत्ता 
158.  कु. वैदेही तामण  संपादक दै. अफ्टरननू हहाईस 
159.  कु. पजूा शााह  हरपोटकर दै. मुंबई समाचार 
160.  श्री. जयंत वासनजी छेडा संपादक साप्ता. गजुकरमत 
161.  श्री. हवक्रांत हेमंत जोशाी  पत्रकार दै. हवशााल जागतृ जनादेशा 
162.  श्री. हदपककुमार गोकवदप्रसाद शामा छायाहचत्रकार दरूदशाकन सह्याद्री 
163.  श्री. दीपक हवठ्ठल ाातुसे ब्यरुो प्रमखु झी 24 तास 
164.  श्री. चरण राजाराम मागकम कॅमेरामन टी.हही. 9 
165.  श्री. हदनकर काराारी सोनकांबळे संपादक दै. हवश्वपथ 
166.  श्री.जनादकन लोके ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 

167.  श्री. हगरीशा हवनायक कुबेर संपादक दै. लोकसत्ता 
168.  श्री. अमोल हवष्ट्ण ूतपासे कॅमेरामन टी.हही. 9 मराठी 
169.  श्री.चंद्रशेाखर पालेथाडी हरपोटकर दै.कनाटक मल्ला 
170.  श्री. सहचन कृष्ट्णा सावंत  कॅमेरामन आज तक 
171.  श्री. काहशानाथ ज्ञान ूकारंडे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
172.  श्री. सरुेंद्र पाडुरंग गांगण अहस. एहडटर दै. कहदसु्थान टाईम्स 
173.  श्री. सरेुशा काहशाराम वडवलकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
174.  श्री. प्रहवण वसंत पाटील हसहनअर कॅमेरामन आज तक 
175.  श्री.शााम मंजनूाथ हांडे हरपोटकर दै. कनाटक मल्ला 
176.  श्री.हवश्वनाथ जगन्नाथ सचदेव ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
177.  श्री. राजेंद्र खंडू थोरात  हवशेाष प्रहतनीधी दै. श्रहमक एकजटू,नांदेड 
178.  श्री.ज्ञानेशा वसंत जठार ब्यरुो हचर् साप्ता. द हवक 
179.  श्री.हववेक माधवराव हगरधारी कायककारी संपादक दै. पढुारी 
180.  श्री. सहुनल कुमार पढुारी हेड क्हहहडओ जनाहलस्ट सी.एन.एन. 

आय.बी.एन. 
181.  श्री. हनतीन राजेंद्र सोनावणे क्हहहडओ जनाहलस्ट सी.एन.एन. 

आय.बी.एन. 
182.  श्री. संजीव प्ररु्ल्ल माहेश्वरी संपादक साप्ता. सहुप्रमेसी 
183.  श्री.हनलेशा महेंद्र दवे  संपादक दै.मुंबई समाचार 
184.  श्री. प्रसाद प्रााकर पाटील हनवासी संपादक द. एहशायन एज 
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185.  श्रीमती अनघा अशाोक राणे संपादक दै. मुंबई हमत्र 
186.  श्री. हवजयकुमार प्रहसध्दनारायण कसह हप्रक्न्सपल करसपॉडेंट दै.ाास्कर,नागपरू 
187.  श्री.  राज ुवेणेकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
188.  श्री. हदलीप योहगराज हजारे संपादक साप्ता. थेट संवाद 
189.  श्री. हकसन नाथा जाधव संपादक साप्ता. मुंबई जनसत्ता 
190.  श्री. योगेशा हववेक तांबे  हसहनअर कॅमेरामन सीएनबीसी आवाज 
191.  श्री. हववेक महेशा गपु्ता  पेशल करस्पानँ्डंट न्यजू 18 इंरडया 
192.  श्री. प्रकाशा हणमंत कुलकणी ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
193.  श्री. प्रशाांत कोंडाजी घगेु हहीहडओ जनाहलस्ट सीएनबीसी आवाज 
194.  श्री. आहशाष शााहूराव राणे र्ोटो एहडटर दै. मीड-डे  
195.  श्रीमती उवकशाी सनत खोना कप्रहसपल करस्पांडंट न्यजू एक्स 
196.  श्री.अशाोक रामचंद्र कशादे स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.यगुधमक, नागपरू 

दै.देशा, नागपरू 
दै.उद्याची खबर आज, नागपरू 

197.  श्री. हदलीशा लहलत पारेख ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार -- 
198.  श्री. एम.एम. कूर  ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार -- 
199.  श्री. ओमप्रकाशा राममनोरथ हतवारी संपादक साप्ता. यशाोमहण 
200.  श्री. अहाषेक नागेंद्र शामा ब्यरुो हचर् इंहडया न्यजू 
201.  श्री.मोहम्मद सोहेल अख्तर क्हहडीओ जनाहलस्ट सीएनबीसी टी.हही.18 
202.  श्री.शैालेंद्र कृष्ट्णा कहार  क्हहडीओ जनाहलस्ट सीएनबीसी टी.हही.18 
203.  श्रीमती महनषा प्रमोद मांदाडे  मुंबई प्रहतहनधी दै. श्रमीक एकजटू, नांदेड 
204.  श्री.दीपक राजाराम म्हाते्र ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
205.  श्री. चैतन्य मारपकवार हप्रक्न्सपल करस्पांडंट दै. मुंबई हमरर 
206.  श्रीमती कुमदू संघवी चावरे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
207.  श्री.  संजीवकुमार ओंकारनाथ शाकु्ला स्पेशाल करस्पाडंँट सायं. दै. हनाकय पहथक 
208.  श्री. हरजवान अहमद हसिीकी मालक-संपादक साप्ता. साहकब टाईम्् 
209.  श्री. सहुनल चंद्रहास कांबळे  वतृ्त हनवेदक आहण अनवुादक आकाशावाणी मुंबई 
210.  श्री. हवनायक जगन्नाथ वेंगलेुकर हसहनअर हहीहडओ जनाहलस्ट टाईम्् नाऊ 
211.  श्री. बाबाजी हवष्ट्ण ूराणे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
212.  श्री. हदक्ग्वजय प्रााकर घाडीगावकर हहीहडओ जनाहलस्ट न्यजू 18 इंहडया 
213.  श्री. सय्यद अश्रर् करीम ब्यरुो हचर् सहारा समय मुंबई 
214.  श्री. नागेशा सदुशाकनराव दाचेवार हवशेाष प्रहतहनधी दै. तरुण ाारत 
215.  श्री.सरेुद्र कुमार हमश्रा हप्रक्न्सपल करस्पाडंँट दै.अमर उजाला 
216.  श्री. हगरीशा श्रीवास्तव  वतृ्त छायाहचत्रकार दै. महामेधा 
217.  श्री.जयप्रकाशा गणेशा केळकर छायाहचत्रकार दै. मुंबई समाचार 
218.  श्री. संदेशा अशाोक बैकर  कॅमेरामन झी 24 तास 
219.  श्री. रणधीर मच्च्छद्र कांबळे पॉहलहटकल एहडटर दै. जनप्रवास 
220.  श्री. म्हाते्र अकजक्य अहजत छायाहचत्रकार दै. अमतृ कलशा 
221.  श्री. सागर अशाोक हशाके  कॅमेरामन  इंहडया टी.हही. 
222.  श्री. अहामन्य ुआनंदराव हशातोळे मेरो एहडटर दै. नवाारत टाईम्स 
223.  श्री. नवीन ाानशुााली उर्क  नरेंद्र गोरी ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार -- 
224.  श्री. राघवेंद्रनाथ हझनकनाथ हद्ववेदी कायककारी संपादक दै. हमारा महानगर 
225.  श्री.हमकलद नामदेव साळवे कॅमेरामन इंहडया टी.हही. 
226.  श्री. देवेंद्र दशारथ धयाळकर  कॅमेरामन इंहडया टी.हही.  
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227.  श्री.जगहदशाचंद्र जयंतीलाल ाट्ट ज्येष्ट्ठ पत्रकार  -- 
228.  श्री. ाालचंद्र जानी    ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
229.  श्री. मनोज देवीप्रसाद दबेु मखु्य उपसंपादक दै. हमारा महानगर 
230.  श्री. अहमत हसताराम जोशाी वहरष्ट्ठ प्रहतहनधी झी 24 तास 
231.  श्री. अहमत बबन पवार हसहनअर कॅमेरामन झी 24 तास 
232.  श्री. संतोष हशावाजी ागत संपादक साप्ता. स्वतंत्र समाचार 
233.  श्री. प्रकाशा चंद्रकांत चहहाण कॅमेरामन झी न्यजू 
234.  श्री. हक्रष्ट्णा कुमार थेवर वहरष्ट्ठ सहाय्यक संपादक द इकॉनॉहमक टाईम्् 
235.  श्री. रजनीशा नामदेव राणे मखु्य वाताहर दै. सामना 
236.  श्री. अमोल अशाोक राणे छायाहचत्रकार दै. मुंबई हमत्र 
237.  श्री.राकेशा शंाकर गोरे  संपादक साप्ता.महाराष्ट्र क्राइम टाइम्स 
238.  श्री. कृष्ट्णाकुमार धमकपाल शाकु्ला वहरष्ट्ठ संवाददाता दै. ाास्कर,अकोला 
239.  श्री. योगेशा वसंत हत्रवेदी ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
240.  श्री. पवन बाबरुाव होन्याळकर वहरष्ट्ठ वाताहर दै. पढुारी 
241.  श्री. अशाोक गणपत महाले ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
242.  श्री. लक्ष्मीदास सरेुशा इनामदार हसहनअर कॅमेरामन आज तक 
243.  श्री. राजेशा सदाहशाव जाधव छायाहचत्रकार दै. द एहशायन एज 
244.  श्री. हसताराम हवठ्ठल कांबळे संपादक साप्ता. जगुन ूटाईम्स 
245.  श्री. कल्पेशा हकशाोर हडकर हसहनअर क्हहहडओ जनाहलस्ट टी.हही. 9 मराठी 
246.  श्री.  कन्हैयालाल खंडेलवाल संपादक साप्ता. मारवाड चेतना 
247.  श्री. श्रीवास्तव आनंद हहरवंशालालव संपादक साप्ता. मुंबई टॉक 
248.  श्री. श्रीकांत पांडूरंग आंिे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
249.  श्री. साहहल जोशाी  वहरष्ट्ठ संपादक टी.हही. टूडे 
250.  श्री. महनष हवश्वनाथ हशाहरषकर मखु्य कॅमेरामन आज तक हेड लाईन टुडे 
251.  श्री. अंशामुन हसताराम पोयरेकर मखु्य छायाहचत्रकार दै. हहदसु्थान टाईम्स 
252.  श्री. प्रशाांत प्रकाशा केणी सहाय्यक संपादक दै. लोकसत्ता 
253.  श्रीमती सजुाता जोग  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
254.  श्री. सहुशाल कुमार हमश्रा कप्रहसपल करस्पाडंँट दै.हबझनेस स्टडँडक 
255.  श्री.सहुनलकुमार हहरशंाकर हतवारी संपादक साप्ता.सबुह से शााम तक की खबरे 
256.  श्री. नंदहकशाोर शंाकरराव पाटील कायककारी संपादक दै. लोकमत 
257.  श्री. संदीप रामराव काळे  संपादक (यवुा) दै. सकाळ 
258.  श्री. सरेुशा हक्रष्ट्णप्पा करकेरा कप्रहसपल र्ोटोग्रार्र दै. मीड-डे 
259.  श्री. हदलीप श्रीधर पवार ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार -- 
260.  श्री. इंद्रहजत रामनगीना कसग हसहनयनर स्पेशाल करस्पाडंँट न्यजू 24 
261.  श्री. अब्दलु राजीक बाबशेार खान पत्रकार एहशायन न्यजू इंटरनशॅानल 
262.  श्री. संदीप आधार पाटील कॅमेरामन एहशायन न्यजू इंटरनशॅानल 
263.  श्री. कमलेशा दामोदर सतुार डेप्यटुी एहडटर आज तक 
264.  श्री. दीपक राजेंद्र हद्ववेदी  करस्पानँ्डंट न्यजू 24 
265.  श्री. घन:श्याम शाांताराम ाडेकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
266.  श्री. श्रीनारायण हतवारी वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. एब्सल्यटू इंहडया 
267.  श्री. अप्पासाहेब आनंदराव आवचरे संपादक साप्ता. राजगड नगरी 
268.  श्री. गौरीशंाकर सदाहशाव घाळे वाताहर दै. लोकमत 
269.  श्री. हवनायक चंद्रकांत परब कायककारी संपादक लोकप्राा 
270.  श्री. सत्यप्रकाशा उमाशंाकर हतवारी संपादक साप्ता. सब की खबरे 
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271.  श्री. मंगेशा सरेुशा आंिे कॅमेरामन इंहडया टूडे 
272.  श्री. हकरण बळवंत सपकाळ असोहसएट हसहनअर कॅमेरामन इंहडया टूडे 
273.  श्री. कैसर रजा हुसैनी संपादक साप्ता.जदीद अखबार सदाकत 
274.  श्रीमती  हवद्या  स्पेशाल करस्पॉडंट इंहडया टूडे 
275.  श्री. सी.के. संतोष हसहनअर हरपोटकर दै. माताृमूी  
276.  श्री. प्रहवण गोकवद रोहहत कॅमेरामन एन.डी.टी.हही. प्रॉफीट 
277.  श्री. संजय बन्सी मंडल हसहनअर कॅमेरामन एन.डी.टी.हही. 
278.  श्रीमती स्वाती द. राजार संपादक दै. हमलेहनयम न्यजू टेक 
279.  श्री. समीर सदानंद शाानााग हसहनअर कॅमेरामन इंहडया टूडे 
280.  श्री. हवनायक ागवान पात्रडुकर कायककारी संपादक दै.लोकमत  
281.  श्री. राजेंद्र बाळकृष्ट्ण थळे कॅमेरामन एन.डी.टी.हही. 
282.  श्री. सौरा शंाकर गपु्ता हसहनयर करस्पाडंँट एन.डी.टी.हही. 24X7 
283.  श्री. मतृ्यूंजय साुाष बोस ब्यरुो हचर् दै.डेक्कन हेरॉल्ड 
284.  श्री. चंद्रशेाखर जयवंतराव माताडे संपादक, न्यजू नेटवकक  दै. पढुारी 
285.  श्री. महेशा सरेुशा मोरे  कॅमेरामन इंहडया टूडे 
286.  श्री.ज्ञानेश्वर कत्रबक रावराणे वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.रत्नाहगरी टाईम्स 
287.  श्री. प्रहवण परुो  वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. आपलं महानगर 
288.  पदमश्री सधुारक हकसन ओलवे ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार -- 
289.  श्री. प्रााकर गुंडू वराडकर वहरष्ट्ठ छायाहचत्रकार दै. सामना 
290.  श्री. हामराव कहदरूाव धुळप मालक-संपादक साप्ता. धगधगती मुंबई 
291.  श्री. समर महंमद खडस वहरष्ट्ठ सहाय्यक संपादक दै. महाराष्ट्र टाइम्् 
292.  श्री. ावूेंद्र हवश्वजीत त्यागी सहाय्यक संपादक दै. नवाारत टाइम्् 
293.  श्री. सदानंद गोडबोले  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
294.  श्री.पे्रम पद्माकर म्हाते्र कॅमेरामन टी.हही. 9 मराठी 
295.  श्री. संजय दत्तात्रय डहाळे वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.सामना 
296.  श्री. अरकवद रामकृष्ट्ण सवेु ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
297.  श्री. राजेशा अमतृलाल पटेल डेप्यटुी एहडटर दै. हदहय ाास्कर 
298.   श्रीमती सहुचत्रा सिुमण्यम अय्यर संपादक साप्ता. र्ोरइहहर न्यजू 
299.  श्री. राजेशा उत्तमराव नाईक वतृ्त संपादक दै. पढुारी 
300.  श्री. अशाोक नागनाथ आडसळू खास प्रहतनीधी दै. हदहय ाारती 
301.  श्री. पराग अरुण कुलकणी स्वतंत्र हय. छायाहचत्रकार दै.पढुारी 

दै. हशावनेर 
मा.व.ज.स. 

302.  श्री. संदीप सदगरुु हरमलकर कॅमेरामन समय न्यजू 
303.  श्री. मसु्तार्ा ईरर्ान शेाख करस्पॉडंन्ट इंहडया टूडे 
304.  श्री. दत्ता एकनाथ मानकर वहरष्ट्ठ छायाहचत्रकार दै. सामना 
305.  श्री. अनरुाग नंद चतवेुदी ज्येष्ठ पत्रकार -- 
306.  श्री. नीरज पखुराज दवे कायककारी संपादक दै. जागरुक टाईम्स 
307.  यास्मीन इक्बाल शेाख  मुंबई प्रहतहनधी सायं. दै. साईमत जळगाव 
308.  श्री. शेाषनाथ श् यामनारायण कसह वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. दोपहर का सामना 
309.  श्री. श्रीराम गोपाळ खाहडलकर ज्येष्ट्ठ  पत्रकार -- 
310.  श्री. हवजय शाांताराम साखळकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
311.  श्री. प्रमोद मदननाथ गवळी वतृ्त संपादक दै. लोकमत समाचार 
312.  श्री. संजीवकुमार गपु्ता  कॅमेरामन झी  हबजनेस 
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313.  श्री. प्रसाद प्ररु्ल्लकुमार मोकाशाी वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.लोकसत्ता 
314.  श्री. हसध्देश्वर हहरााऊ हपलगर  कॅमेरामन झी 24 तास 
315.  श्री. रकवद्र ाास्कर खांडेकर संपादक दै. देशा मोचा 
316.  श्री. अनरुाग अहनल शााह संवाददाता झी हबजनेस  
317.  श्री. हवद्याधर शंाकरराव हशाके कॅमेरामन झी 24 तास 
318.  श्रीमती राही  हाडे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
319.  श्री. रमेशा हाका टपाल कॅमेरामन समय न्यजू 
320.  श्री. समुेशा प्रल्हाद ाालेराव  कॅमेरामन झी हबझनेस 
321.  श्री. मोहन गणपत आगरे कॅमेरामन झी हबझनेस 
322.  श्री. राजेशा आप्पा माळकर  एक्क्झक्यटुीहह क्हहहडओ जनाहलस्ट न्यजू नेशान 
323.  श्री. देवदास लक्ष्मण मटाले  वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. रामप्रहर 
324.  श्री. हदपक केशाव केदार क्हहहडओ जनाहलस्ट झी हबझनेस 
325.  श्रीमती हप्रयंका काकोडकर संपादक (स्पेशाल प्रोजेक्ट) टाईम्् ऑर् इंहडया 
326.  श्री.सहुास हवषण ूगांगल वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. लोकसत्ता 
327.  श्री.मनोज प्रााकर जोशाी वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.लोकसत्ता 
328.  श्री.सरुतिंद तारािंद ठाकूर िररष्ठ पत्रकार यएुनआय 
329.  श्री. ारत ागवानदास चौहान कॅमेरामन समय न्यजू 
330.  श्री. अंकूशा महनराम जायस्वाल हसहनअर करस्पॉन्डट न्यजू वल्डक इंहडया 
331.  श्री. राहुलदेव शामा कप्रहसपल करस्पॉन्डट न्यजू वल्डक इंहडया 
332.  श्री. अहमत उपाध्याय हनवासी संपादक न्यजू वल्डक इंहडया 
333.  श्री.श्याम शामा  हसहनयर कॅमेरामन न्यजू वल्डक इंहडया 
334.  श्री. सत्यदेव कुमार  कॅमेरामन न्यजू वल्डक इंहडया 
335.  श्री. हदनेशा गणेु  ज्येष्ट्ठ पत्रकार ---- 
336.  श्री. ागवान हनळे ज्येष्ट्ठ पत्रकार ----- 
337.  श्रीमती गौरी संहदप देशामखु हनवेदक आकाशावाणी,मुंबई 
338.  श्री. सयूककांत शाांताराम र्ातरे्कर ज्येष्ट्ठ पत्रकार ----- 
339.  श्रीमती रोहहणी खाडीलकर-पोतनीस संपादक दै. संध्याकाळ 
340.  श्री. राघवेंद्र रामसजीवन हत्रपाठी मखु्य संपादक यनुायटेड न्यजू ऑर् इंहडया 
341.  श्री. हनवास वसंत मसने  मखु्य उपसंपादक यनुायटेड न्यजू ऑर् इंहडया 
342.  श्री.हवनायक गोकवद दळवी ज्येष्ट्ठ पत्रकार ----- 
343.  श्री.मनोज वहशाष्ट्ठ ठाकूर मालक- संपादक साप्ता. मेरो टुडे 
344.  श्री. कौहशाक बालाुाई माधवानी पत्रकार दै. आदशाक महाराष्ट्र 
345.  श्री. रकवद्र यशावंत हबवलकर वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.पणु्य नगरी 
346.  श्री. आलोक राजीव देशापांडे हप्रक्न्सपल करस्पॉडंट दै.द कहद ू
347.  श्री. सनुील ारत काळे हसहनयर करस्पॉडंट टी.हही. 9 
348.  श्री. प्ररु्ल्ल हवष्ट्ण ूपहरहार कॅमेरामन हरपब्लीक टी.हही. 
349.  श्री. सन्नी रकवद्र ाहद्रगे  क्हहहडओ जनाहलस्ट हरपब्लीक टी.हही. 
350.  श्री. हववेक शंाकरराव हदवाकर वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. पणु्यनगरी 
351.  श्री. साुाष राजाराम आचरेकर मालक-संपादक साप्ता. अचकू वाता 
352.  श्री. हवनायक शंाकर जोशाी ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
353.  श्री. प्रहदप अ. कोचरेकर ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार -- 
354.  श्री. बी.एम. जेया अहसर  मखु्य संपादक साप्ता. वनक्कम,मुंबई 
355.  श्री. हनशाांत दत्ताराम सरवणकर हवशेाष प्रहतहनधी दै. लोकसत्ता 
356.  श्री. स्वप्नसौरा कुलश्रेष्ट्ठ सहायक संपादक दै. लोकसत्ता 
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357.  श्री. धोंहडबा गणपत म्हस्के मुंबई ब्यरुो हचर् दै. सकाळ टाईम्स पणेु 
358.  श्रीमती हदपाली तकुाराम कदम वहरष्ट्ठ वाताहर दै. सकाळ 
359.  श्री. अहदत्य राधेश्याम दबेु डेप्यटुी हचर् हरपोटकर दै. नवाारत 
360.  श्री. हनहखल  देशामखु  हप्रक्न्सपल करस्पॉडंट द.पे्रस रस्ट ऑर् इंहडया 
361.  श्री. ज्ञानेशा कत्रबक चहहाण हप्रक्न्सपल करस्पॉडंट द.पे्रस रस्ट ऑर् इंहडया 
362.  श्री.अशाोककुमार जगदीशाप्रसाद शाकु्ला  ब्यरुो हचर् सदुशाकन न्यजु चनेॅल 
363.  श्री. हनत्यानंद रामजतन शामा वाताहर झी न्यजू 
364.  श्री. संतोष दाजी मगकज  संपादक साप्ता. कुडाळ वाता 
365.  श्री. अजय बाबली वजरकर मखु्य संपादक साप्ता.ाारत सत्य (इंग्रजी) 
366.  श्री. ागवान हवष्ट्ण ूसाळवी मालक-संपादक साप्ता. आपला पोलादपरू 
367.  श्री. हवजयकुमार गणेशा काळे ज्येष्ट्ठ पत्रकार ---- 
368.  श्री. हदलीप महादेव जाधव ज्येष्ट्ठ पत्रकार ----- 
369.  श्री. सदानंद उपेंद्रनाथ खोपकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार ---- 
370.  श्री. अहाषेक कृपाशंाकर पाण्डेय करस्पॉडंट न्यजू 18 इंहडया 
371.  श्री. संजीव शाहशाकांत हशावडेकर डेप्यटुी एहडटर (हसटी) दै.हमड-डे (इंग्रजी) 
372.  श्री. धमेद्र वामनराव जोरे  राजकीय संपादक दै.हमड-डे (इंग्रजी) 
373.  श्री. पे्रमानंद काळुराम बच्छाव प्रहतहनधी दै.तरुण ाारत संवाद 
374.  श्री. नरेंद्र धमाजी कोठेकर हनवासी संपादक दै.तरुण ाारत संवाद 
375.  श्री.सशुाील ाोरु कदम वतृ्तपत्र छायाहचत्रकार दै.लोकमत 
376.  श्री. सवेशा पाठक  सहायक वतृ्त संपादक दै.नवाारत टाइम्स 
377.  श्रीमती संध्या आनंद श्रीवास्तव मालक-संपादक साप्ता.ग्लोबल चक्र 
378.  श्री. संजय माहणकराव पाटोळे ब्यरुो हचर् दै.सांज महानगर 
379.  श्री. अक्षय महेंद्र अंतानी ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
380.  श्री. अमेय अशाोक राणे  प्रहतहनधी एबीपी माझा 
381.  श्री. हदलीप वसंत चावरे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
382.  श्री. मनोज मारुती मोघे उपसंपादक/वाताहर दै.सामना 
383.  श्री.सरेुशा अजुकन जाधव छायाहचत्रकार  दै.पढुारी 
384.  श्री.अाय नारायण जोशाी वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.नवशाक्ती 
385.  श्री. राजेशा सरुेंद्र शााह वहरष्ट्ठ पत्रकाऱ दै.सामना 
386.  श्री.अतलु शंाकर जोशाी वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.सामना 
387.  श्री. हदवाकर मगन शेाजवलकर वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.सामना 
388.  श्री. रकवद्र राजाराम पारकर वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.सामना 
389.  श्रीमती काजल हक्रष्ट्णा अय्यर डेप्य.ुब्यरुो हचर् टाइम्स नाऊ 
390.  श्रीमती हवनया हवलास देशापांडे हसहनयर असोहसएट एहडटर/ब्यरुो 

हचर् 
सीएनएन न्यजु 18 

391.  श्री.सहतशा हमश्र  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
392.  श्री. ागृनुाथ चौहान ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
393.  श्री.जी हवश्वनाथ  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
394.  श्री.एस.एस.रामास्वामी ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
395.  श्री.हट.एन.रघनुाथा ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
396.  श्री.राजेशा हवााकर चरुी वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.सामना 
397.  श्री.कृष्ट्णा मधसुदून जोशाी उपमखु्य बातमीदार दै.सकाळ 
398.  श्री.देवेंद्र श्यामसुंदर ाोगले उपसंपादक/वाताहर दै.सामना 
399.  श्री.महलक रै्जल मशु्ताक अहसस्टंट एहडटर दै.कहदसु्थान टाइम्स 
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400.  श्री.सहचन शंाकर कशादे कॅमेरामन एबीपी माझा 
401.  श्री.प्रमोद रामकुमार  शामा पत्रकार एएनआय 
402.  श्री.प्रशाांत अशाोक परब कॅमेरामन एएनआय 
403.  श्री.अमरदीप केशाव कोरी कॅमेरामन एएनआय 
404.  श्री.सरेुशा आत्माराम कराळे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
405.  श्री.प्रताप थोरात  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
406.  श्री.केदार गजानन दामले वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.लोकसत्ता 
407.  श्री.बोचरे बाळासाहेब हनवतृ्ती,  वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.लोकमत 
408.  श्री.आहशाष सखाराम बनसोडे उपसंपादक/ वाताहर दै.सामना 
409.  श्री.प्रशाांत हवजय चहहाण वतृ्त छाया हचत्रकार दै.सकाळ 
410.  श्री.सर्क राज आरझ ू  संपादक दै.हहदसू्थान (उदुक) 
411.  श्री.अन्सारी रईस अहमद श्रहमक पत्रकार मुंबई उदूक न्यजू 
412.  श्री.हवश्वास हशावाजी वाघमोडे हप्रक्न्सपल करस्पाडंँट द इंहडयन एक्सपे्रस 
413.  श्री.संजय अजुकन हडकर स्पेशाल र्ोटोग्रार्र हद टाईम्स ऑर् इंहडया 
414.  श्री.श्रीवास्तव सोनलूाल सरुेंद्र प्रताप हरपोटकर द एहशायन एज 
415.  श्री.ागवान चंद्रकांत परब स्पेशाल करस्पाडंँट द एहशायन एज 
416.  श्री.सजुीत हीरालाल गपु्ता संवाददाता दै.दोपहर का सामना 
417.  श्री.कुनेष नाथालाल दवे हरपोटकर दै.गजुरात समाचार 
418.  श्री.श्रीशा मेवालाल उपाध्याय स्पेशाल करस्पाडंँट दै.प्रवासी संदेशा 
419.  श्री.हहकम आहसर् मुनार् मंत्रालय प्रहतहनधी दै.बंधुपे्रम 
420.  श्री.सागर हवलास  कुलकणी हप्रक्न्सपल करस्पॉन्डंट न्यजू 18लोकमत 
421.  SMT.SHAHEEN SHEKH  

GULAMRASOOL, 
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TOOFAN 
422.  श्री.हकरणकुमार हकशाोर उमरीगर वहरष्ट्ठ कॅमेरामन बी.टी.हही.आय. 
423.  श्री.िजेशा राजेंद्र कुमार ब्यरुो चीर् झी हबझनेस 
424.  श्री.सबुोध हवष्ट्ण ूशंाकर हमश्रा हसनीयर स्पेशाल करस्पानँ्डंट झी हबझनेस 
425.  श्री.आशाीष हमहीर मोंडल हसहनयर कॅमेरामन झी न्यजू 
426.  श्री.मशु्ताक सलीम  अली हसहनयर कॅमेरामन झी न्यजू 
427.  श्री.कृष्ट्णात धोंडीराम पाटील  हवशेाष प्रहतहनधी  झी 24  तास 
428.  श्री. अहनल तातोबा सौदंडे हसहनयर कॅमेरामन झी  क्हहऑन 
429.  श्री.कमलजीत हनरंजन कसह हसहनयर कॅमेरामन झी  क्हहऑन 
430.  श्री.हनरज रामहवर शामा कॅमेरामन हरपब्लीक टी.हही. 
431.  श्री.आगाशेाआहशाषश्रीपाद हचर् करस्पाडंँट पीटीआय 
432.  श्री.बापट हनहखल राजेंद्र  कॉपी एहडटर पीटीआय 
433.  श्री.रणहजत रत्नाम्मा गंगाधरन ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
434.  श्री.एन.के.कुरुप ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
435.  श्री.हमहथलेश्वर प्रसाद कसग ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
436.  श्री.सक्च्चदानंद महाडीक   ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
437.  श्रीमती कल्पना वमा  ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
438.  श्री.अशाोक बी.दोशाी ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
439.  श्री.अहजत जोशाी  ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
440.  श्री.सहुजत गोकवद महामलूकर सहायक संपादक द टाइम्स ऑर् इंहडया 
441.  श्रीमती ााहवका पोपट जैन स्पेशाल करस्पॉडंट  द टाइम्स ऑर् इंहडया 
442.  सौ.वैशााली हन.होगले प्रहतहनधी दै.खबरे आज तक 
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443.  श्री.राहुल हशावराम वारे  उपसंपादक दै.आदशाक महाराष्ट्र 
444.  श्री.हरेशा हरीश्चंद्र खारकर संपादक साप्ता.सत्यगाथा 
445.  श्री.मुंडाछाली पद्माक्षण आनंदन ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
446.  श्री.न्यायपती पाटरााी राहमयाह ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
447.  श्री.शेाख सलाउिीन हनजामिुीन मालक-संपादक पा.आज का महानगर 
448.  श्री.मयरु पहरख  ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार - 
449.  श्री.खलील शारीर् हगरकर वहरष्ट्ठ वाताहर दै.लोकमत 
450.  श्री.हवलास लक्ष्मण आडे मालक-संपादक साप्ता.सेवा लक्ष टाइम्स 
451.  श्री.सरेुशा ईश्वरदास साहहल हसहनयर क्हहहडओ जनाहलस्ट हमरर नाऊ 
452.  श्री.गणेशा महादेव परब वहरष्ट्ठ प्रोड्युसर एन.डी.टी.हही. 
453.  श्री.प्रकाशा हामराव साबळे वाताहर दै.पढुारी 
454.  श्री.हेमल गोकवद परुाहहत कायककारी संपादक दै.जागरुक टाइम्स 
455.  श्री.मयरेुशा शारद गणपत्ये डेप्यटुी न्यजू एहडटर हमरर नाऊ 
456.  श्रीमती ाावना शामा  स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.नवाारत 

आज की जनधारा 
साप्ता.इंहडया अनबाऊंड 

457.  श्री.हसद्धाथक आयक ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
458.  श्रीमती स्वाती खंडेलवाल कायककारी संपादक झी हबझनेस 
459.  श्रीमती श्रृती गणपत्ये वाताहर दै.मुंबई हमरर 
460.  श्री.राजेशा कुमार स्पेशाल करस्पाडंँट इंहडया टी.हही. 
461.  श्री.वैाव सरेुशा परब हसहनयर करस्पाडंँट एबीपी माझा 
462.  श्री.राजेशा हत्रपाठी डेप्यटुी प्रोड्युसर एबीपी न्यजू 
463.  श्री.रुपेशा धोंहडराम शेालार कॅमेरामन एबीपी माझा 
464.  श्रीमती उज्वला रघनुाथ ढेकळे प्रहतहनधी दै.आदशाक महाराष्ट्र 
465.  श्री.मनोज राजपाल चंदेहलया संपादक कहदी खबर 
466.  श्री.हवलास श्रावण आठवले कन्सल्टंट एहडटर कहदी खबर 
467.  श्री.रकवद्र अशाोक आंबेकर कन्सल्टंट एहडटर कहदी खबर 
468.  श्री.मंगेशा गोकवद मोरे  छायाहचत्रकार दै.आपले साम्राज्य 
469.  श्रीमती रुपाली संदीप रेड्डी मुंबई प्रहतहनधी दै.आपले साम्राज्य 
470.  श्री.समीर हवश्वास शेाळके क्हहहडओ जनाहलस्ट हरपब्लीक टी.हही 
471.  श्री.प्रकाशा अकोलकर  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
472.  श्री.जी सिुमहणयन कायककारी संपादक साप्ता.र्ोरइहहर न्यजू 
473.  श्री.मोहन गणपत देशामखु हसहनयर प्रोड्युसर टी.हही. 9 मराठी 
474.  श्री.शााहजहान अब्बास मगदमू कायककारी संपादक साप्ता.शाोधन 
475.  श्री.श्रीकांत वसंतराव बोजेवार हनवासी संपादक दै.महाराष्ट्र टाइम्स 
476.  श्री.अशोक महादेि पानिलकर ज्येष्ठ पत्रकार -- 
477.  श्री.रिठ्ठल दत्तात्रय प्रभु केळुसकर ज्येष्ठ पत्रकार -- 
478.  श्री.रिचिास कमलाकर रडग्गीकर ज्येष्ठ पत्रकार -- 
479.  श्री.सौरा जगहदशा वक्ताहनया हप्रक्न्सपल करस्पाडँट आज तक  
480.  श्री.रौनक मोहन कुकडे हप्रक्न्सपल करस्पाडंँट एबीपी न्यजू 
481.  मनश्री आनंद पाठक हसहनयर करस्पाडंँट एबीपी माझा 
482.  श्री.संकेत आनंद पाठक हसहनयर करस्पाडंँट न्यजू 24 
483.  श्री.अंचल लालहबहारी कसह कॅमेरामन न्यजू 24 
484.  श्री. राहुल प्राुकलग झोरी वहरष्ट्ठ प्रहतहनधी टी.हही. 9 
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485.  श्री.आहशाष अहजत दयाळकर क्हहहडओ जनाहलस्ट हमरर नाऊ 
486.  श्री. प्रशाांत दत्ताराम अंकुशाराव हसहनयर करस्पाडंँट झी न्यजू  
487.  श्री अंकुर हदनेशा कुमार त्यागी  हप्रक्न्सपल करस्पाडंँट झी न्यजू  
488.  श्री. रनरज बाजपेयी  डे यटुी एक्झीक्यरुटव्ह एरडटर सीएनबीसी आिाज 
489.  श्री.सहचन प्रााकर परब रेहसडन्ट एहडटर इंहडया अहेड 
490.  श्री. हदनेशा झरूीप्रसाद मौया स्पेशाल करस्पाडंँट इंहडया टी.हही. 
491.  श्रीमती रशखा धाररिाल  प्रश्न्सपल कर पॉडंट न्यजू 18 इंरडया 
492.  श्री. राकेश कमल रत्रिेदी डे यटुी न्यजू एरडटर टाइम्स नाऊ 
493.  श्री. रिजय सािले  हसहनयर क्हहडीओ जनाहलस्ट टाइम्स नाऊ 
494.  श्री. संजय ाारतलाल रणहजत हसहनयर क्हहडीओ जनाहलस्ट टाइम्स नाऊ 
495.  श्री.राजेंद्र लक्ष्मीकांतराव हंुजे डेप्यटुी एहडटर साम टी.हही. 
496.  श्री.रनतीन गेंदाजी बोढारे कॅमेरामन साम टी.हही. 
497.  श्री.सधुीर रशिदास सयुथिंशी सहायक संपादक दै. द न्य ूइंरडयन एक्सपे्रस 
498.  श्री.जगदीश जेठमल मेहता मालक संपादक सा ता.म धर का तहलका 
499.  श्री. लाड अमरेशा आप्पा  हसहनयर कॅमेरामन झी 24 कलाक 
500.  श्री. साेलाल रामलखन यादव  हरपोटकर दै.खबरे आज तक 
501.  श्री.प्रहदप शाामराव हधवार हप्रन्सीपल र्ोटोग्रार्र मीड डे 
502.  श्री.रजनीश मंदार काकडे छायारित्रकार  
503.  श्रीमती सर िती कुिळेकर ितृ्त रिभाग प्रमखु आकाशिाणी 
504.  श्रीमती शीतल हरी  करदेकर रिशे  प्ररतरनधी दै.ितृ्तमानस 
505.  श्री.अिधेश व्यास  ज्येष्ठ पत्रकार -- 
506.  श्री.कसह राजीव रंजन राजनारायण वहरष्ट्ठ हवशेाष प्रहतहनधी झी न्यजू 
507.  श्री.सहचन केशाव पेडणेकर कॅमेरामन झी हहीऑन 
508.  श्री.सरुज हशावाजी सावंत वहरष्ट्ठ प्रहतहनधी  साम टीहही 
509.  श्री.उद्धव यशावंत ढगे पाटील मुंबई प्रहतहनधी दै.देशादतु, नाहशाक 
510.  श्री.अब्दलु अझीझ मोहम्मद अनीर् 

अंसारी ज्येष्ट्ठ पत्रकार,मुंबई -- 
511.  श्री.हवजय कुमार बद्रीप्रसाद हत्रपाठी छायाहचत्रकार दै.खबरे आज तक 
512.  श्री.रामहदनेशा हहरालाल यादव उपसंपादक दै.दोपहर का सामना 
513.  श्री.हजतेंद्र हशावनाथ मल्लाह उपसंपादक दै.दोपहर का सामना 
514.  श्री.हवनय रामकरण यादव उपसंपादक दै.दोपहर का सामना 
515.  श्री. योगेश िसंत नाईक डे यटुी असोरसएट एरडटर दै. इंरडयन एक्सपे्रस 
516.  श्री.इंद्रकुमार  बंसीलाल जैन ज्येष्ठ पत्रकार -- 

 
हवभाग नागपरू  

हजल्हा - नागपरू 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. हवजय जवाहरलाल दडा , प्रबंध संपादक दै. लोकमत 
2 श्री. गणेशा तेजरावजी खवसे , हजल्हा प्रहतहनधी दै. लोकमत 
3 श्री. गजानन हकसनराव चोपडे, मखु्य उपसंपादक दै. लोकमत 
4 श्री. हजतेंद्र परुुषोत्तम ढवळे,मखु्य वाताहर दै. लोकमत 
5 श्री. राजेशा सशुाील हटकले,मखु्य छायाहचत्रकार दै. लोकमत 
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6 श्री. गजानन श्रीधर हनमदेव, मखु्य संपादक दै. तरूणाारत 
7 श्री.  महेंद्र श्रीधरराव आकांत, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. तरुण ाारत 
8 श्री. चारुदत्त हवजयराव कहू , वतृ्त संपादक दै. तरुण ाारत 
9 श्री. पराग वसंतराव जोशाी , मखु्य वाताहर/ उपसंपादक दै. तरुण ाारत 
10 श्री. हदलीपकुमार चनु्नीलाल दपुारे, उपसंपादक दै. तरुण ाारत 
11 श्री. अहनल उमाकांत रे्करीकर ,हजल्हा प्रहतहनधी दै. तरुण ाारत 
12 श्री. अनंत  श्रीकांत मळेु , छायाहचत्रकार दै. तरुणाारत 
13 श्री. हनरंजन वासदेुव अते्र, छायाहचत्रकार दै. तरुणाारत 
14 श्री. राजेशा अशाोक रामपरूकर , वहरष्ट्ठ वाताहर दै. सकाळ 
15 श्री.केवल हहरदास हजवनतारे , उपसंपादक दै. सकाळ 
16 श्री. हकशाोर रामचंद्र जामकर , मखु्य वाताहर दै. सकाळ 
17 श्री. राजेशा महादेवराव चरपे,वाताहर दै. सकाळ 
18 श्री. नरेशा हवठ्ठलराव शेाळके,वररष्ठ बातमीदार दै. सकाळ 
19 श्री. अनंत शंाकरराव कोळमकर , सहयोगी संपादक दै. सकाळ 
20 श्री. अहनल बबन यादव,सहायक वतृ्तसंपादक दै. सकाळ 
21 श्री. हवनोद ज्ञानदेव इंगोले, बातमीदार दै. अग्रोवन (पणेु) 
22 श्री.चक्रधर जगन्नाथ पराते  

(सदुशाकन चक्रधर) ,हनवासी संपादक 
दैहनक देशाोन्नती 

23 श्री. राजेंन्द्र रामराव उट्टलवार,वहरष्ट्ठ वाताहर दैहनक देशाोन्नती 
24 श्री. हवनोद रामगोपाल माहेश्वरी,संपादक दैहनक नवाारत 
25 श्री. संजय  रघरुाज हतवारी,हनवासी संपादक दैहनक नवाारत 
26 श्री. हनरजनंदन  राजनंदन प्रसाद,वाहणज्य प्रहतहनधी दैहनक नवाारत 
27 श्री. नंदहकशाोर हदनदयाल परुोहहत,उपसंपादक दै.लोकमत समाचार 
28 श्री. जगदीशाचद्र  ताराचंद जोशाी,उपसंपादक दै. लोकमत समाचार 
29 श्री. कमल कल्पनाथ शामा,वहरष्ट्ठ उपसंपादक  दै. लोकमत समाचार 
30 श्री. हकरण नारायण मोघे,डेप्यटुी एहडटर दै. लोकमत समाचार 
31 श्री. प्रकाशा शंाकरराव दबेु, संपादक दैहनक ाास्कर 
32 श्री. महणकांत सखुीचंद सोनी,संपादक दैहनक ाास्कर 
33 श्री. आनंद मुलचंद हनवाण,समन्वय संपादक दैहनक ाास्कर 
34 श्री. संजय पंढरीनाथ देशामखु,वतृ्त संपादक दैहनक ाास्कर 
35 श्री. समुीत मनमोहन अग्रवाल,हवशेाष प्रहतहनधी दैहनक ाास्कर 
36 श्री. सरेुशा यादवराव  वैतागे,वहरष्ट्ठ छायाहचत्रकार दैहनक ाास्कर 
37 श्री. राहूल ाालचंद्र पांडे,शाहर संपादक दै.हहतवाद 
38 श्री. हवकास वसंत वैद्य,हप्रन्सीपल करस्पॉन्डंट दै.हहतवाद 
39 श्री. कार्डतक सधुाकर लोखंडे,प्रहतहनधी दै.हहतवाद 
40 श्री. हशारीष  नारायण  बोरकर,हवशेाष प्रहतहनधी दै.हहतवाद 
41 श्री. राहूल रहवन्द्र हदक्षीत,सह. संपादक  दै.हहतवाद 
42 श्री. पाहरतोशा अमरेशा प्रामाहणक,हप्रन्सीपल करस्पॉन्डंट दै.हहतवाद 
43 श्री. सतीशा  पुंडहलक  राऊत,छायाहचत्रकार दै.हहतवाद 
44 श्री. नहलनीकांत सनुाकर नायक,कायककारी संपादक दै. लोकमत टाईम्स 
45 श्री. िम्हाशंाकर हशावदशाकन हत्रपाठी,स्पेशाल करस्पानँ्डट दै. लोकमत टाईम्स 
46 श्री. हनलेशा परुुषोत्तम देशापांडे,हचर् सब एहडटर / हरपोटकर दै. लोकमत टाईम्स 
47 श्री. उदय सधुाकर अंधारे,हसहन. सब एहडटर / हरपोटकर दै. लोकमत टाईम्स 
48 श्री. हववेक माधव देशापांडे,वहरष्ट्ठ सहाय्यक संपादक दै. इंहडयन एक्सपे्रस 
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49 श्री.  प्रदीपकुमार हचत्तरंजन मैत्र,हवशेाष प्रहतहनधी दै. कहदसु्थान टाईम्स 
50 श्री. महेशा  ाालचंद्र उपदेव,प्रहतहनधी दै. सामना 
51 सौ. प्रज्ञा संजय हेडा,डेप्यटुी एहडटर दै. लोकशााही वाता 
52 श्री. राकेशा हवनोदराव हालकर,शाहर संपादक दै. लोकशााही वाता 
53 श्री. हजतेंद्र हहरााऊ वानखेडे,हसहनअर वाताहर दै. लोकशााही वाता 
54 श्री. हधरज बाळकृष्ट्ण वैतागे,छायाहचत्रकार दै. लोकशााही वाता 
55 श्री. अंजय्या राजम अन्नपरती,मखु्य वाताहर दै.टाइम्स ऑर् इंहडया 
56 श्री. सोहमत्र तपन बोस,स्पेशाल करस्पॉन्डंट दै.टाइम्स ऑर् इंहडया 
57 श्री. वैाव हवलास गंजापरेु,अहसस्टंड एहडटर दै.टाइम्स ऑर् इंहडया 
58 श्री. सहुास रमेशा नायसे,मखु्य वाताहर दै.टाइम्स ऑर् इंहडया 
59 श्री. अहाषेक अरकवद चौधरी,स्पेशाल करस्पॉन्डंट दै.टाइम्स ऑर् इंहडया 
60 श्री. प्रहतक हमनाक्षी हसध्दाथक,हसहनअर करस्पॉन्डंट दै.टाइम्स ऑर् इंहडया 
61 श्री. रणजीत वसंतराव देशामखु,मखु्य छायाहचत्रकार दै.टाइम्स ऑर् इंहडया 
62 श्री. श्रीपाद हवनायकराव अपराहजत,हनवासी संपादक  दै.महाराष्ट्र  टाईम्स 
63 श्री. अतलु मनोहरराव पांडे,शाहर संपादक दै.महाराष्ट्र  टाईम्स 
64 श्री. अहवनाशा बाळकृष्ट्ण महालक्ष्मे,हवशेाष प्रहतहनधी दै.महाराष्ट्र  टाईम्स 
65 श्री. मंगेशा दादाजी राऊत,वहरष्ट्ठ वाताहर दै .लोकसत्ता 
66 श्री. महेशा नंदहकशाोर बोकडे,हसहनयर करस्पॉन्डंट दै. लोकसत्ता 
67 श्री. राजेश्वर बापरूाव ठाकरे,हप्रक्न्सपल करसपाडंँट दै. लोकसत्ता 
68 श्री. चंद्रशेाखर वासदेुवराव बोबडे , हसटी ब्यरुोहचर् दै. लोकसत्ता 
69 श्री. क्रांती  केशावराव नालमवार,संपादक सांध्य दै. महाहवदाक 
70 श्री.लक्ष्मणदास  खानचंद असरानी , प्रहतहनधी सांध्य दै. महाहवदाक 
71 सौ. अल्का क्रांती  नालमवार,संपाहदका सकाळ दै.महाहवदाक 
72 श्री. हशाव  हहरहकशान अग्रवाल,प्रबंध संपादक दै.राष्ट्रदतू 
73 श्री. अरूण  पनुमचंद  कोटेचा,संपादक दै.हवदाक की बात 
74 श्री. हनमकलहकशाोर नंदहकशाोर चौरहसया,संपादक सांध्य दैहनक नवप्राात 
75 श्री. हशारीष केशावराव चौधरी,छायाहचत्रकार सांध्य दैहनक नवप्राात 
76 श्री. श्रीकृष्ट्ण  तनसखुदास  चांडक,संपादक दैहनक महासागर 
77 श्री. नागनाथ  नारायण कांबळे,संपादक दैहनक संध्या हकरण 
78 श्री. श्रवण बनारसीलाल जेजानी,संपादक दै. उद्घोष 
79 श्री. अरूण  शाामराव जोशाी,संपादक दैहनक हवदाक पकुार 
80 श्री. रणहजत रमेशा जोशाी,संपादक दैहनक देशा 
81 श्रीमती सजुाता प्रकाशा तागडे,कायककारी संपाहदका दै. यवुा राष्ट्र दशाकन 
82 श्री. रामदेव प्रल्हादराय अग्रवाल,प्रधान संपादक सांध्य दै.नशॅानल संदेशा 
83 श्री. प्रहवण हशाशापुाल तरुहाटे,कायककारी संपादक सांध्य दै. नशॅानल संदेशा 
84 श्री. प्रकाशा बजरंगलाल पचेरीवाला,छायाहचत्रकार सांध्य दै. नशॅानल संदेशा 
85 श्री. अहाजीत अरुण जोशाी,संपादक दै.उद्याची खबर आज 
86 श्री. आहशाष राजन मडेु,उपसंपादक दै  .उद्याची खबर आज  
87 श्री. राकेशा शारदराव चौधरी,हजल्हा प्रहतहनधी दै. जनसंग्राम, (वधा) 
88 श्री. हपयषुकुमार हदलीपराव जैन,हजल्हा प्रहतहनधी सांध्य दै. वधा दशाकन, (वधा) 
89 श्री. महेशा  सीताराम परुोहहत,संपादक साप्ता.हवदाक चंहडका 
90 श्री. हदपक महेशा परुोहहत,हचर् हरपोटकर सा. हवदाक चंहडका 
91 श्री.परुुषोत्तम  हवश्वनाथ संगवार,संपादक सा.नागपरू डायरी 
92 श्री. तकुाराम  उपासराव नंदनवार,संपादक सा. रायबल वेलरे्अर 
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93 श्री.राज ु सदाहशाव जमुडे, संपादक साप्ता.आहदवासी गजकना 
94 श्री. हमलींद  हवश्राम पवनीपगार,संपादक सा.संदेशा आनंद 
95 श्री. प्रशाांत रमेशाजी येडके,संपादक सा. बहूमान 
96 श्री. प्रदीप नामदेवराव बागडे,संपादक सा. नागपरूी र्टका 
97 श्रीमती  शाोाा  हकशाोरजी जयपरूकर,संपाहदका सा.कलम का गौरव 
98 श्री. प्रदीपकुमार वल्लादास माहेश्वरी, संपादक सा.ागवतीकी कलम 
99 श्री.संजय  सेवकराम देशामखु,संपादक सा.उपराजधानी 
100 श्री. हकशाोर गणपतराव बावणे, संपादक सा. यवुाशाक्ती  आझादी की मशााल 
101 श्री. संजय  जयप्रकाशा नाथे,संपादक सा. रोजगार नोकरी संदाक 
102 श्री. अशाोक तकुारामजी चापके, संपादक सा.ससंुस्कृत ाारत 
103 श्री. मोहम्मद अब्दलु जब्बार , संपादक सा.हवदाक गोल्डन न्यजु 
104 श्री .प्रवीण अच्यतुराव महाजन, संपादक सा. लोकिारहनी 
105 श्री. राज ूशंाकरराव पाचघरे,संपादक सा. क्राईम सागर 
106 श्री. चंद्राान बळीरामजी रामटेके,संपादक सा. बेरोजगार संदेश 
107 श्री. हमकलद प्रल्हाद दहहवले,संपादक सा. केन्द्रीय मानवहधकार 
108 श्री. राजहकशाोर रतनलाल शामा,संपादक सा. हवश्वहदप्ती 
109 श्री. राजेशा पांडुरंगजी हपसे,संपादक सा. लेखणी खंजीर 
110 श्री. श्रीहनवास अजैय्या हवयनवार,संपादक सा. एकता की मशााल 
111 श्री. धमकपाल हकसनदास जगदीशा,संपादक सा. पे्रस की नजर 
112 श्री. साुाष बाळकृष्ट्ण राऊत,संपादक सा. हचरकाल सत्य 
113 श्री. सोमदत्त (राज)ू अरकवद खडसे,संपादक सा. कुणबी यवुा मंच 
114 श्री. उन्मेष राजाराम पवार,मालक-संपादक सा.समाजवाद संग्राम 
115 श्रीमती धनश्री संजय हनघोट-देशामुख, संपादक सा. कहगणा टुडे 
116 श्री. पंकज सत्यजीत हमश्रा,प्रधान संपादक सा. दोपहर संदेशा 
117 श्री. महादेव बसवंत हसरसाट,संपादक सा. हवदाक जनता 
118 श्री. वैाव रुपराव जोगी,संपादक/प्रकाशाक सा. क्राईम साम्राज्य 
119 श्री. हवरेंद्र गजानन दहहकर, संपादक सा. गावची बोंम 
120 श्री. दगेुशा बापरुाव कौरती, संपादक सा. समाचार अबतक 
121 श्री. प्ररु्ल्ल राजाराम पवार, प्रधान संपादक सा. दहलत ाारत 
122 श्रीमती सीमा अहनल पराड,मालक-संपादक सा. हवदाक बलेुटीन 
123 श्री. संदीप देवराव कांबळे,मालक-संपादक सा. हवदाक मकु्ती 
124 श्री. सहुनल हवठ्ठलराव हचरकुटे,मालक-संपादक सा. हवदाक सामाहजक उन्नती 
125 श्री. कृष्ट्ण जेसालाल नागपाल,मालक-संपादक सा. राष्ट्रपहत्रका 
126 श्रीमती हवद्या आनंद शामा,कायककारी संपादक सा. जीरो माइल 
127 श्री. शेाखर गयानदास लसनु्से,मालक-संपादक सा. आहदवासी वाता 
128 श्री. ऋत ुशारद बोरकर,कायककारी संपादक सा. हप्रहशासन टाईम्स 
129 श्रीमती मंजषुा अशाोक चापके,संपादक सा. सशुाासन दशाकन 
130 श्री. प्रदीप हहरकीसन राठी,संपादक सा. जनहहत टाइम्स 
131 श्री. संदेशा चंद्रनाथ कसगलकर,संपादक सा. हवदाक हमरर 
132 श्री. हकरण ाालचंद्र राजदेरकर,वहरष्ट्ठ पत्रकार (20:50) दै. तरुण ाारत 
133 श्री. हसध्दाथक हकसन रामटेके,वहरष्ट्ठ पत्रकार (20:50) दै. तरुण ाारत 
134 श्रीमती मीरा नरेंद्र टोळे,वहरष्ट्ठ पत्रकार (20:50) दै. तरुण ाारत 
135 श्री. राहूल गोमाजी अवसरे,वहरष्ट्ठ पत्रकार (20:50) दै. लोकमत 
136 श्री. हषकवधकन ाीष्ट्म आयक,वहरष्ट्ठ पत्रकार (20:50) दै. लोकमत समाचार 
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137 श्री. राम गंगाधर ठाकूर,वहरष्ट्ठ पत्रकार (20:50) दै. लोकमत समाचार 
138 श्री. सरेुशा पे्रमलाल कनोहजया,वहरष्ट्ठ पत्रकार (20:50) दै. लोकमत समाचार 
139 श्री. अमलू्य कुमार सत्यानंद पढीआरी, वहरष्ट्ठ पत्रकार 

(20:50) 
दै. लोकमत टाइम्स 

140 श्रीमती आसावरी आल्हाद शेानोलीकर, वहरष्ट्ठ पत्रकार 
(20:50) 

दै. हहतवाद 

141 श्री. हवलास गोपाळराव मनोहर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार (20:50) 1) सांध्य दै. महाहवदाक 
2) दै. महासागर 

3) सा. एकता की मशााल 
142 श्री.सत्यनारायण  कल्याणप्रसाद शामा, ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
143 श्री.परुुषोत्तम हवष्ट्णपंुत दातीर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
144 श्री.हवश्वास  बळवंतराव इन्दरूकर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
145 श्री.लक्ष्मण  त्र्यंबक जोशाी,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
146 श्री.प्रााकर सुंदरराव कोंडबत्तनुवार,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
147 श्री. ाास्कर  वामनराव  लोंढे,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
148 श्री. तळुहशादास ागवंत गोल्हर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
149 श्री. चंद्रशेाखर नागोराव श्रीखंडे,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
150 श्री. सधुीर बळवंत पाठक,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
151 श्री. श्यामकांत रामकृष्ट्ण पात्रीकर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
152 श्री. ओमप्रकाशा गो.  सोनी,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
153 श्री. जयंत डोमाजी नरांजे,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
154 श्री. मोरेश्वर हवश्वनाथ बडगे,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
155 श्री. हवनोद हदनकर देशामखु,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
156 श्री. हवष्ट्ण ूगजानन पांडे,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
157 श्री. हवलास हदवाकर कुळकणी,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
158 श्री. गणेशा कृष्ट्ण हशारोळे,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
159 श्री. अरुण वसंतराव हदवाण,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
160 श्री. प्रा. जगन वंजारी,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
161 श्री. प्रााकर तुकाराम दपुारे,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
162 श्री. बाळ जनाधकन कुळकणी,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
163 श्री. संजीब जगन्नाथ गांगलुी,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
164 श्री. शारद महादेवराव बोरकर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
165 श्री. प्रशाांत परुुषोत्तम इंदरूकर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
166 श्री. जोसेर् शेाषराव राव,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
167 श्री. हवराग श्रीकृष्ट्ण पाचपोर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
168 श्री. ओमप्रकाशा ाुरामलजी शामा,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
169 श्री. अहवनाशा हवष्ट्णपंूत पाठक,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
170 श्री. कमलाकर धारप,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
171 श्री. सरेुशा हदादशाीवार,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
172 श्री. जयंत मरुलीधर हरकरे,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
173 श्री. रमेशा एस. र्डनाईक,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
174 श्री. एस. एन. हवनोद,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
175 श्री. बबन झोलबाजी वाळके,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
176 श्री. शाहशाकुमार शंाकरराव ागत,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
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177 श्री. ाुपेंद्र सखाराम गणवीर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
178 श्री. कल्याणकुमार सत्यनारायण हसन्हा,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
179 श्री. संजय रामााऊ लोखंडे,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
180 श्री. चंद्रमोहन हशावनारायण हद्ववेदी,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
181 श्री. साुाष शंाकर देवपजुारी,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
182 श्री. सोपान नारायण पांढरीपांडे,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
183 श्री. मधकुर बालाजी बावने,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
184 श्री. रमेशा परुुषोत्तम मारुळकर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
185 श्री. दयाशंाकर श्यामलाल हतवारी,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
186 श्री. हवनायक लालजी पुंड,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
187 श्री. प्रकाशा लक्ष्मण वझलवार,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
188 श्री. हवनय मनोहर करंदीकर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
189 श्री. चंद्रशेाखर रंगनाथ जोशाी,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
190 श्री. सनुील हजारीलाल हतवारी,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
191 श्री. चंद्रकांत नारायण ढाकुलकर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
192 श्री. प्रहवण धनपाल मानवटकर,स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 1) सांध्य दै. हजवनचक्र 

2) सांध्य दै.ांडारा चौरे्र 
3) सा. यवुाशाक्ती आझादी की मशााल 

193 श्री. कुणाल हशारीष चौधरी, 
स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार 

1) दै. महासागर 
2) दै. नवप्राात 
3) दै. उदघोष 

194 श्री  .शेाखर द्वारकाप्रसाद  सोनी,  
स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार 

1) दै. रुद्र अवतार 
2) दै. हवदाक की बात 
3) सा. हवदाक चंहडका 

195 श्रीमती  अशालेषा जॉय रॉय चौधरी,टी.हही.कॅमेरामन दरूदशाकन कें द्र, के.प्र. माध्यम 
196 श्री. रहवकांत  हवष्ट्णपंुत तोतावार,कॅमेरामन आजतक 
197 श्री. प्रशाांत हवजयराव  मोहहते,वाताहर आय.बी.एन. लोकमत 
198 श्री. हरीशा शेाषमणी हतवारी,हरपोटकर सहारा समय 
199 श्री. योगेन्द्र परशारुाम हतवारी,वहरष्ट्ठ संवाददाता इंहडया टी.हही. न्यजू 
200 श्री. संजय मारोतराव डार्,प्रहतहनधी साम टी.हही. 
201 श्री. उदय कृष्ट्णराव हतमांडे,हरपोटकर जय महाराष्ट्र न्यजू 
202 श्री. गजानन देवरावजी उमाटे,हसहनअर करस्पाडँन्ट टी.हही. 9 मराठी 
203 श्री. बालाजी हवठ्ठलराव देवजकनकर, उपमखु्य उपसंपादक 
204 श्री. योगेशा प्रकाशा पांडे, उपमखु्य उपसंपादक 
205 श्री. राहुल महादेवराव ाडांगे, उपसंपादक/ हरपोटकर 
206 श्री. हदलीप बापरुाव हतहखले, ज्येष्ट्ठ पत्रकार 

 
हजल्हा-वधा 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री.हनरज अशाोकराव हत्रपाठी,संपादक दै.जनसंग्राम 
2 श्री.हदनेशा श्याम पाटील,संपादक दै.श्रहमक संघषक 
3 श्री.अरकवद मदनपाल पवार,संपादक दै.हवदाक नरेशा 
4 श्री.ओमप्रकाशा जगुलहकशाोर  अग्रवाल, संपादक दै.यवुा समहु 
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5 श्री.प्रहदप देवरावजी अवथनकर (जैन), संपादक साध्य.दै.हवधाता 
6 श्री.हवजय बाबाराव लांबाडे,संपादक साप्ता.आवी आवाज 
7 श्री.शाोएब अहमद कनौजी,संपादक साप्ता.रोशान वतन 
8 श्री.हवजय अण् णाजी  अजहमरे,संपादक साप्ता.आवी वतृ्त 
9 श्री.सहुनल मधकुरराव गावंडे,संपादक साप्ता.जनसहयोग 
10 श्री.अनपूकुमार जगदीमोहन ाागकव,संपादक सा. पलुगाव टाईम्स 
11 श्री.आनंद उमाशंाकर शाकु् ला,संपादक साप् ता. जागरण 
12 श्री.सहुनल पुंडहलकराव मेघे,संपादक साप्ता.ध्वनी लहरी 
13 श्री.हदलीपकुमार देवरावजी जैन,संपादक साप्ता.वधा दशाकन 
14 श्री.हवनय हवजय अजहमरे,संपादक साप्ता.हवदाक रंग 
15 सौ.मालती सहुनलराव गावंडे,संपादक सा.बलीप्रतीपदा 
16 श्रीमती हवशााखा महेंद्र पाटील,संपादक सा. यवुा अहधकार 
17 श्री.आनंदराव  नामदेवराव जगताप,संपादक सा.हववेकवाता, 
18 सौ. रेणकुा रवींद्र कोटंबकर,संपादक सा. साहहसक 
19 श्री.प्रहवण गोपालराव गाठे,संपादक साप्ता.आमसाा 
20 श्रीमती रहजता अहनल मेघे, संपादक दै.प्रतापगडचे वारे 
21 श्री.हेमत प्रकाशाराव तपुकरी,संपादक सा. जीवन आनंद वाता 
22 श्री. चंद्रशेाखर वामनराव ाेंडे,संपादक सा. दक्ष तरुणाई 
23 श्री.बंडू काहशानाथजी पोपटकर,संपादक साप् ता. कलम आंबेडकरबाद 
24 श्री.प्रहवण हवठ्ठलराव कडू,संपादक साप्ता.लोकस्पशाक 
25 श्री.प्रकाशा मोतीलाल राठी,संपादक दैहनक आवी टाईम्स 
26 श्री.राजेशाकुमार अमरचंदजी कोचर,संपादक साप्ता. कहगणघाट लोकचेतना 
27 श्री.शााुम राजेशा कोचर,संपादक सा. कहगणघाट दशाकन 
28 श्री.संजय श्रीकृष्ट्णराव देसाई,संपादक साप्ता. पे्ररणाशाक्ती 
29 श्री.हनहतन उत्तमराव चरडे,संपादक सा. पोलीस पचंनामा 
30 श्री.वषृा हदलीप जैन,सहसंपादक साध्य.दै.वधा दशाकन 
31 श्री.प्रशाांत ओमप्रकाशा अग्रवाल,सहसंपादक दै. यवुा समहु 
32 श्री.प्रहतक अहनल मेघे,सहसंपादक दै. प्रतापगडचे वारे 
33 श्रीमती सहुनता प्रकाशा राठी,सहसंपादक दै. राष्ट्रोन्नती 
34 श्री.हवनोदकुमार चोरडीया,ज् येष्ट् ठ पत्रकार --- 
35 श्री. प्रकाशा नथ् थूजी कथले,ज् येष्ट् ठ पत्रकार --- 
36 श्री.हवजयकुमार  हकसनदासजी राठी,हजल्हा प्रहतहनधी दै.राष्ट्रोन्नती 
37 श्री.प्ररु्ल् ल कमलाकर ह यास,हजल्हा प्रहतहनधी दै. तरुण ाारत 
38 श्री.नरेद्र त्र्यंबकराव देशामखु,हजल्हा प्रहतहनधी दै. हहतवाद 
39 श्री.अहानय सरुेंद्र खोपडे,वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. लोकमत 
40 श्री.उमेशा परुुषोत्तम गावंडे,छायाहचत्रकार दै. जनसंग्राम 
41 श्री.शेाख अहजज बापहुमया,स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 1)दै.प्रतापगडचे वारे 

2) सा.दै.ध्वनी लहरी 
3) सा.जनसहयोग 

42 श्री.प्रहदप प्रााकरराव सावरकर, 
स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार 

1) दै.श्रहमक संघषक 
2) सा.दै.हवदाक नरेशा 
3) सा.पलुगांव टाईम्स 
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हजल्हा-गडहचरोली 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1.  श्री. रोहहदास राऊत,हजल्हा प्रहतहनधी दैहनक हहतवाद 
2.  श्री. नंदहकशाोर काथवटे,हजल्हा प्रहतहनधी दैहनक तरुण ाारत 
3.  श्री. मनोज ताजने,हजल्हा प्रहतहनधी दैहनक लोकमत 
4.  श्री. नरेशा काहशानाथ बावणे,उपसंपादक दै. देशाोन्नती 
5.  श्री. हवलास दशामखेु,संपादक दै.गडहचरोली पहत्रका 
6.  श्री. हवजय चंपतराव लडके,संपादक दै. चंद्रपरू सन्नाटा 

(गडहचरोली आवतृ्ती) 
7.  श्री. गोवधकन आनंदराव गोटार्ोडे, संपादक दैहनक चौंडेश्वरी 
8.  श्री. केशावराव दशामखेु,संपादक सा. झाडीपट्टीतील हवचार 
9.  श्री. मकंुुद जोशाी,संपादक साप्ता. वनसम्राट 
10.  श्री. नरेंद्र माहेश्वरी,संपादक सा.गडहचरोली सवेरा 
11.  श्री. गणराज वनीकर,संपादक साप्ता. गडहचरोली मागकदीप 
12.  श्री. प्रकाशाचंद्र प्राात दबेु,कायककारी संपादक साप्ता. हत्रकालनेत्र 
13.  श्री. हेमंत होमचंद्र दनेुदार,संपादक साप्ता. लोकचचा 
14.  श्रीमती संहगता हवश्वनाथ हवजयकर,संपाहदका साप्ता. झाडीवाता 
15.  श्री. मकेुशा ागवान गेडाम,कायककारी संपादक साप्ता.हवश्वयोग 
16.  श्री  .आनंद मांडवे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
17.  श्री. कांतीााई हामजीााई सचुक,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
18.  श्री. हयंकटेशा मल्लेशा दडुमवार, हजल्हा प्रहतहनधी आजतक वतृ्तवाहहनी 

 
हजल्हा-चंद्रपरू  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 सौ. कल्पना पहलकंुडवार,संपादक सांध्य दै  .बल्लारपरू टाईम्स  
2 श्री.चंद्रगपु्त रायपरेू,सहसंपादक दै.चंद्रपरू समाचार 
3 श्री.हरकवदरकसह धनु्ना,संपादक दै.खालसा संदेशा मराठी 
4 श्री.अशाोक कोटकर,संपादक सांध्य दै.आहद मानव 
5 श्री .अहनल शाा . देठे ,संपादक दै.हवदाक समाचार 
6 श्री.इकबालकसह धुन्ना,संपादक दैहनक मजदरू टाईम्स 
7 आरती दाचेवार,सहसंपादक सांध्य दै.खालसा संदेशा 
8 श्री.मोरेश्वर राखुंडे,वतृ्तसंपादक दै. चंद्रपरू सन्नाटा 
9 श्री.गोहवल मेहरकुरे,सहसंपादक सांध्य दै. आहद मानव, चंद्रपरू 
10 श्री.वैाव पहलकंुडवार,उपसंपादक दै.महाहवदाक 
11 श्री.बबन बांगडे,संपादक साप्ता.चंद्रपरू झेप 
12 श्री.नंदा नागापरेू,संपादक साप्ता.नया संघषक 
13 श्री.बंडू लडके,संपादक साप्ता.चंद्रपरू प्रकाशा 
14 श्री.बलराजकसह वधावन,संपादक साप्ता.चंद्रपरू अंचल 
15 श्री.सत्यनारायण हतवारी,संपादक साप्ता. चंद्रपरू की बलंुद आवाज 
16 श्री.सनुील हतवारी,संपादक सा. चंद्रपरू एक्सपे्रस 
17 श्री.नेताजी मेश्राम,संपादक सा. िम्हपरूी ब्लॉष्ट्ट 
18 श्री.यशावंत दाचेवार,संपादक साप्ता.जरब 
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19 श्री.मरुलीमनोहर हयास,संपादक साप्ता.सवकश्रेष्ट्ठ 
20 श्री.हवनोदकुमार ठाकुर,संपादक साप्ता.जनमत रक्षक 
21 श्री.सरर्राज अली,संपादक सा.बल्लारपरू एक्सपे्रस 
22 श्री.हहतेशा कोटकर,कायककारी संपादक सा. खबरबात 
23 श्री.नामदेव वासेकर,संपादक साप्ता.तकूुम समाचार 
24 श्री.जयंत गोस्वामी,संपादक सा. हक्रडा हशाबीर 
25 श्री.परुुषोत्तम चौधरी,संपादक सा. पॉवर हसटी 
26 श्री.प्रााकर आवारी,संपादक साप्ताहहक प्राात गुंजन 
27 श्री.हजतेंद्र जोगड,संपादक साप्ता.लोकतंत्र की आवाज 
28 श्री.सहचन वासेकर,सहसंपादक साप्ताहहक ग्राम डरकाळी 
29 श्री.जीवन बागडे,संपादक साप्ताहहक पवन पवक 
30 श्री.रकवद्र बोकारे,संपादक साप्ताहहक सवकदेशाबांधव 
31 श्री. रकवद्र  बलकी,संपादक साप्ताहहक  हकनारा 
32 संध्या मेश्राम,संपादक साप्ताहहक चांदा टाईम्स 
33 श्री.रोशान वाकडे,संपादक साप्ताहहक अमलू्य हवचार 
34 श्री.अहमतकुमार हबस्वास,संपादक साप्ताहहक स्पोटकस लाईन 
35 श्री.हदनेशा एकवनकर,संपादक साप्ताहहक हदनचया 
36 श्री.खेमचंद मेश्राम,संपादक सा ता.बहुजन जागरण 
37 श्री.सरेुशा डांगे,संपादक सा ता.परुोगामी संदेश 
38 श्री.अरुणकुमार सहाय, प्रहतहनधी दैहनक लोकमत समाचार 
39 श्री.संजय रामहगरवार,उपसंपादक दैहनक तरुण ाारत 
40 श्री.प्रमोद काकडे,हजल्हा बातमीदार दैहनक सकाळ 
41 श्री.पंकज मोहरीर,हजल्हा प्रहतहनधी दैहनक महाराष्ट्र टाईम्स 
42 श्री.राजेशा ाोजेकर,उपसंपादक दैहनक लोकमत 
43 श्री.देवेंद्र गांवडे,हजल्हा प्रहतहनधी दै. लोकसत्ता 
44 श्री.हजतेंद्र मशाारकर,प्रहतहनधी दै. महासागर, चंद्रपरू 
45 श्री. जयंत गडुपेकर,जेष्ट्ठ पत्रकार --- 
46 श्री. डी .के.आरीकर, जेष्ट्ठ पत्रकार --- 
47 श्री. बाळ हुनगुंद,जेष्ट्ठ पत्रकार --- 
48 श्री. श्रीधर बलकी, जेष्ट्ठ पत्रकार --- 
59 श्री. हशावराय कोसे,जेष्ट्ठ पत्रकार --- 
50 श्री. तेजराज ागत,स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै.महाहवदाक 

दै.चंद्रपरू समाचार 
दै.चंद्रधनू 

51 श्री. रुपेशा वाटेकर,स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै. महासागर, 
सांध्य दै. आहद मानव, 
सा. तकूुम समाचार 

52 श्री. देवानंद साखरकर, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै.तरुण ाारत, दै.पणु्यनगरी, 
साप्ता.पॉवर हसटी 

53 श्री. संजय तमुराम,हरपोटकर साम मराठी 
54 श्री. महेशा हतवारी,प्रहतहनधी न्यजु 18 लोकमत  
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हजल्हा-भंडारा  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. चेतन मकंूुदराव ाैरम,हजल्हा प्रहतहनधी दैहनक देशाोन्नती 
2 श्री. हवजय मोहनराव हनचकवडे,हजल्हा प्रहतहनधी दैहनक तरुण ाारत 
3 श्री. दीपक दामोधर रु्लबांधे,हजल्हा प्रहतहनधी दैहनक सकाळ 
4 श्री. ज्ञानेश्वर ााऊराव मुंदे,हजल्हा प्रहतहनधी दैहनक लोकमत 
5 श्री. शाशाीकुमार रमेशाचंद्र वमा,हजल्हा प्रहतहनधी दै. लोकमत समाचार 
6 श्री. राकेशा आनंद चेटुले,संपादक दै. ांडारा पहत्रका 
7 श्री. रहव खशुााल धोतरे,तालकुा प्रहतहनधी दै. ांडारा पहत्रका 
8 श्री. नाजीम परवेज पाशााााई पठाण,छायाहचत्रकार दै. ांडारा पहत्रका 
9 श्री. हेमंत दसाराम अतकरी,संपादक दै. हकसान महहमा 
10 श्री. हहवराज हाकुलाल उके,संपादक साप्ता. ांडारा हजल्हा खोज 
11 श्री. महादेवराव चेटुले,संपादक साप्ता. ग्रामीण समाचार, लाखणी 
12 श्री. ललीतकुमार जगन्नाथकसग बाच्छील, संपादक सा. महाराणा टाईम्स 
13 श्री. सदाहशाव टी. कापगते,संपादक सा. हकसान गजकना, साकोली 
14 श्री. मनोहर बाजीराव मेश्राम,संपादक सा. बर्ातील ज्वाला 
15 श्री. परमेश्वर नारायण शाेंडे,संपादक साप्ता. अपना सलाम 
16 श्री. हसताराम रामहनवास शामा,संपादक साप्ता. मोहाडी टाईम्स 
17 सौ. हशातल जयकृष्ट्ण बावनकुळे,संपादक सा. वतृ्तदपकण 
18 श्री. अजयकुमार  रामराव चेक्ल्लबोईना, संपादक साप्ता. दबंग जगत 
19 श्री. शारद श्रीधर हडीकर,जेष्ट्ठ पत्रकार --- 
20 श्री .माधव बालाजी चंदनकर,हजल्हा प्रहतहनधी आकाशावाणी 
21 श्री. अजय गोपीचंद मेश्राम,संपादक दैहनक ांडारा एक्सपे्रस 

 
हजल्हा-गोंहदया  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री .अतलु रमेशाचंद्र दबेु,संपादक सांध्य दैहनक ांडारा दशाकन 
2 श्री .चंद्रकांत गौरीशंाकर खंडेलवाल,संपादक सांध्य दैहनक ावानी टाईम्स 
3 श्री .हवरेंद्रकुमार कस्तरुचंद जायसवाल, प्रधान संपादक दैहनक कहशाशा 
4 श्री .राजकुमार शंाकरलाल अग्रवाल, संपादक साप्ताहहक गोंहदया टूडे 
5 श्री .इंद्रकुमार हेमराज राही,प्रधान संपादक साप्ताहहक राही दपकण 
6 श्री .ागत गोपालदास ठकरानी,संपादक साप्ताहहक गोंहदया बाजार 
7 श्री .खेमेंद्र हहरदीलाल कटरे,संपादक साप्ताहहक बेरार टाईम्स 
8 श्री .जयंत मदनलाल शाकु्ला, संपादक साप्ताहहक गोंहदया दशाकन 
9 श्री .अशाोक सोवधकन सहारे,प्रधान संपादक अधक  .साप्ता . नेहरुामूी 
10 श्री. अनपुकसह मोहनकसह पहरहार,प्रधान संपादक साप्ता. देशाहहत 
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हवभाग अमरावती  
हजल्हा-अमरावती             
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. प्रहदप प्रााकर देशापांडे, संपादक दै. जनमाध्यम 
2 श्री.अहनल जगुलहकशाोर अग्रवाल, संपादक सां.दै.अमरावती मंडल 
3 श्री. हकशाोर केशावराव नालमवार, संपादक दै. आपला महाहवदाक 
4 श्रीमती आशााताई मोहन कलोती, संपादक दै. यवुामंच 
5 श्री. उल्हास बाळकृष्ट्ण मराठे, संपादक दै. कहदसु्थान 
6 श्रीमती. हसमा हवजय ओडे, संपादक सांध्य. दै. उद्याची बात 
7 श्री. हवशााल बळवंतराव वाटाणे, संपादक दैहनक बातमीपत्र 
8 श्री. प्रगती गणुवंत डोईर्ोडे, संपादक सां. दै. अमरावती दशाकन 
9 श्री.हगहरधर हामराव देशामखु, संपादक सां.दै.कॅहलर्ोर्डनया टाईम्स 
10 श्री.संदीप साुाष रु्कटे, संपादक दै.नम्रवचन 
11 श्री. रमेशा मंहधरमल आहुजा, उपसंपादक दै. प्रहतहदन 
12 श्री. प्रमोद अरुण मराठे, सहसंपादक दै. कहदसु्थान 
13 श्रीमती नेहा हकशाोर नालमवार, उपसंपादक दै. आपला महाहवदाक 
14 श्री.पदमेशा प्राुदयाल जयस्वाल, उपसंपादक दै.अंबानगरी समाचार 
15 श्री. राजेशा हवष्ट्णपंुत कुटेमाटे, छायाहचत्रकार दै.हवदाक मतदार 
16 श्री  अक्षय अनंत उंबरकर, उपसंपादक दै.हनाकय संचार 
17 श्री. प्रशाांत संतोष उंबरकर, उपसंपादक दै.हनाकय संचार 
18 श्री. सहुशाल सदुाम वानरे, उपसंपादक सायं दै .प्रदशाकन 
19 श्री. हववेक अरुण मराठे, छायाहचत्रकार दै. कहदसु्थान 
20 श्री. सहतष प्रााकर जवंजाळ, सहसंपादक दै. ाारत की आन बान 
21 श्री. हवलास अरुण मराठे, प्रबंध संपादक दै. कहदसु्थान 
22 श्री. हवश्वास नानक आहुजा, उपसंपादक दै. वतृ्तकेसरी 
23 श्री. हवजय बाळासाहेब ओडे, उपसंपादक दै. उद्याची बात 
24 श्री. हगरीशा हवजयराव शेारेकर, हजल्हा प्रहतहनधी दै. तरुण ाारत 
25 श्री. गणेशा नरेंद्र देशामखु, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. लोकमत 
26 श्री.हरषा हुकमीचंद खंडेलवाल, उपसंपादक सांध्य दै.कसरत 
27 श्री. अहाराम प्र देशापांडे, सहसंपादक जनमाध्यम 
28 श्री. अनंत दत्तात्रय उंबरकर, संपादक साप् ता. पहाटेचा साथीदार 
29 श्रीमती. हनमकला साुाष सावरकर, संपादक साप् ता. पददहलत जनमंच 
30 श्री. हशावराज चंपालालजी मनुोत, संपादक साप् ता. अहर्डनशा 
31 श्री. रमेशा गलुाबराव इंगळे, संपादक साप् ता. यवुाज्वाला 
32 श्री. हुकमीचंद हेमराज खंडेलवाल, संपादक साप् ता. हवधीकता 
33 श्री. आकाराम तुकाराम थोरात, संपादक साप् ता. ऍऺटोमटॅीक समाचार 
34 श्री. सदुाम हवश्रामजी वानरे, संपादक साप् ता. मानव क्रांती 
35 श्री. पांडुरंग रामचंद्र क्षीरसागर, संपादक साप् ता. आहदम जनजीवन 
36 श्री. हशावदास मारोतीराव मते, संपादक साप् ता. ग्राम वैाव 
37 श्रीमती. लहलता सदुाम वानरे, संपादक साप् ता. क्स्त्र ाुषण 
38 श्री. राहजव शंाकरराव अनासाने, संपादक साप् ता. अमरावती संदेशा 
39 श्रीमती. जयश्री हवद्यानंद रबडे, संपादक साप् ता. अमरावती वतृ्त 
40 श्री. संजय श्रीकृष्ट्णराव मापले, संपादक साप् ता. अमरावती ाषूण 
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41 श्री. अहनल हशावराज मनुोत, संपादक साप् ता. अंबानगरी पहत्रका 
42 श्रीमती. हकरण मझुफ्र्र अहमद, साप्ता. आवाज ए ाारत 
43 श्री. साहेबराव रघपुती खडसे, संपादक साप् ता.संबोधी संदेशा 
44 श्री. मजुर्र अ.मद मोहम्मद यसुरु्, संपादक साप् ता. ाारत वंदना 
45 श्री. अह.खान हबसहमल्ला खान, संपादक साप्ता. आहदम कैवारी 
46 श्री.हनतेशा हशावराज मनुोत, संपादक साप् ता. यवतमाळ संदेशा 
47 कु. हमना रामचंद्र वाढोणकर, संपादक साप् ता. जीवनदाता 
48 श्री. प्रताप कचधजुी खराते, संपादक साप् ता. वडाळी समाचाऱ 
49 श्री. मजहर अहमद मजुफ्र्र, संपादक साप् ता. ाारत की आनबान 
50 श्रीमती. हमथलेशा  खंडेलवाल, संपादक साप् ता. खंडेलवाल सेवक 
51 श्री. सरेुशाचंद्र गणेशादास  रतावा , संपादक साप् ता. नवाहवदाक 
52 श्री.ओमप्रकाशा ज्ञाने. बोराळकर, संपादक साप् ता. यवुाजागर 
53 सौ. ज्योती  प्रकाशा ठाकुर, संपादक साप् ता. राजपतू हत्रकाल 
54 कु. कहवता बळवंतराव वाटाणे, संपादक साप् ता. उठाठेव 
55 श्री. मनोज उत्तमराव  ाेले,संपादक साप् ता. अमरावती चौरे्र 
56 श्री. मनोहर सदाहशावराव सनेु, संपादक साप् ता.ग्रामीण उदय 
57 श्री. संहदप उत्तमराव बागडे, संपादक साप् ता.पहहली नजर 
58 श्री. सहतष सारंगधर हरणे, संपादक साप्ता. प्रकाशाक 
59 श्री. त्र्यंबक माधवराव कारेगावकर, संपादक साप्ता. अमरावती हवजेता 
60 श्री. ऋषीकेशा अहनल शामा, संपादक साप्ता. अमरावती अखबार 
61 श्री. मो. जार्र हसध्दीकी अ. रहशाद, संपादक साप्ता. बलंुद देशा 
62 श्री. उत्तम शंाकरराव इंगोले, संपादक साप्ता. वनरक्षा 
63 श्री. प्रहवण सदाहशावराव ाोयर, संपादक साप्ता. नवारंा 
64 श्री. सैयद जब्बार हुसेन इकबाल हुसेन, संपादक साप्ता. आत्मरक्षा 
65 सौ. शाकंुतला आकाराम थोरात, संपादक साप्ता. डायरेक्ट न्यजु 
66 श्री. ाास्कर नामदेवराव गवई, संपादक साप्ता. जनयधु्द 
67 श्री. सहचन लक्ष्मणराव ढगे, संपादक साप्ता. हवदाक रक्षक 
68 अजहर इकलाख सैय्यद, संपादक साप्ता. आत्मसम्मान 
69 श्री. रकवद्र बबनराव ठाकरे, संपादक साप्ता. महाराष्ट्र की सबुह 
70 श्री.साुाषचंद्र जमनुाप्रसाद दबेु, संपादक साप्ता.हवदाक स्वाहामान 
71 श्री.नरेंद्र कचतामणराव देशापांडे, संपादक साप्ता.हववेक क्रांती 
72 सौ.अचकना हवनोदराव इंगळे, संपादक साप्ता.महहला जागर 
73 श्री.बहशार खान उस्मान खान, संपादक साप्ता.हवदाक संग ए हमल 
74 श्री.हतलककसह हद.सयुकवंशाी, संपादक साप्ता.यवुाधमक 
75 श्री.नागेशा रामकृष्ट्ण उंबरकर, संपादक साप्ता.नागहरक आदेशा 
76 श्री. अहमद शेाख नरू हबस्मील्लाह, संपादक साप्ता.अमरावती संग्राम 
77 श्री. प्रकाशा ना. ठाकूर, संपादक साप्ता. पास पडोस 
78 श्री. आहशाष दे. हमसाळकर, संपादक साप्ता.अनंतहवजय 
79 श्री. रहेमान हरझवानरू, संपादक साप्ता. आवाम का अखबार दाहनशा 
80 श्री. योगेशा स.ु देवके, संपादक साप्ता. यवुारत्न 
81 श्री. हदनेशा मो. कपरू, संपादक साप्ता. ाारत की गुंज 
82 श्री. बाबाराव इ. गायकवाड, संपादक साप्ता. लोकसेवा वज्रपथ 
83 श्री. अहनल गो. सोळंके, संपादक साप्ता. कमकलोक 
84 श्री. संजय व. ठोसर, संपादक साप्ता. वतृ्तरक्षक 
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85 श्री. जनक बागडे, संपादक साप्ता. हवदाक लढा 
86 श्री. हवक्रम झंवर, संपादक साप्ता. अम्बे चंहडका 
87 श्री. हजतेंद्र रोडे, संपादक साप्ता. अध्ययन समाचार 
88 श्री. हदलीप ना. खांडेकर, संपादक साप्ता. आसरा दपकण 
89 श्री. मनीष कहाते, संपादक साप्ता. हवद्यासंदेशा 
90 श्री. संतोष हपढेकर, संपादक साप्ता.  हवदाक पावर 
91 श्री. सहचन कचचमलातपरेु, संपादक साप्ता. मातवंृदन 
92 श्री. हामहकती मनोहरराम बारसे, संपादक साप्ता. यवुा वादळ 
93 श्री. प्रहवण वसंतराव सावरकर, संपादक साप्ता. चडुामणी दशाकन 
94 सौ. मध ुअहनलराव बंग, संपादक साप्ता नई सबुह 
95 शाकील अहमद अब्दलु कहदर, संपादक साप्ता. मेळघाट जनादेशा 
96 श्री. हवजय गो. सौदागर, संपादक साप्ता. हवदाक जनहहत 
97 शाबाना शााहीन सैय्यद जाकीर, संपादक साप्ता. अमरावती सच 
98 सौ. वंदना तळखंडे, संपादक साप्ता. सतकक  प्राात 
99 श्री. ाारत हामराव वानखेडे, संपादक साप्ता. हवदाक हंबरडा 
100 श्री. मंगेशा शंाकरराव तायडे, संपादक साप्ता. अमरावती हमरर 
101 सौ. हनहलमा त्र्यंबक कारेगांवकर, संपादक साप्ता. महहला संदेशा 
102 श्री. हववेक दोडके, संपादक साप्ता. आपला मंडल 
103  श्री. सरेुशा प्रल्हादराव शाकु्ल, ज्येष्ट्ठ पत्रकार   ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
104 श्री.शाहशाकांत दत्तात्रय ओहळे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
105 श्री.मो. अशारर् हार्ीज हबीब, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
106 श्री. प्रकाशा हामराव चौधरी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार   ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
107 श्री. घनश्याम हदनेशा देशापांडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार   ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
108 श्री.नानक मंहधरमल आहुजा, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
109 श्री. मनोहर ना. पहरमल, ज्येष्ट्ठ पत्रकार   ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
110 श्री. ज्ञानेश्वर बोराळकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
111 श्री. देहवदास सयुकवंशाी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार   ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
112 श्री. हवद्यानंद रबडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
113 श्री. प्राुदयाल जयस्वाल, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
113 श्री. सनत केशारचंद आहाळे, जेष्ट्ठ पत्रकार जेष्ट्ठ पत्रकार 
114 श्री.हदनेशा सखुदेवराव केदार, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 1) दै. बातमीपत्र, 

2) दै. कहदसु्थान 
3) साप्ता. ग्रामीण उदय 

115 श्री. गणेशा अनंत आमगावकर, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 1) दै. जनमाध्यम 
2) दै. अपना महाहवदाक 
3) दै. आपला महाहवदर्भक 

116 श्री.अतलुकसह कन्हैयाकसह राजपतु,  
स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 

1) दै. महासागर 
2) सांध्य. दै. लोकपथ, 
3) साप्ता. यवुाहवश्व 

117 श्री. मरुारी हहरकीशान अग्रवाल,स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 1) दै. अंबानगरी समाचार 
2) दै. कसरत, 

3) साप्ता. हवधीकता 
118 श्री. हजतेंद्र रमेशापंत दखने, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 1) दै. अमरावती इक्हहकनग  2) दै. इनसाईट, 

3) साप्ता. ग्रामवैाव 
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119 श्री. हशारीष मकंुुदराव हक्षरसागर,स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 1) दै. अमरावती मंडल, 
2) दै. माताृहूम, 

3) साप्ता. उठाठेव 
120 श्री.अहनल हहरशाचंद्र कडु, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 1) दै. लोकमत, 

2) दै. लोकमत समाचार, 
3) साप्ता. यवुाजागर 

121 श्री. वासदेुव खेमचंद झांबा, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 1) दै. वतृ्तकेसरी 
2) दै. प्रहतहदन 
3) दै. नम्रवचन 

122 श्री.संतोष श्रीकृष्ट्ण ताकहपरे, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 1) दै.सकाळ 
2) दै. पे्ररणापूंज 

3)  दै. अमरावती प्राात 
123 श्री. शाशाांक दशारथ नागरे,  श्रहमक  छायाहचत्रकार दै. अमरावती दशाकन 
124 श्री. वैाव जयंत दलाल, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार 1) दै. प्रहतहदन अखबार                    

2) वतृ्तकेसरी 
3)  दै. नम्रवचन 

125 सौ. शााहलनी अरुणराव कावरे, 
स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार 

1) दै. बातमीपत्र, 
2) दै. लोकपथ, 

3) साप्ता. जीवनदाता 
126 श्री. खोजयामा खरुकम अली आरीर्,  

स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार 
1) दै. ाारत की आनबान, 

2) दै. पे्ररणापुंज 
3) साप्ता. आहदम कैवारी 

127 श्री.सरुेंद्र हदवाकरराव चापोरकर,हजल्हा प्रहतहनधी  दैहनक सकाळ 
128 श्रीमती अचकना गजानन अनासाने, संपाहदका दैहनक ध्वजरंग 
129 श्री.चंद्रकांत ााऊरावजी ाड, मालक-संपादक साप्ता.वरुड दपकण 
130 श्रीमती हमनाक्षी सोमेश्वर करवाडे, संपाहदका साप्ताहहक चारघड काठ 

 
हजल्हा-अकोला  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री.हरीदास चेडे, मालक/संपादक सांध्य. दै.व-हाडी संदेशा, अकोट 
2 श्री.हसध्दाथक शामा, मालक/संपादक साप्ता. राष्ट्रकेसरी, 

अकोला 
3 श्री.शााम शामा, मालक/संपादक साप्ता. जमाना,अकोला 
4 श्री.मनोहर वाघमारे, मालक/संपादक साप्ता. संद्धम संदेशा, 

अकोला 
5 श्री.अजय चहहाण, मालक/संपादक साप्ता.हवदाक उन्नती 
6 श्री.शारद गांधी, मालक/संपादक साप्ता.यकु्तीवाद, अकोला 
7 श्री.शैालेशा गांधी, मालक/संपादक साप्ता.उद्योग सारथी, अकोला 
8 श्री.शाौकतअली हमर साहेब, मालक/संपादक साप्ता. वतृ्त मंथन, 

अकोला. 
9 श्री.रमेशाप्रसाद अवस्थी, मालक/संपादक साप्ता. हवश्वसागर, अकोला 
10 श्री.आलोकप्रसाद अवस्थी, मालक/संपादक साप्ता. स्नेही परीवार, अकोला 
11 श्री.हवनोद मनवाणी, मालक/संपादक साप्ता.हवशााल हतरंगा, अकोला 
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12 श्री.समाधान खरात, मालक/संपादक साप्ता.राजपत्रीका, अकोला 
13 श्री.सय्यद अमीन साबीर, मालक/संपादक साप्ता.जनता की पुकार, 

अकोला 
14 श्री.लक्ष्मण कांबळे, मालक/संपादक साप्ता.जनहयसपीठ, 

अकोला 
15 श्री.सलीम अहमद खॉ, मालक/संपादक साप्ता.जेर ओ जबर, 

अकोट 
16 श्री. अशाोक नागळे, मालक/संपादक साप्ता. व-हाड ामूी, अकोट 
17 श्री.रामराव वानरे, मालक/संपादक साप्ता. प्राचीन संस्कृती, अकोला 
18 श्री.मोहम्मद अब्दलु कुिसू, मालक/संपादक साप्ता.हवदाक की ललकार ,अकोला 
19 श्री. रकवद्र बबनकसह ठाकूर, मालक/संपादक साप्ता. अकोला राजराजेश्वर नगरी 
20 श्री.हवनोद हरीराम गपु्ता, मालक/संपादक साप्ता.अकोला कहद ुजागतृी 
21 श्री. जमील अहमद शेाख कादीर, मालक/संपादक साप्ता. काहवशेा जमील 
22 श्री.नासीर हुसेन अब्दलु रशाीद, मालक/संपादक साप्ता. अकोला हमददक 
23 श्री नारायण काशाीराव अवारे, मालक/संपादक साप्ता. अकोला सहकार वतृ्त 
24 श्री.सधुीर श्रीधरराव ढोणे, मालक/संपादक पाक्षीक सत्यशाोधक समाज, अकोला 
25 श्री.पंजाब बकाराम वर, मालक/संपादक साप्ता नारी ललकार 
26 श्री.हदलीप गलुाबराव दांदळे, मालक/संपादक साप्ता. व-हाडी झटका, अकोला 
27 श्री. मतुुकजा बेग गलुाम अहमद बेग, मालक/संपादक साप्ता. हवदाक की हतसरी आँख, अकोला 
28 श्रीमती. हमनाताई रहवकुमार वानरे, मालक/संपादक साप्ता. आंबेडकर राज, अकोट 
29 श्री. संतोष गणपतराव धरमकर, मालक/संपादक साप्ता. लेखणीचे वारे, अकोला 
30 श्री. अमर हरकसग राठोड, मालक/संपादक साप्ता. हवमकु्त नायक, अकोला 
31 श्री. संजय माहणकराव देशामखु, मालक/संपादक साप्ता. हवश्वप्राात, अकोला 
32 श्री. एजाज अहमद खान शामशेार खा,ँ मालक/संपादक साप्ता. खैरख्याह, अकोला 
33 श्री. नंदहकशाोर हशावलाल शामा, मालक/संपादक साप्ता. हवदाक की गुंज, अकोला 
34 सौ. कोमल राजेंद्र श्रीवास, मालक/संपादक साप्ता. अकोला दपकण 
35 श्री. सय्यद जाकीर सय्यद जमोरुिीन, मालक/संपादक साप्ता. अकोला लाईन 
36 श्री. नरकसगराव काहशाराव देशामखु, मालक/संपादक साप्ता. अकोट पहत्रका 
37 श्री.उमेशा सापधरे, प्रहतहनधी दै.देशाोन्नती, अकोला 
38 सौ. साधनाताई प्रकाशा पोहरे, मखु्य उपसंपादक दै.देशाोन्नती, अकोला 
39 श्री.ऋषीकेशा प्रकाशा पोहरे, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै.देशाोन्नती, अकोला 
40 श्री.अरुण कुमार, मखु्य उपसंपादक दै.लोकमत समाचार, अकोला 
41 श्री.खान मो. इम्रानखान, वरीष्ट्ठ उप संपादक दै. लोकमत समाचार 
42 श्री. रकवद्र प्रल्हादराव ताले, हनवासी संपादक दै. लोकमत 
43 श्रीमती.आहदती ऋषीकेशा पोहरे, उपसंपादक साप्ता,कृषीकोन्नती अकोला 
44 श्री.शेालेंद्र हगरजाशंाकर दबेु, वरीष्ट्ठ उप संपादक दै. लोकमत समाचार 
45 श्री. संदीप समाधान ाारंबे, सहयोगी संपादक दै. सकाळ, अकोला 
46 श्री. गोपाल जगन्नाथ हागे, हजल्हा प्रहतहनधी दै. सकाळ ॲग्रोवन , अकोला 
47 श्री. प्रबोध प्रकाशाराव देशापांडे, वहरष्ट्ठ प्रहतहनधी दै. लोकसत्ता , अकोला 
48 श्री. सहचन बाळकृष्ट्ण राऊत, उपसंपादक/बातमीदार दै. लोकमत , अकोला 
49 श्री. देहवदास हकसन चहहाण, हनवासी संपादक दै. हसटीन्यजु सपुर र्ास्ट 
50 श्री. मनोज रामकृष्ट्ण हावगडे, मखु्य उपसंपादक दै. सकाळ 
51 श्री. अनपु नागोराव ताले, हरपोटकर कम सबएहडटर दै. सकाळ 
52 श्री. जैन हवमल ज्योकतद्र, प्रबंध संपादक साप्ता. हदहय कहदी 
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53 श्री. प्रहवण श्रीकृष्ट्णराव ठाकरे, छायाहचत्रकार दै. लोकमत , अकोला 
54 श्री. हववेक जयाजी राऊत, छायाहचत्रकार दै. हसटीन्यजु सपुर र्ास्ट 
55 श्री.प्रमोद लाजरूकर, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.अमरावती मंडल, अकोला 

दै.मतदार,अकोला 
साप्ता.राष्ट्र केसरी, अकोला 

56 श्री.अहवनाशा राऊत, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.जनमाध्यम, अकोला 
दै.अकोला दशाकन, अकोला 
साप्ता.हवदाक उन्नती, अकोला 

57 श्री.मकंुुद देशामखु, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै.प्रतीदीन अखबार, अकोला 
दै.पणु्य नगरी, अकोला 
साप्ता. हवश्वप्राात, अकोला 

58 श्री. सधुाकर देशामुख, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै.जनमाध्यम, अकोला 
दै.अकोला दशाकन, अकोला 
साप्ता. वतृ्तमंथन, अकोला 

59 श्री.हन.ग.पाटील, जेष्ट्ठ पत्रकार जेष्ट्ठ पत्रकार 
60 श्री.सहुास कुळकणी, जेष्ट्ठ पत्रकार जेष्ट्ठ पत्रकार 
61 श्री.हदनेशा शाकु्ला, जेष्ट्ठ पत्रकार जेष्ट्ठ पत्रकार 
62 श्री. महेद्र गोकवदराव कहवश्वर, जेष्ट्ठ पत्रकार जेष्ट्ठ पत्रकार 
63 श्री प्रकाशा गोपालराव पोहरे, जेष्ट्ठ पत्रकार जेष्ट्ठ पत्रकार 
64 श्री. राजीव  ागवंतराव हपसे, जेष्ट्ठ पत्रकार जेष्ट्ठ पत्रकार 
65 श्री.राजकुमार शाांताराम उखळकर, जेष्ट्ठ पत्रकार दै. हहतवाद 
66 श्री.अहनल हहरााऊ माहोरे, जेष्ट्ठ पत्रकार दै. पणु्यनगरी 
67 श्री. जयेशा प्रहवण कुमार जगड, प्रहतहनधी स्रींजर झी 24 तास 
68 श्री.उमेशा रमेशा अलोणे, प्रहतहनधी स्रींजर एबीपी माझा न्यजु 
69 श्री. कमलहकशाोर हकसनलाल शामा, संपादक साप्ताहहक अकोला हरपोटकर 
70 श्री. पठाण इमरान खान अब्बास खान, संपादक साप्ताहहक सत्य बातमी 
71 श्री. सहचन अशाोक कापसे,संपादकीय प्रमखु दैहनक हदहय मराठी  
72 श्री.हदलीप चोखाजी िाम्हणे , हसनीअर हरपोटकर दैहनक हदहय मराठी 
73 श्री. हनहतन नरकसहराव र्लटणकर, डेप्यटुी एहडटर दैहनक हदहय मराठी 
74 श्री. खाडे सगुतानंद रमेशा, हरपोटकर दैहनक सकाळ 
75 श्री. लक्ष्मण नारायण हागे, जेष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
76 श्री. हदपक अच्यतुराव देशापांडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 

 
हजल्हा-ब लडाणा 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. परुुषोत्तम केशावराव गळुवे, जेष्ट्ठ पत्रकार जेष्ट्ठ पत्रकार ,जयस्तंा चौक जवळ ,हचखली 
2 श्री. अहनल केशाव पळसकर, जेष्ट्ठ पत्रकार जेष्ट्ठ पत्रकार, हचखली 
3 श्री. हवश्वंार त्र्यंबक वाघमारे, जेष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार, बलुडाणा 
4   श्री. प्ररु्ल्ल मधकुर नेवे, संपादक दै. आहहान, परुवार लेन,  खामगाव  
5 श्री. अशाोक हदारकादास जसवाणी, संपादक सायं. दै.खबरे शाामतक, खामगाव 
6 श्री. चंद्रकांत बन्सी बदे, संपादक दै. हवश्वहवजेता, बलुडाणा 
7 श्री. राजेंद्र वसंतराव वाडेकर, संपादक साप् ता. नवहननाद,  मलकापरु 
8 श्री. नंदहकशाोर रतनलाल अग्रवाल, संपादक साप्ता. हवश्वमकूुट, जळगांव जामोद, हज. बलु. 
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9 श्री. गजानन उखडा बावने, संपादक साप्ता. अहावादन, नांदरुा, हज. बलुडाणा 
10 श्री. संदीप ाालचंद्र सावजी, संपादक साप् ता. वादळातील नौका सारखा समाज,  मलकापरु 
11 श्री. खालीद दाउद हमदलेु, संपादक साप् ता. हवदाक समाचार और हवकास , खामगाव 
12 श्री.  हवजय मधुकर इंगळे (ठाकूर) , संपादक साप् ता. माताुृमीची  हाक ,शेागाव 
13 श्री. राजेशा गजानन कडडोळकर, संपादक साप् ता. ज्ञानवर्डधनी,  बलुडाणा 
14 श्री. पे्रमचंद मंग ूराठोड, संपादक साप्ता. हवदाक पे्रम, जांारून रोड, बलुडाणा 
15 श्री. वैाव साहेबराव मोहहते, संपादक साप्ता. बहुजन सामना,  बलुडाणा 

16 श्री. संजय ागवान हनकस, संपादक साप्ता. हवदाकदतू, लोणी काळे, ता. मेहकर, बलुडाणा 
17 श्री. संजय नारायण काळे, संपादक  सा. बलुडाणा एक्सपे्रस,  बलुडाणा 
18 श्री. अशाोक ाास्करराव जोशाी, संपादक  साप्ता. समाजसंवाद, देऊळगाव राजा 
19 श्री.अहधशा जयंत रायबोडे,संपादक साप्ता. जनसषृ्ट्टी,  बलुडाणा 
20 श्री. साुाष शाामराव लहाने, संपादक साप्ता. बलुडाणा संघषक,  बलुडाणा 
21 श्री. संतोष हरीश्चंद्र हनखारे, संपादक साप्ता. ज्ञानगंगा हदप,  शेागांव 
22 श्री. राजेशा अंबादास लहासे, संपादक साप्ता. रोक ठोक वाता,  जळगाव जामोद 
23 श्री. लकुमान शााह, संपादक साप्ता. आपला हजल्हा आपली बातमी, कोथळी,  

ता. मोताळा, हज. बलुडाणा 
24 सौ. सरेुखा सोमनाथ सावळे, संपादक साप्ता. हशावराणा,  बलुडाणा 
25 श्री. सहुचत सारंगधर धनार, संपादक साप्ता. बलुडाणा दशाकन,  ता. संग्रामपरू, हज. बलु. 
26 श्री. रकवद्र रामराव र्ोलाणे, संपादक साप्ता. हचखली एक्सपे्रस,  हचखली 
27 श्री.हनतीन  शाामराव हशारसाठ, हजल्हा प्रहतहनधी दै. तरूण ाारत, बलुडाणा 
28 श्री. राजेंद्र जगन्नाथ काळे ,हजल्हा प्रहतहनधी दै. देशाोन्नती कायालय, बलुडाणा 
29 श्री. ाानदुास कामाजी लकडे,हजल्हा प्रहतहनधी दै. हवदाक मतदार, बलुडाणा 
30 श्री. गजानन जनादकन धांडे, हजल्हा प्रहतहनधी दै. कहदसु्थान, बलुडाणा 
31 श्री. अरूण नामदेव जैन , हजल्हा प्रहतहनधी दै. सकाळ , बलुडाणा 
32 श्री.  राजेशा ओंकारमल राजोरे, हनवासी संपादक दै. देशाोन्नती ,  खामगाव 
33 श्री. अहनल दामोधर म्हस्के, हजल्हा प्रहतहनधी दै. पणु्यनगरी, बलुडाणा 
34 श्री. अजय कमलनयन लाहोटी, प्रहतहनधी दै. हवश्वहवजेता,  बलुडाणा  
35 श्री. मंगेशा अहनल पळसकर, प्रहतहनधी सायं. दै. हवदाक  दपकण, हचखली 
36 श्री. राजेशा गजानन शेागोकार, प्रहतहनधी दै. लोकमत, बलुडाणा 
37 श्री. लक्ष्मीकांत मनोहर बगाडे, हजल्हा प्रहतहनधी दै. हदहय मराठी,  बलुडाणा 
38 श्री. संजय ओमप्रकाशा वमा, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. सामना, 

सायं दै. प्रश्नकाल, 
साप्ता खामगांव दपकण 

39 श्री. संजय सखुदेव जाधव, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. हवश्वहवजेता, 
दै. खामगाव संघषक, 
सा. वादळातील नौका 
सारखा समाज, बलु. 

40 श्री.  गजानन सौंदाजी मेहेते्र, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै. देशाोन्नती, 
दै. लोकमत, 
सा. समाजसंवाद, कस.रा. 

41 श्री सहतष पांडुरंग दडेु, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार सायं दै. प्रश्नकाल,खामगाव 
सायं दै. हवश्वजनाधार साप्ता. हशावराणा, खामगांव 

41 श्री. र्हीम आर देशामुख, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार सायं दै. प्रश्नकाल,शेागाव 
सायं दै खबरे श्याम तक, सायं दै जनसमहू, शेागांव 
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42 श्री. हवजय वसंत कुळकणी, श्रहमक छायाहचत्रकार दै. तरूण ाारत, खामगांव 
43 श्री. राहुल ागवान खंडारे, प्रहतहनधी जय महाराष्ट्र वतृ्तवाहहनी, खामगांव 
45 श्री. सरिन ठाकरे, आकाशिाणी, रजल्हा प्ररतरनधी, बलुडाणा आकाशिाणी, बलुडाणा 

 
हजल्हा-यवतमाळ  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री.वसंत घईुखेडकर, संपादक दै. नमो महाराष्ट्र, यवतमाळ 
2 श्री.हदलीप एडतकर, संपादक दै. हवदाकमतदार, यवतमाळ 
3 श्री.जलालहुिन हगलाणी, संपादक दै. यवतमाळ वाणी, यवतमाळ 
4 श्री. हवनोद घईुखेडकर, संपादक सांज.दैहनक यवतमाळ मार्डमक 
5 श्री.हवरेंद्र सारस्वत, संपादक सा. लोकसेवक, यवतमाळ 
6 श्री. धनंजय चौपाने, संपादक साप्ता ग्रामछाया  
7 श्री. हवजय डांगे, संपादक साप्ता शेातकरी सत्ता 
8 श्री.कुदसुबेग हमझा, संपादक साप्ता.पसुद समाचार, पसुद 
9 श्री.हवजय काळे, संपादक साप्ता. आठवडी नकली बरुखे, यवतमाळ 
10 श्री.सेवेंद्र मानकर, संपादक साप्ता. केळापरूचे वारे, केळापरू 
11 श्री.सहुनल काकण, संपादक साप्ता. इरे्क्ट, यवतमाळ 
12 श्री.मनसखु ाट्टी, संपादक साप्ता. न्यजु पोस्टमाटकम, पसुद 
13 श्री.अब्दलु रै्य्याज शेाख, संपादक साप्ता.बातमी सेवक, यवतमाळ  
14 श्री.आहशाष मोरघडे, संपादक साप्ता.मैत्रीवाता, यवतमाळ  
15 श्री.पंजाब चहहाण, संपादक साप्ता.ज्वाला उदे्रक, यवतमाळ 

16 श्री.नंदकीशाोर खंडेलवाल, संपादक साप्ता.हवधीकता, यवतमाळ 
17 श्री.राजेंद्र हमश्रा, संपादक साप्ता.न्य ुवऱ्हाड टाईम्स,  यवतमाळ 
18 श्री.ईश्वरकसह सेंगर, संपादक साप्ता.यवतमाळ गझेॅट 
19 श्री.ईश्वर नंदलवार, संपादक साप्ता.सहकार हदप, यवतमाळ   
20 श्री.गणेशा हचमणकसग राठोड, संपादक साप्ता.पषु्ट्पावंती नगरी, यवत. 
21 श्री. हर्रोज लाखानी, संपादक साप्ता.राळेगाव समाचार 
22 श्री. सरेुशा कचचोळकर, संपादक  साप्ता. हबरसा वाता 
23 श्री. मंगेशा राऊत ,संपादक साप्ता. आत्मबल    
24 श्री.राजकुमार गो. ाीतकर, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. सकाळ 
25 श्री.हदनेशा  गंधे, हजल्हाप्रहतहनधी दै. हहतवाद, यवतमाळ 
26 श्री.रघहुवरकसह चौहान, हजल्हाप्रहतहनधी दै. महासागर, यतवमाळ 
27 श्री.हधरज अंगाईतकर, हजल्हाप्रहतहनधी दै. कदकनकाळ, यवतमाळ 
28 श्री.अहनरुध्द पांडे, हजल्हा प्रहतहनधी दै. तरुण ाारत,  यवतमाळ 
29 श्री.नागेशा गोरख, हजल्हा प्रहतहनधी दै. कहदसु्तान, यवतमाळ 
30 श्री.राजेशा हनस्ताने,हजल्हा प्रहतहनधी दै. लोकमत 
31 

श्री.वासदेुव ाुटाणी, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार 
दै. लोकदतु, 
दै. यवतमाळ वाणी 
सा.लोकसेवक 

32 
श्री.गरुुबक्ष ाुटाणी, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार 

दै. नमो महाराष्ट्् 
सा. दै. यवतमाळ मामीक 
सा. ग्रामछाया 
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33 

श्री.राकेशा आहुजा, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार 
दै. कदकनकाळ, यवतमाळ 
दै. हंटर,यवतमाळ 
दै. कसहझेप, यवतमाळ 

34 
श्री.संजय आकोलकर, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 

दै.हंटर,   
दै.लोकदतु, 
साप्ता. आत्मबल 

35 श्री.श्रीकांत राऊत, प्रहतहनधी झी. 24 तास 
36 श्री. रमेशा लासकर,  प्रहतहनधी सहारा समय 
37 श्री.आनंद कसंबे, प्रहतहनधी दरूदशाकन, मुंबई 
38 श्रीमती पषु्ट्पलता चौपाने, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
39 श्री.सरेुशा ज. गांजरे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
40 श्री. हदनेशा चोरडीया, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठपत्रकार 
41 श्री. गणेशा बयास, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
41 श्री. अशाोक गोडंबे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
42 अकबरखा  सत्तारखा पठाण,संपादक साप्ताहहक यवतमाळचा राजा 
43 श्री. अरुण महादेवराव राउत,संपादक साप्ताहहक लक्ष्याेद 

 
हजल्हा-वाहशम 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. अहनलकुमार ाानकुूमार वाल्ले, जेष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
2 श्री. राजेंद्र रामेश्वरदास मानधना, संपादक दै. हा माझा देशा 
3 श्री. राजेशा रामााऊ गाडेकर,संपादक दै. हशावहवचार 
4 श्री. हनलेशा पनुमचंद सोमाणी, संपादक दै. माताृहूम 
5 श्री. संदीप  ओंकारअप्पा कपपळकर , संपादक साप्ता. पहाटवारा 
6 श्री. ज्ञानेश्वर हवठठृलजी घडेु , संपादक साप्ता. कारंजा सामना 
7 श्री. अहवनाशा बाबाराव ागत, संपादक साप्ता. दहलतांचा सम्राट 
8 श्री. मोहन गंगाराम लहाणे, संपादक साप्ता. हशावनीती 
9 श्री. शंाकर नरकसग आडे, संपादक साप्ता. सेवाामूी 
10 श्री. जगदीशा श्रीराम राठोड, संपादक साप्ता. हदग्रस एक्सपे्रस 
11 श्री. पवन कन्हैयालालजी गट्टाणी, संपादक साप्ता. वाहशाम टाईम्स 
12 श्री. सधुाकर शेाषराव चौधरी, संपादक साप्ता. वाहशाम खबर 
13 श्री. रकवद्र वासदेुव कुटे, उपसंपादक दै. देशाोन्नती 
14 श्री. लोहाणा चंद्रकांत मरुलीधर, हजल्हा प्रहतहनधी दै. तरुण ाारत 
15 श्री. अहुजा प्रहवण रमेशालाल, उपसंपादक दै. प्रहतहदन अखबार 
16 अहतशा प्रकाशाराव देशामखु, हजल्हा प्रहतहनधी दै. हसटी न्यजु सपुरर्ास्ट 
17 श्री. राम प्रयागजी चौधरी, बातमीदार दै. सकाळ 
18 श्री. ज्ञानेश्वर तकुाराम ठवकर, छायाहचत्रकार दै. हवदाक मतदार 
19 श्री. प्रणय रमेशाचंद्र हनबाण,प्रहतहनधी एबीपी माझा 
20 श्री. सहुनल तळुहशाराम कांबळे, वाताहर आकाशावाणी 
21 श्री. पंकज ताराचंद ानारकर,हजल्हा प्रहतहनधी टी.हही. 9 मराठी 
22 श्री. प्रहदप कृष्ट्णराव टाकळकर, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. प्रहतहदन,  

दै. सायरन, सा. वतृ्त संचार 
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हवभाग औरंगाबाद  
हजल्हा-औरंगाबाद  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. साुाषचंद्र वाघोलीकर  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
2 श्री. अाय हहरालाल पहाडे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
3 श्री. नागेशा गजहाये ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
4 श्री.  रेवनहसद्ध योगीनाथ जाबा ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
5 श्री.जोशाी शाांताराम प्रल्हाद ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
6 श्री.वैद्य अरकवद गंगाधर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
7 श्री.महाजन संतोष गोकवद ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
8 श्री. जहहरोद्यीन हसद्यीकी ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
9 श्री. रामनारायण सरुजमल जोशाी ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
10 सय्यद शाारेख नक्षबंदी  मखु्य संपादक दै.रोजनामा एहशाया एक्सपे्रस(उदूक) 
11 शेा. सईद शेाख अकबर कायककारी संपादक दै. मफु्र्सीर 
12 शेाख मजु्तार्ा वहाब कायककारी संपादक दै. रोजनामा एहशाया एक्सपे्रस(उदूक) 
13 श्री.गणेशा सधुाकर तुळशाी सहाय्यक संपादक दै .सामना  
14 श्री. प्रशाांत गौतम वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. सामना 
15 श्री. शेाख मोहम्मद रईस इिाहीम संपादक सा.महाराष्ट्र सवांचा 
16 श्री.अब्दलु गणी शेाख अहमद संपादक सा.जनराहत 
17 श्रीमती बद्रनु्नीसा मोइन संपादक सा. एकता वाता 
18 शेाख शार्ीक शेा. अजीम संपादक सा. जरा हवचार करा 
19 श्री. बाबासाहेब धमुाळ संपादक साप्ता. लोकधन 
20 श्री. हशावप्रसाद श्रीकांत बन्सोड संपादक साप्ता. जनचैतन्य 
21 श्री. अरूण एकनाथ सरुडकर संपादक सा. सामपत्र 
22 श्री. सय्यद रहर्क सय्यद महेमुद संपादक सा. शाहाकार प्राात 
23 श्री.रमेशा दौलतराव जायााये वतृ्तसंपादक आकाशावाणी 
24 श्री. अहनलकुमार रामराव जमधडे शाहर बातमीदार दै. सकाळ 
25 श्री. संजय कहगोलीकर हजल्हा प्रहतहनधी दै. बीडचा लोकप्रश्न 
26 श्री. राजाााऊ कांबळे वाताहर दै. सांजवाता 
27 श्री. हवठ्ठल हकसन ांगाळे वाताहर यनुायटेड न्यजू ऑर् इंहडया 
28 श्री.शेाख मजहर शेाख अकबर स्व.हय पत्रकार कहदसु्थान  ,मकु्कदस ,हशावनातीर  
29 श्री. रामचंद्र वायाट प्रहतहनधी दै.महाराष्ट्र टाईम्स 
30 श्री. जगहदशा वेदपाठक संपादक सा. औरंगाबाद डे. टु .डे 
31 श्री. समाधान वाणी संपादक सा. सत्यशाोधक दपकण 
32 श्रीमती मंगल हहवाळे संपाहदका सा. सखी समाचर 
33 श्री. रूपचंद गाडेकर संपादक सा. सरसेनानी 
34 श्री. हसद्यीकी मशुााहेद जहीरोद्यीन संपादक सा. पक्ब्लक हडमांड 
35 श्री. मनोज धनराज पाटणी संपादक सा. लाावाता 
36 श्री. योगेशा प्रााकर गोले हनवासी संपादक दै. लोकमत टाईम्स 
37 श्री. धनंजय शारदराव लांबे कायककारी संपादक दै. पढुारी 
38 श्री. उमेशा श्रीकृष्ट्णराव काळे वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. पढुारी 
39 श्री. संजय सरेुशाराव देशापांडे स्पेशाल करस्पॉडंट दै. पढुारी 
40 श्री. रहव प्रल्हादराव माताडे, बातमीदार दै. पढुारी 
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41 श्रीमती सनुीता पाटील संपादक सा. हवजय प्राात 
42 श्री. अन्सारी नायाब हसन संपादक दै कहदसू्तान ऊदुक 
43 श्री. रतन नामदेव  साळवे संपादक सा. हनळे प्रहतक 
44 श्री. नारायण खराडे संपादक सा. अहखल ाारतीय हशावछत्रपती 

जंजीरा 
45 श्री.सहुनलचंद्र हवठ्ठल वाघमारे उपसंपादक दै  .देशाोन्नती  
46 श्री. सतीशा रेंगे वाताहार दै  .पणु्यनगरी  
47 श्री. बद्रीनाथ खंडागळे स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. शाासन सम्राट, दै. मराठवाडा 

साथी, दै. सामना 
48 श्री.नंदहकशाोर चहहाण संपादक सा.राजप्राात 
49 श्री. संतोष देशामखु प्रहतहनधी दै. हदहयमराठी 
50 डॉ. राम अग्रवाल ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
51 श्री. सधुाकर हत्राुवन ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
52 श्री. राजशेाखर जाबा ज्येष्ट्ठ पत्रकार  
53 श्री. रमेशा रेवणहसध्द जाबा ज्येष्ट्ठ  पत्रकार - 
54 श्री. सदाहशाव सो. खंडाळकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
55 श्री. गजनर्र  जावेद अली  ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
56 श्री. प्रल्हाद महादेव धोडपकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
57 श्री.रांजणीकर राजेंद्र पांडुरंग संपादक दै. लोकहवजय 
58 श्री.मधकुर मनोहर महाले संपादक  दै .हशावनातीर  
59 श्री.अन्नपणेू काहनर् संपादक दै. प्रसार 
60 जाबा जगहदशा रेवणहसद्ध शाहर प्रहतहनधी दै. स्वरगंगा 
61 गुंजाळ हकशाोर सधुाकर का. संपादक सायं.दै.शाासन सम्राट 
62 अहमताा श्रीवास्तव का. संपादक दै.लोकमत समाचार 
63 सावळे प्रााकर मखु्य उपसंपादक दै. सामना 
64 मो. अब्दलू शाकीब खसुरो अ.अजीज कायककारी संपादक दै.औरंगाबाद टाईम्स 
65 महाले हेमंत मनोहरराव कायककरी संपादक दै. हशावनातीर 
66 श्री. दयानंद यवुराज माने सहयोगी संपादक दै. सकाळ 
67 श्री. हदलीप हचतलांगे संपादक  सायं.दै. सांजवता 
68 श्री.  पे्रमदास रेकाजी राठोड हनवासी संपादक दै. लोकमत 
69 श्री. गजानन हदवाण उप वतृ्तसंपादक दै. लोकमत 
70 श्रीमती रुपाली परशारुाम बोरकर वतृ्त संपादक दै. रोखठोक वतृ्त टाईम्स  
71 श्री. सधुीर प्रााकर महाजन संपादक  दै. लोकमत 
72 श्री. दळवी  चक्रधर देवदत्त संपादक दै. लोकमत 
73 श्री. कल्याण अन्नपुणे संपादक दै. रोखठोक वतृ्त टाईम्स 
74 श्री. हदपक पटवे हनवासी संपादक दै. हदहय मराठी 
75 श्रीमती लता पवार वतृ्तसंपादक दै. प्रसार 
76 सरवदे हवजय संपतराव उपसंपादक दै. लोकमत 
77 श्री.अदावंत नंदकुमार मरुलीधर संपादक सा. लेखणीची धार 
78 श्री.अग्रवाल सतीशा लक्ष्मीनारायण संपादक सा. पोलीस माहहती 
79 श्री.क्षीरसागर सरेुशा गलुाबराव संपादक सा. संघषाचा लढा 
80 श्री.गपु्ता अहनलकुमार रामलाल संपादक सा.ऑर्ीसर डॉट कॉम 
81 श्री.मथुा प्रशाांत नेमीचंद संपादक सा. इंहडयन न्यजू 
82 श्री.यसुरू् कादर नारायणपरूकर संपादक सा. मराठवाडा पोलीस टाईम्स 
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83 श्री.मगुहदया अहनता राजेंद्र संपादक सा. वतृ्तगुंजन 
84 श्री.अकरम खान पठाण संपादक सा.बरसता तरु्ान 
85 श्री.नरेशा हनळकंठ धाबडे संपादक सा. नाजकू 
86 श्री.शेाख जब्बार शेाख सत्तार संपादक सा. हसटी टू डे 
87 श्री.ागवान नागोराव शाहाणे संपादक सा.पोलखोल टाईम्स 
88 श्री.सय्यद शाहर्योिीन वहीदोिीन संपादक सा. आज की अदालत 
89 श्री.जयस्वाल सहुनल हकशानराव संपादक सा. हहटहलस्ट 
90 श्री.पहाडे अहवनाशा संपादक सा. पाश्वकसदेशा 
91 श्री.पटणे प्रााकर दत्तात्रय संपादक सा. 007 
92 श्री.मोरे संजय हव. संपादक सा. रु्लंिी समाचार 
93 श्री.सय्यद मोईन सय्यद अय्यबु संपादक सा. औरंगाबाद समाचार 
94 श्री.सगु्रीव सोपानराव मुंडे संपादक सा.आत्ताच एक्सपे्रस 
95 श्री.संजय गोपाळराव सोनखेडे संपादक सा.महासत्य 
96 श्री.बबन हवश्वनाथ सोनवणे संपादक सा. बहुजन हहताय 
97 श्री.शेाख हबीब पाशाा गलुाम रसलु संपादक सा. अबतक 
98 श्री.अब्दलु कय्यमु अब्दलु संपादक सा.औरंगाबाद यवुा 
99 श्री. महनष ागवानदास अग्रवाल संपादक सा. राजहनष्ट्ठा 
100 श्री. शेाख अर्सर शेाख करीम संपादक सा.खडकी समाचार 
101 श्री. सैय्यद इसाक सैय्यद गलुाब संपादक सा. आपला नवा माणसु 
102 श्री. हशावाजी बनकर संपादक सा.लोकाश्रय 
103 शेाख मोहमद इसाकद्यीन संपादक सा. शााहकार टाईम्स 
104 श्री.समुन खवसे संपादक सा. स्त्रीमकु्ती संग्राम 
105 श्री. मोहम्मद रईसोिीन शाजुाउिीन संपादक सा. पंचवाता 
106 श्री. हसिीकी सहलमोिीन शाजुाउिीन  संपादक सा. जनहवकास टाईम्स  
107 श्री. खान एजाज अहेमद संपादक  सा. खासदार टाईम्स 
108 श्री. शाामराव साळंुखे संपादक सा. गजर हवठ्ठलाचा 
109 श्री.अहनल  खंदारे हजल्हा प्रहतहनधी सा .बरसता तरु्ान  
110 लोंढे योगेशा ाहगरथ छायाहचत्रकार दै. सामना 
111 प्रहवणचंद्र वामनराव हते्तकर उपमखु्य वाताहर दै. सामना 

112 रांजणीकर रकवद्र पांडुरंग हवशेाष प्रहतहनधी दै. लोकहवजय 
113 प्रकाशा मधुकरराव जोशाी  मखु्य वाताहर दै. सामना 
114 श्री.सतीशा वैराळकर मखु्या वाताहर दै .हदहयमराठी  
115 श्री.शेाखर मगर उपमखु्य वाताहर दै .हदहयमराठी  
116 श्री.मकरंद कुलकणी हवशेाष प्रहतहनधी दै .महाराष्ट्र टाईम्स  
117 श्री.अब्दलू हादी पत्रकार ए.एन.आय  चनॅल 
118 श्री.हकशाोर हनकम प्रहतहनधी आज तक 
119 श्री.सधुीर ाास्कर जाधव कॅमेरामन आय.बी.एन लोकमत 
120 श्री.अशार्ाक शेाख हज.प्र. सहारा समय 
121 श्री.कें डे श्रीकृष्ट्ण हरपोटकर स्टार माझा 
122 श्री.मधकुर तकुाराम कांबळे वहरष्ट्ठ बातमीदार  दै. सकाळ 
123 श्री. मंदार जोशाी वहरष्ट्ठ बातमीदार दै. हदहय मराठी 
124 श्री. रहवन्द्र खंडाळकर छायाहचत्रकार दै. हदहय मराठी 
125 श्री.हवकास राऊत प्रहतहनधी दै. लोकमत 
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126 श्री.सय्यद शार्ीउल्ला हुसैनी हजल्हा प्रहतहनधी दै. नवाारत 
127 श्री.  राकेशा रमेशा खोत  प्रहतहनधी सा. मत्स्योदरी 
128 श्री. शेाखलाल शाब्बीर शेाख मखु्य बातमीदार दै. सकाळ 
129 श्री. गणेशा सरुडकर प्रहतहनधी दै. सामपत्र 
130 श्री. सय्यद अबलुाल हबीब नक्षबंदी छायाहचत्रकार  दै.रोजनामा एहशाया एक्सपे्रस 
131 श्री. सहचन माने छायाहचत्रकार दै. सकाळ  
132 श्री. संज ूलांडे कायककारी संपादक सा. शेातकऱ्यांचा आसडू 
133 श्री. उन्मेशा देशापांडे हवशेाष प्रहतहनधी दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
134 श्री. हमझा शार्ीक बेग अशारु बेग संपादक सा. औरंगाबाद न्यजू 
135 श्री. कुरेशाी हनजामउिीन मो. ईस्माइल संपादक सा. औरंगाबाद हरपोटक 
136 श्री. पठाण जर्र खान जब्बार खान मालक संपादक सा. पक्ब्लक राईट 
137 श्री. अन्सारी इरबाज नायब हसन अन्सारी छायाहचत्रकार दै. हहन्दसु्तान 
138 श्री. सय्यद रहीम सय्यद अयबु स्व. हय. छायाहचत्रकार दै. मकुदस, दै. मरु्सीर, सा. 

औरंगाबाद समाचार 
139 श्री. शाोऐब खसुरो अजीज खसुरो संपादक दै. औरंगाबाद टाईम्स 
140 श्रीमती अचकना पंहडत काळे कायककारी संपादक सायं. दै. सह्याद्री टाईम्स 
141 श्री. शेाख महुम्मद अब्दलु कदीर वहरष्ट्ठ पत्रकार - 
142 श्री. पाटोळे प्राुदास हवशेाष प्रहतहनधी दै.लोकमत 
143 श्री. बोराडे सारंग देवराव संपादक साप्ता.हवचार हवश्व 
144 श्री. खान अर्सर र्हकर अहेमद खान संपादक साप्ता.राजकीय तरू्ान 
145 श्री. शेाख पाशा ुशेाख याहसन संपादक साप्ता.दहशात 
146 श्री. अब्दलु वाहेद अब्दलु खाहलक मालक संपादक साप्ता.वाहहद कलाम (ऊदुक) 
147 श्री. शेाख अन्वर वलीउदीन खतीब छायाहचत्रकार दै. मकुदस ऊदूक 
148 डॉ. माधव गणुवंतराव सावरगावे वहरष्ट्ठ प्रहतहनधी साम टी.हही. 
149 श्री. हमकलद  शाहादेव आठवले शाहर प्रहतहनधी दै. सामपत्र 

 
हजल्हा-परभणी   
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1.  शारद सांादेव देऊळगावकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
2.  साुाष नंदलाल राठी ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
3.  कृष्ट्णा नागोराव मातेकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
4.  सधुाकर मातंडराव नळदकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
5.  हवजय नागनाथराव जोशाी ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
6.  माधवराव ागवानराव देशापांडे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
7.  अरकवद राघोबा झरकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
8.  ज्ञानोबा लक्ष्मणराव डोंगरे ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
9.  हेमा रकवद्र रसाळ ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
10.  आश्रोबा संााजी केदारे ज्येष्ट्ठ पत्रकार  
11.  सरेुशाचंद्र कचरुलाल गपु्ता ज्येष्ट्ठ पत्रकार  
12.  श्री. मोहम्मद तकी. मो.शारीर् संपादक दै.वकक  ए ताजा 
13.  हवजयकुमार द्वारकादास मुंदडा संपादक सायं दै.पालमवतृ्त 
14.  आसाराम मारोतराव लोमटे संपादक दै.गोदातीर समाचार 
15.  श्री. मदन मजुांजी कोल्हे संपादक साप्ता.धमकामूी 
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16.  ाारती राजकुमार मरुकुटे )घगेु(  संपादक साप्ता.जयाारती 
17.  श्री. ाुषण दौलतराव मोरे संपादक साप्ता.घटनेचा हशाल्पकार 
18.  रमेशा गोपाळराव नाटकर संपादक साप्ता.हवचारचक्र 
19.  शंाकर वामनराव इंगळे संपादक साप्ता.काहूर 
20.  सहुास देवीदासराव पंहडत संपादक साप्ता.इण्टेलेक्ट्युअल लोकमेल 
21.  धनाजी ागवान चहहाण संपादक साप्ता .जनादशाक  
22.  लक्ष्मीकांत श्रीरंगराव बनसोडे संपादक साप्ता .गोदातीर डॉट कॉम  
23.  हकरण रमेशा स्वामी संपादक साप्ता .सोनपेठ दशाकन  
24.  हववेक हवजयकुमार मुंदडा संपादक साप्ता.शाब्दराज 
25.  सरुज गलुाबराव कदम उपसंपादक दै .देशाोन्नती  
26.  श्री. हटे्टकर (ठोके) राजकुमार संतुकराव हजल्हा प्रहतहनधी दै.श्रहमक एकजटु 
27.  कहपल ागवानदास खैराजानी संपादक साप्ता.कहदकसध 
28.  अरुण हकशानराव रणखांबे संपादक साप्ता .उद्याची क्रांती  
29.  देवानंद शंाकरराव वाकळे संपादक साप्ता.वैावज्वाला 
30.  संतोष प्रााकरराव धारासरुकर कायककारी संपादक दै .समथक हदलासा  
31.  अहनल दत्तात्रय दाााडकर उपसंपादक दै .लोकसंचार  
32.  मधकूर धरुाजी खंदारे महानगर प्रहतहनधी दै.गोदातीर समाचार 
33.  नारायण नरहरराव चौधरी तालकुा प्रहतहनधी दै.सामना 
34.  हवजय उत्तमराव दगडू प्रहतहनधी दै गाववाला 
35.  हवनोद वसंत कापसीकर प्रहतहनधी आकाशावाणी 
36.  सदुशाकन शेाषरावजी चापके च्स्रजर दरुदशाकन 
37.  रमाकांत कत्रबकराव कुलकणी ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
38.  शेाख मजुीब म.गौस संपादक साप्ता.खरा दपकण 
39.  हवलास रतन बनसोडे संपादक साप्ता.शााक्यकसह 
40.  परमेश्वर रानबा हदपके संपादक साप्ता. स्वानंद प्रहतष्ट्ठाण 
41.  नेमीनाथ जयकुमार जैन संपादक साप्ता .लोकहदलासा 
42.  हनमुंत हचटणीस वहरष्ट्ठ पत्रकार )हजल्हा प्रहतहनधी(  दै.आनंद नगरी 
43.  सहतशा वसंतराव जोशाी उपसंपादक दै.लोकमत 
44. सरेुशा मारोतराव जंपनहगरे उपसंपादक दै.सामना 
45.  श्री.शेाख गौसोहिन शाहाबोिीन संपादक साप्ता.पालम हसटीजन्स 
46.  श्री. मयरु चंद्रकांतराव देशामुख संपादक साप्ता.जन आक्रोशा 

 
हजल्हा-जालना 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री.रमेशा गंगाधर खोत ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
2 श्री हदगंबर गणपत गायकवाड ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
3 श्री बाबरुाव हवठोबा हयवहारे ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार 
4 श्री मकरंद मद्माकर जहागीरदार ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
5 श्री. अहवनाशा आसाराम कहहळे संपादक दै. राजसम्राट 
6 श्री. संजय कैलाशाचंद ारतीया संपादक दै.कृष्ट्णहनती 
7 श्री रवींद्र हमश्रीलाल बांगड मखु्य संपादक दै. आनंदनगरी 
8 श्री कृष्ट्णा मधकुरराव पठाडे संपादक सा. हदहयसाक्षी 
9 श्री शााहनवाज खालेद कुरेशाी संपादक सा. जालना एक्सपे्रस 
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10 श्री अहमत राजेंद्र आनंद संपादक सा. श्लोक टाईम्स 
11 श्री.बद्रीनाथ टेकाळे श्रहमक दै.पणु्य नगरी 
12 श्री दपकण हवजयकुमार जैन श्रहमक दै. रामहवचार 
13 श्री. हदलीप हशावलालजी राठी संपादक दै. पाश्वकामूी 
14 श्री. इहलयास खान अ. मजीद खान संपादक सा.बरसता तरु्ान 
15 श्री संदीप बाबरुाव ााकरे संपादक सा. जालना दपकण 
16 श्री पठाण साहजद अब्दलु माहजद श्रहमक सा. बरसता तरु्ान 
17 श्री उमेशा दादाराव वाघमारे बातमीदार दै सकाळ 
18 श्री अंकुशा सोनेराव  देशामखु ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
19 श्री लक्ष्मण बाबरुाव राऊत ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
20 श्री ज्ञानदेव त्र्यंबकराव पायगहहाणे ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
21 सौ.नीला रमेशा खोत ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
22 श्री सत्यनारायण मो.हबयाणी संपादक दै.मराठवाडा साथी 
23 श्री महेंद्र आबासाहेब अंाोरे संपादक सा.शेालगांव मत 
24 श्री ओमप्रकाशा केशावराव कशादे संपादक सा.  जनकपरू पहत्रका  
25 श्री सहुशालकुमार बळीराम वाठोरे संपादक सा. रोखधोक 
26 श्री  अंकुशा खेमाजी गायकवाड संपादक सा.जालना हज.वैाव 
27 श्री अायकुमार बळीराम यादव संपादक सा.मराठवाडा लोकप्रशान 
28 श्री सखाराम मकंूुदराव ाोंबे संपादक सा.र्टकेबाज 
29 श्री बाबासाहेब कचरु कोलते संपादक सा.ग्रामीण नेततृ्व 
30 श्री महेशा कृष्ट्णाजी जोशाी संपादक सा. मंदार स्पंदन 
31 श्री जनादकन तकुाराम पाटील संपादक सा. लोकहप्रयता 
32 श्री हवकास अहनलकुमार बागडी संपादक सा. जालना समाचार 
33 श्री राहुल काहशानाथ वाहहुळे संपादक सा. जालना हहत 
34 श्री संतोष दामोधरजी सारडा संपादक सा. कृषीदतू 
35 श्री नारायण हकसनराव माने संपादक सा. आदशाक लोकतंत्र 
36 सय्यद परवीन नजाकत संपाहदका सा. गावमत 
37 श्री सहुास उत्तमराव कुलकणी वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. पढुारी 
38 श्री जीवन हवनायकराव दहातोंडे कायक.संपादक सा. समथकदशाकन 
39 श्री  ाास्कर गोपाळराव  देशामखु प्रहतहनधी दै.लोकहवजय 
40 श्री संजय प्रााकरराव कोठोडे शाहर प्रहतहनधी दै. सामना  
41 श्री हवजय हरकचंद सकलेचा  कायक.संपादक दै.रामहवचार 
42 श्री अतलु बाबरुाव हयवहारे स्व.हय.छायाहचत्रकार. स्व.हय.छायाहचत्रकार 
43 श्री अहनल बाबरुाव हयवहारे स्व.हय.छायाहचत्रकार. स्व.हय.छायाहचत्रकार 
44 श्री शेाख इहलयास अब्बास संपादक सा. आरोपपत्र 
45 श्री बाबासाहेब हहवराळे संपादक सा. यगुसत्य 
46 श्री धमेंद्र हतलकचंद जांगडे संपादक दै. लोकआनंद 
47 श्री बायस चेतनकसग हकशाोरकसग संपादक सा. जािाबाद दशाकन 
48 श्रीमती नसीम शेाख गलुाम अहेमद संपादक सा. लोकहनती 

 
हजल्हा-बीड  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1.  श्री. दगडू मोतीराम परूी जेष्ट्ठ पत्रकार -- 
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2.  श्री.अमर हबीब जेष्ट्ठ पत्रकार -- 
3.  श्री. अशाोक देशामखु जेष्ट्ठ पत्रकार -- 
4.  श्री.सहुनल परुुषोत्तम क्षीरसागर संपादक दै. प्रजापत्र 
5.  श्री. बाळासाहेब जीजाराम कडबाने संपादक दै.कहद जागतृी 
6.  श्री.हवलास हदगंबर डोळसे संपादक दै. पाटोदा संचार 
7.  श्री. अहाजीत गाठाळ संपादक दै. हववेककसधू 
8.  श्री.अहाजीत इश्वरचंद गपु्ता संपादक सायं दै. अंबाजोगाई टाईम्स 
9.  श्री.अहामन्य ूकल्याणराव घरत संपादक दै. कहद जागतृी 
10.  श्री.गंमत ांडारी संपादक दै. पाश्वकामूी 
11.  श्री. प्रचंड नानासाहेब सोळंके संपादक साप्ताहहक बीडनेता 
12.  श्री. हदलावर खान बशाीर खान संपादक साप्ताहहक धमादाय जगत 
13.  श्री. हशावाजी ढाकणे संपादक साप्ताहहक गौरीपरू दशाकन 
14.  श्री. संदीप बेदरे संपादक साप्ताहहक लोकप्रणेता 
15.  श्री. मंगेशा हनटूरकर संपादक साप्ताहहक बीड नगरी 
16.  श्री. हशारीष देशामखु संपादक साप्ताहहक बहुतांची अंतरे 
17.  श्री.अहनल वाघमारे संपादक साप्ताहहक डोंगरचा राजा 
18.  श्रीमती प्रहताा गणोरकर संपादक साप्ताहहक बीड संचार 
19.  श्रीमती संहगता नारायण नागरे संपादक साप्ता. आपला जन अंकुशा 
20.  श्री. संतोष मानरुकर संपादक सा. लोकनेता 
21.  श्री. अतलु अहवनाशा कुलकणी हजल्हा प्रहतहनधी दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
22.  श्री.साुाष हदगंबर वाहहळ तालकुा प्रहतहनधी दै. झुंजारनेता 
23.  श्री. चंदन उस्मान पठाण कायककारी संपादक सायं दे. बीड हसटीजन 
24.  अहजत मोतीराम वरपे कायककारी संपादक दै. झुंजारनेता 
25.  श्री. उत्तम बोडखे तालकुा प्रहतहनधी दै. झुंजारनेता 
26.  श्री. दत्तात्रय श्रीमंत देशामखु बातमीदार दै. अग्रोवन 
27.  श्री. सय्यद शााकेर अली मोहम्मद तालकुा प्रहतहनधी दै. प्रजापत्र 
28.  शाशाी वामनराव केवडकर स्टींजर आकाशावाणी 
29.  श्री.सहुनल नामदेवराव क्षीरसागर उपसंपादक दै. चंपावतीपत्र 
30.  श्री.साुाषराव हवलास चौरे कायककारी संपादक दै. चंपावतीपत्र 
31.  श्री.श्रीपती संतराम माने  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
32.  श्री.हवश्वनाथ जाधव-माणसूमारे जेष्ट्ठ छायाहचत्रकार जेष्ट्ठ छायाहचत्रकार 
33.  श्री. जगदीशा हरीााऊ कपगळे जेष्ट्ठ पत्रकार दै. लोकमत 
34.  श्री.नामदेवराव क्षीरसागर संपादक दै. चंपावतीपत्र,बीड 
35.  श्री. प्रााकर एकनाथराव कुलथे संपादक दै.माजलगाव टाईम्स 
36.  श्री.सवोत्तम गावरस्कर संपादक दै. सरुाज्य 
37.  श्री.प्रकाशा  सयुककर संपादक दै.हदहयअक्ग्न 
38.  श्री. हदलीप प्रााकर हखस्ती संपादक दै. बीडचा लोकप्रश्न 
39.  श्री. रोशान हवजयराज बंब कायक संपादक दै.लोकाशाा 
40.  श्री.शेाख तय्यतब संपादक सांय दै. बीड हरपोटकर 
41.  नरेंद्र दगडूरामजी कांकहरया संपादक सांय दै. बीड संकेत 
42.  श्री. राजेंद्र संतकुराव आगवान संपादक सांय दै.रणझुंजार 
43.  श्री. परमेश्वर गीते संपादक सांय दै. अंबाजोगाई टाईम्स 
44. श्री.दत्तात्रय नरहरी दमकोंडवार संपादक साप्ताहहक मराठवाडा संघषक 
45.  श्री. प्रदीप देवीदासराव कुलकणी संपादक साप्ताहहक माजलगाव पहरसर 
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46.  श्री.आत्मलींग प्राुअप्पा शेाटे संपादक साप्ताहहक परळी समाचार 
47.  श्री. सहुास देशामखु संपादक साप्ताहहक माजलगाव समाचार 
48.  श्री. हशावशंाकर महलकाजुकन झाडे संपादक साप्ताहहक क्रांती संघषक 
49.  श्री. हकसन माने संपादक साप्ताहहक तेलगाव पहरसर 
50.  श्री. संतोष हयंकटराव केजकर संपादक साप्ताहहक प्रजादक्ष  
51.  श्री.आब्दलु रजाक शेाखरकुमार संपादक साप्ताहहक शेातक-यांचे वादळ 
52.  श्री. वैाव हववेक स्वामी संपादक साप्ताहहक हशाववाणी 
53.  श्री. सतीष हयंकटराव केजकर संपादक साप्ताहहक केज पहरसर 
54.  श्री. शारद बहहनाजी कांबळे संपादक साप्ताहहक समता रहवदास संदेशा 
55.  श्री. दत्तात्रय हशाहवाजीराव आंबेकर तालकुा प्रहतहनधी दै. झुंजारनेता 
56.  श्री. श्रावणकुमार देवीदासराव जाधव तालकुा प्रहतहनधी दै. झुंजारनेता 
57.  श्री. तकुाराम येवले  तालकुा प्रहतहनधी दै.  पाश्वकाुमी  
58.  श्री. अहशाष नरेंद्र कांकहरया कायककारी संपादक दै. बीड संकेत 
59.  श्री. हवनय राजेंद्र आगवान कायककारी संपादक सायं दै. रणझुंजार  
60.  श्री. प्रशाांत प्रााकरराव जोशाी कायककारी संपादक दै. मराठवाडा साथी 
61.  श्री. उदय प्रााकर जोशाी हजल्हा प्रहतहनधी दै. सामना  
62.  श्री. कृष्ट्णा लक्ष्मन कशादे स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार सायं दै. रणझजुार, सांयदै.बीड 

सरकार, सायं दै.कहद जागतृी 
63.  श्री. लक्ष्मन नरनाळे स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै.झुंजारनेता,  

दै. बीड हरपोटकर, 
दै. लोकप्रश्न 

64.  श्री. गोकवद रंगनाथराव शेाळके स्रींजर ए.बी.पी.माझा 
65.  श्री. राजेंद्रकुमार होळकर संपादक दै. आमचा अहामान 
66.  श्री. चंदलुाल हबयाणी संपादक दै.मराठवाडा साथी 
67.  श्री. साहस पंढरीनाथ आदोडे संपादक दै. बीड सरकार 
68.  श्री. सनुील ज्ञानेाबा पोपळे  संपादक सा. प्रकाशा आधार 

 
हवभाग कोल्हापरू  

हजल्हा-कोल्हापरू 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. संजय प्रााकर ाोसले, संपादक  दै. नवसंदेशा 
2 श्री. श्रीराम जयकसगराव पवार,मखु्य संपादक दै. सकाळ 
3 श्री. हनहखल हवद्याधरराव पंडीतराव,हनवासी संपादक दै. सकाळ 
4 श्री. सहुनल पांडुरंग पाटील, बातमीदार दै. सकाळ 
5 श्री. रंगराव बाप ूहहडेकर, उपसंपादक दै. सकाळ 
6 श्री. अहनल केरबा देशामखु,बातमीदार दै. पढुारी 
7 श्री. प्रवीण मारुती आजगेकर,तालकुा प्रहतहनधी गडकहग्लज दै. पढुारी,  
8 श्री. हवश्वास शाामराव पाटील,मखु्य बातमीदार दै. लोकमत 
9 श्री. राजाराम बंडू लोंढे, सहाय्यक बातमीदार दै. लोकमत 
10 श्री. साुाष पांडुरंग चावरे,तालकुा प्रहतहनधी, पन्हाळा दै. समाज  कोल्हापरू 
11 श्री. आहदत्य प्रकाशा मोरे, वाताहर सायं दै. क्रांहतकसह 
12 श्री. हाकाजी ज्ञान ूचेचर, छायाहचत्रकार दै. सकाळ 
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13 श्रीमती. शााुांगी संदीप तावरे,छायाहचत्रकार सायं. दै. क्रांतीकसह,  
14 श्री. प्रहवण पांडूरंग पाटील, संपादक सा. वारणेचा वाघ, कोडोली 
15 श्री. सम्राट हदलीप सणगर, संपादक सा. गहहनीनाथ समाचार, कागल 
16 श्री. अहमत शाामराव हुक्केरीकर, संपादक सा. लोकप्रााव, कोल्हापरू 
17 श्री. रहवहकरण तकुाराम चौगलेु, संपादक सा. ॲमचॅ्यअूर, इचलकरंजी 
18 श्री. अरुण राजाराम वडेकर, संपादक सा. इचलकरंजी समाचार, इचलकरंजी 
19 श्री. अतलु रामचंद्र जोशाी, संपादक साप्ताहहक टेन हमहनट् कागल, 
20 श्री. संतोष वसंतराव सावंत-ाोसले, संपादक साप्ताहहक चंदगड टाईम्स, चंदगड 
21 श्री. राजेंद्र दत्तात्रय जोशाी,  वहरष्ट्ठ पत्रकार (20 :50) दै. पढुारी, कोल्हापरू 
22 श्री. श्रीराम गणपतराव पकचदे्र, वहरष्ट्ठ पत्रकार  (20 :50) दै.पढुारी, कोल्हापरू 
23 

श्री. आहदत्य अहनल वेल्हाळ, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार 
दै. लोकमत, कोल्हापरू  
सायं. दै. क्रांतीकसह, कोल्हापरू  
साप्ता गोल्डन चान्स, कागल 

24 श्री. प्रताप राजाराम नाईक, प्रहतहनधी झी न्यजू 
25 श्री. संााजी दत्तात्रय थोरात,  प्रहतहनधी साम टी. हही 
26 श्री. सहचन बाळकृष्ट्ण सावंत, कॅमेरामन साम टी. हही 
27 श्री. हशावाजीराव रंगराव यादव, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
28 श्री. हवश्वनाथ  रंगनाथ साळंुखे,ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
29 श्री. सरेुशा रामचंद्र पवार, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
30 श्री. मोहन कल्लाप्पा हवालदार, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
31 डॉ. रत्नाकर लक्ष्मण पंहडत, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
32 पद्मश्री प्रतापकसह. ग. जाधव, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
33 श्री. हदलीप बाबासाहेब लोंढे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
34 श्री. बाळकृष्ट्ण सीताराम कालेकर,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
35 श्री. सदाहशाव बाबरुाव जाधव, ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
36 श्री. हशावाजी हवठू पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
37 श्री. शारद शंाकरराव कारखानीस, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
38 श्री. उदयकुमार ागवंतराव देशापांडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
39 श्री. अहनल हवद्याधर वेल्हाळ, ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार -- 
40 श्री. हवलासराव शंाकरराव झुंझार, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
41 श्री. ाषूण राजेंद्र पाटील हरपोटकर हटहही-9 मराठी 
42 श्री. सहुनल दौलत काटकर कॅमेरामन हटहही-9 मराठी 
43 श्री. अक्षय अशाोक थोरवत करवीर तालकुा प्रहतहनधी, सायं दै. 

क्रांतीकसह,कोल्हापरू 
44 श्री. वसंत आप्पासाहेब ाोसले, संपादक दै. लोकमत  
45 सौ. सनंुदा प्रकाशा मोरे, संपादक सायं दै. क्रांहतकसह 
46 श्री. देवदास ज्ञान ूबानकर, संपादक दै. मकु्तनायक 
47 श्रीमती  बहबता राजेंद्र पोवार,मालक संपादक दै. स्वतंत्र प्रगती, बेळगाव 
48 श्रीमती हुिार क्रांती सहुास, संपादक दै. वाता, बेळगाव 
49 श्री. योगेशा प्रतापकसह जाधव,कायककारी संपादक दै. पढुारी 
50 सौ. क्स्मता योगेशा जाधव, सह. संपादक दै. पढुारी 
51 श्री. आप्पासाहेब बळवंत पाटील, उपमखु्य उपसंपादक, बातमीदार दै. लोकमत 
52 श्री. लमुाकांत रामचंद्र नलवडे, बातमीदार दै. सकाळ 
53 श्री. अहजत ाीमराव माद्याळे, हरपाटर दै. सकाळ 
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54 श्री. राजकुमार बापसूाहेब चौगलेु, प्रहतहनधी दै. सकाळ ॲग्रोवन 
55 श्रीमती. आसावरी हवनय कदम, उपसंपादक दै. कसधदुगुक समाचार  
56 श्रीमती. वैशााली आहशाष कदम, उपसंपादक दै. कसधदुगुक समाचार  
57 श्री. आहशाष ााऊसाहेब कदम, कायककारी संपादक दै. कसधदुगुक समाचार 
58 श्री. साुाष शाांताराम  ास्मे, प्रहतहनधी दै. महान कायक 
59 श्री.इनायत जहांगीर हशारकोळी, सह. संपादक दै.वाताशाक्ती,हनपाणी 
60 श्री. ाारत आनंदराव चहहाण, वतृ्त संपादक  

वहरष्ट्ठ पत्रकार (50/20) 
लोकमत 

61 श्री. चंद्रकांत दादा हकतरेु, वतृ्त संपादक वहरष्ट्ठ पत्रकार (50/20) लोकमत 
62 श्री. अत्तार नसीर इिाहहम, छायाहचत्रकार दै. लोकमत 
63 श्री. सहुनलकुमार वसंतराव सरनाईक, संपादक सा. करवीर काशाी, कोल्हापरू 
64 श्री. राहूल रामााऊ पाटील, संपादक सा. सत्यघटना, चंदगड 
65 श्री. अहजतकसह आनंदराव घाटगे, संपादक सा. करवीर, कागल 
66 श्री. हवक्रमकसह हवजयकसह पवार, संपादक सा. साहहत्य कबद,ू कोल्हापरू 
67 सौ. प्रहताा दत्तात्रय देशापांडे, संपादक सा. गडकहग्लज प्रगती, गडकहग्लज 
68 श्री. श्रीशैाल काहशानाथ तळसंगी, सह. संपादक पाहक्षक स्वाहामानी हवचार 
69 श्री. सनुील मारुती कोंडूसकर, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. सकाळ,कोल्हापरू  

दै. रणझुंझार, बेळगाव, 
साप्ता. सहकार दशाकन, बेळगाव 

70 श्री. बशाीर इिहहम अत्तार( पप्प ू) 
स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार 

दै. पढुारी,   
दै. नवसंदेशा,  
साप्ता. साहहत्यकबद ू

71 श्री. चारुदत्त सरेुशा जोशाी, वतृ्त संपादक बी न्यजू 
72 श्री. हवजयकुमार रामचंद्र कंुाार, वतृ्त संपादक बी न्यजू 
73 श्री. सनुील रघनुाथ ठाणेकर, कॅमेरामन बी न्यजू 
74 श्री. दीपक हवष्ट्ण ूसयुकवंशाी, कॅमेरामन बी न्यजू 
75 श्री. ज्ञानेश्वर पांडूरंग साळोखे, हजल्हा प्रहतहनधी जय महाराष्ट्र 
76 श्री. संदीप मारुती पाटील, कॅमेरामन जय महाराष्ट्र 
77 श्री. हवजय महादेव केसरकर, हजल्हा प्रहतहनधी ए बी पी माझा 
78 श्री. हनलेशा अहधकराव शेावाळे, कॅमेरामन ए बी पी माझा 
79 श्री. रामराव शंाकरराव ाोसले, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
80 श्री. बी. बी. काईंगडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
81 श्री. साुाष गणपतराव धमुे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
82 श्री. दशारथ हवठोबा पारेकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
83 श्री. हवलासराव माधवराव सासने, ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
84 श्री. साुाष केशावराव देसाई, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
85 श्री. हदलावरखान आयबुखान मनु्शाी पालकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
86 श्री. बाळासो रंगराव पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
87 श्री. अण्णासाहेब बाळासाहेब नाईक, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
88 श्री. वसंत जगन्नाथ पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
89 श्री. प्रााकर यशावंत कशादे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
90 श्री. सरेुशा नारायण चहहाण, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
91 श्री. आनंदराव श्रीपती जगताप,  ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
92 श्री. नंदकुमार गजानन ओतारी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
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93 श्री. मतु्तल्लीब यासीन बारस्कर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
94 श्री. रणजीत पांडूरंग ाोसले, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
95 श्री. उदय प्रााकर चहहाण, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
96 श्री. राजेंद्र सजेराव पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
97 श्री. संजय सजेराव पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
98 श्री. राजकुमार हवद्याधर पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
99 श्री. सरेुशा बाळासाहेब पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
100 श्री. गोकवद आप्पा जोशाी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
101 श्री. उदय ऊर्क  गोपाळ दत्तात्रय कुलकणी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
102 श्री. सहुनल तथा राजा गोपाळराव उपळेकर,ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार -- 
103 श्री. संााजी मधकूर ाोसले, ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार -- 

 
हजल्हा-सांगली   
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. अमरकसह श्रीरंग देशामखु, संपादक दै.बधुता 
2 श्री. धनजंय गोंहवद पाठक,  

सांगली हजल्हा मखु्य बातमीदार/वहरष्ट्ठ पत्रकार  (20 :50) 
दै.बंधुता हमरज 

3 श्री. हदनेशा दामोदर हसबणीस,  
हशाराळा तालकुा प्रहतहनधी/वहरष्ट्ठ पत्रकार  (20 :50) दै.द. म. केसरी 

4 सौ. तेजक्स्वनी अहजत  सयुकवंशाी, संपादक सा. कामगार जगत 
5 श्री. हदपक नारायण ढवळे, संपादक साप्ता- प्रगत कहदसु्थान 
6 श्री. गणेशा बंडा पाटील, संपादक साप्ता-प्रााम संगम 
7 श्री. दत्तात्रय एकनाथ कुलकणी, मखु्य उपसंपादक दै. पणु्यनगरी 
8 श्री. मनोहर  प्रतापराव पेशावे, कायक.संपादक दै द.म. केसरी 
9 श्री. हेमंत दत्ताजीराव मोरे, मखु्य उपसंपादक दै. द.म. केसरी 
10 श्री. हवकास  मारुती सयुकवंशाी, हरपोटकर दै. द.म. केसरी 
11 श्री. हणमंत बाबासो  मोहहते, कायक. संपादक दै. जनप्रवास 
12 श्री. हहरष ज्ञान ुयमगर, छायाहचत्रकार दै.द.म. केसरी 
13 श्री. रकवद्र हशावाजी कांबळे, च्स्रजर झी 24 तास 
14 श्री. कुलदीप हदलीप माने, च्स्रजर ए.बी.पी.न्यजू 
15 श्री. अशाोक महादेव सावळे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
16 श्री. चंद्रकांत राजाराम क्षीरसागर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
17 श्री. बापसूाहेब ााऊराव पजुारी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
18 श्री. चंद्रकांत गजानन धामणीकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
19 श्री. वसंत गोपाळ आपटे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
20 श्री.बापरुाव दत्तात्रय खराडे, संपादक दै. ललकार 
21 श्री.हदलीप हवद्याधर पाटील, संपादक दै. सत्यदतू 
22 श्री.सकुुमार नेमगोंडा पाटील, संपादक दै. प्रहतध्वनी 
23 श्री.अमरनाथ साुाष खराडे, कायककारी संपादक सा. समाधान 
24 श्रीमती. ज्योती दयानंद खोत,कायककारी संपादक साप्ता.जे.के.टाईम्स 
25 श्री.साुाष  बापरुाव  खराडे, कायककारी संपादक दै. ललकार 
26 श्रीमती. चारुशाीला  हदलीप  पाटील, कायककारी संपादक दै. सत्यदतू 
27 श्री.हदगंबर हशावाजीराव  कशादे, मखु्य वाताहर दै. जनप्रवास 
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28 श्री. शारद हशावाजी पवळ, तासगाव तालकुा प्रहतहनधी दै. जनप्रवास 
29 श्री.अशाोक मारुती पाटील, तालकुा प्रहतहनधी दै. महान कायक 
30 श्री. ऋषीकेशा साुाष खराडे, छायाहचत्रकार दै. ललकार 
31 श्री.अब्दलुरजाक इिाहहम मजुावर, संपादक सा.हबझ. एक्सपे्रस 
32 श्री.हदगंबर बापरूाव खराडे, संपादक सा.लोकप्रवास 
33 श्रीम.हाजरा हवष्ट्ण ूतांबोळी-पवार, संपादक सा. वातामंच 
34 श्री.अहनल शाामराव आपटे, संपादक सा.अध्याक्त्मक हयापार सहरता 
35 श्री. महादेव सदाहशाव पाटील, संपादक सा.जनचळवळ 
36 श्री. अमोल हवलासराव पाटील, संपादक सा.जनतांडव 
37 श्री अहसर् मबुारक मरुसल, च्स्रजर (हजल्हा प्रहतहनधी) आयबीएन लोकमत 
38 श्री. दीपक हामराव चहहाण, च्स्रजर (हजल्हा प्रहतहनधी) जय महाराष्ट्र 
39 श्री.आप्पासाहेब आदगोंडा पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ---- 
40 श्री. यशावंत हशावराम कंुाार, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
41 श्री. हवलास दत्तात्रय चहहाण, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
42 श्री. आण्णासाहेब दुंडाप्पा कोरे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
43 श्री. अशाोक बाबरूाव घोरपडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
44 श्री. अशाोक चनु्नीलाल मेहता, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
45 श्री. मदन बंडू पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
46 श्री.कमलाकर गणपतराव  ाोसले, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
47 श्री.साहेबपीर हसराजिुीन पीरजादे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
48 श्री.रकवद्र  शंाकर  दप्तरदार, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 

 
हजल्हा-कसध द गक  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. लक्ष्मीकांत मनोहर ाावे, हजल्हा प्रहतहनधी दै. रत्नाहगरी टाईम्स 
2 श्रीम. देवयानी प्रााकर वरसकर, हजल्हा प्रहतहनधी दै. श्री रणझुंजार 
3 श्री. संतोष महादेव राऊळ, प्रहतहनधी दै. प्रहार 
4 श्री. सहचन सधुाकर रेडकर, सावंतवाडी तालकुा प्रहतहनधी दै. प्रहार 
5 श्री. हेमंत ाास्कर कुलकणी, देवगड तालकुा प्रतहनधी दै. प्रहार 
6 श्री. हकशाोर गोपाळ राणे, कसधदुगुक प्रहतहनधी दै. प्रहार 
7 श्री. संतोष वसंत वायंगणकर, हनवासी संपादक दै. प्रहार 
8 श्री. हनतीन जगन्नाथ तळेकर, संपादक साप्ता. सजुनकसधु 
9 श्री. हनलेशा सदानंद तेंडुलकर, संपादक साप्ता. कुडाळ आघात 
10 श्री.  हकरण बाबरूाव ठाकूर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
11 श्री. तळुशाीदास मकंुुद खोबरेकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
12 श्री. अशाोक लक्ष्मण करंबळेकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार - 
13 श्री. हशावराम रघनुाथ पालव, ज्येष्ट्ठ पत्रकार, कसधदुगुक --- 
14 श्री. सखाराम अनंत माधव, हजल्हा प्रहतहनधी दै. नवाकाळ 
15 श्री. सरेुशा बाबरूाव कौलगेकर, वतृ्त प्रहतहनधी दै. रणझुंजार 
16 श्री. मनोज मनोहर कालकंुद्रीकर, संपादक दै. श्री. रणझुंजार 
17 श्री. अहामन्य ूगणपत लोंढे, हजल्हा प्रहतहनधी दै. कोकण सकाळ 
18 श्री. नरेंद्र जगन्नाथ कोलते, प्रहतहनधी दै. प्रहार 
19 श्री. माहणक हवश्वनाथ सावंत, उपसंपादक दै. प्रहार 
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20 श्री. हषकवधकन हदनकर धारणकर, संपादक साप्ता. सत्यप्रकाशा 
21 श्री. आनंद  सोन ुलोके, संपादक साप्ता. देवदगुक 
22 श्रीमती. हसमा शाशाांक मराठे, संपादक साप्ता. हकरात 
23 श्री. राजेंद्र देहवदास खंडाळेकर, संपादक साप्ता. जनयगु 
24 श्री. नंदहकशाोर अनंत महाजन, संपादक साप्ता. आघाडी 
25 श्रीमती.संजीवनी दत्ताते्रय देसाई, संपादक साप्ता. हयाध 
26 श्री. हदलीप राजाराम कहदळेकर, संपादक साप्ता. कनक कसध ु
27 श्री. गजानन राजाराम नाईक, संपादक साप्ता. कोकणसाद 
28 श्री. हनलेशा अशाोक जोशाी, वाताहर आकाशावाणी 
29 श्री. राजन आनंद चहहाण, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
30 श्री. उत्तम सयुककांत वाडकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
31 श्री. वसंत हसताराम केसरकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
32 श्री. माधव रामचंद्र कदम, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
33 श्री. आनंद हवठ्ठल अंधारी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 

 
हवभाग लातूर  

हजल्हा-लातूर  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. जीवनधर स. शाहरकर   ज्येष्ट्ठ पत्रकार ---- 
2 श्री. जयप्रकाशा आसाराम दगडे  ज्येष्ट्ठ पत्रकार ---- 
3 श्री. साुाष गोकवद नाईक ज्येष्ट्ठ पत्रकार ----- 
4 श्री. माहणक हामराव पटवारी ज्येष्ट्ठ पत्रकार ----- 
5 श्री. रामराव पांडूरंग गवळी ज्येष्ट्ठ पत्रकार ----- 
6 श्री. कुलकणी हयंकट संतकुराव ज्येष्ट्ठ पत्रकार ---- 
7 श्री. सरेुशा केशावराव पाटील-नेत्रगावकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार ---- 
8 श्री.महारूद्र संतकुराम मंगनाळे  ज्येष्ट्ठ पत्रकार  
9 श्री. धतू सयूकप्रकाशा मरूलीधर संपादक दै. हसध्देश्वर समाचार, लातरू 
10 श्री. मोतीपवळे बी. हही.  मखु्य संपादक दै.यशावंत, लातरू 
11 श्री.अशाोक हयंकटराव हचचोले संपादक सायं.दै.ाकंूप  
12 श्री. मनुाळे प्राअूप्पा कत्रबकअप्पा संपादक दै. प्रहतहयवहार, लातरू 
13 श्री. चंद्रकांत काहशानाथ झेरीकंुठे संपादक दै.लोकमन 
14 श्री. जडे  हववेकानंद  शंाकरराव संपादक सांय. दै. लातरू समाचार, लातरू 
15 श्री. देशापांडे मंगेशा अमतृराव संपादक दै.परुोगामी हवचाराचे एकमत 
16 श्री. संगम प्रााकर कोटलवार संपादक सांय दै. सारथी समाचार 
17 श्री.हनखील जयप्रकाशा माने संपादक दै.राजधमक 
18 श्री.बालाजी हदगंबरराव वागलगावे संपादक दै. राजसत्ता 
19 श्री.वैजनाथ अप्पासाहेब देशामखु संपादक दै.यवुा छत्रपती 
20 श्री. मरुलीधर काहशानाथ चेंगटे संपादक दै. कुलस्वाहमनी संदेशा 
21 श्री. गायकवाड हवजयकुमार बळीराम कायककारी संपादक दै. सपुतू्र, लातरू  
22 श्री. सरेुशा  नारायण हंचाटे कायककारी संपादक दै. गरुुधमक, औसा 
23 श्री. पांडूरंग नागोराव कोळगे उपसंपादक परुोगामी हवचाराचे दै. एकमत, लातरू  
24 श्री. दयानंद  शंाकरराव जडे संपादक सा.लातरू समाचार, लातरू 
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25 श्री. मधकुर हवठोबा चलमले संपादक सा. उधळण, लातरू 
26 श्री. अशाोक प्रााकरराव कुलकणी संपादक सा. हवचार स्वातंत्र्य, लातरू 
27 श्री. इंद्राळे चंद्रकांत गोकवदराव संपादक सा. बालाजी समाचार, लातरू 
28 श्री. हंचाटे गोरख नारायण संपादक साप्ता. औसा समाचार, औसा 
29 श्री. हवठ्ठल ाानदुास राऊत संपादक साप्ता. अतलु्य, लातरू 
30 श्री. सय्यद मैनोिीन बडेसाब संपादक सा. कहदसु्तान के अमन का एलान 
31 श्री. बाजपाई  हवनायक हवद्यााषूण संपादक सा. राजकारण, लातरू 
32 श्री. शााम बा. करपे संपादक सा. मरुुड समाचार, मरुुड 
33 श्री. पी. आर. पाटील संपादक सा.तेरणातीर समाचार, औराद शा. 
34 श्री. गंगाकसह हवठ्ठलराव कदम संपादक सा. गणुरत्न, रेणापरू 
35 श्री. त्र्यंबक दत्तात्रय कंुाार  संपादक सा. राज्यमंच, लातरू 
36 श्री सोमनाथ वैजनाथ स्वामी संपादक साप्ता. अनंतपाळ एक्सपे्रस 
37 श्री. शेाख समद दलु्हें कमया संपादक सा. यवुा मसु्लीम हवकास पहरषद 
38 श्री. देडे खंडेराव हनवतृ्ती संपादक सा. नंदाहदप वाता, लातरू  
39 श्री. प्रााकर माधवराव हशारुरे संपादक सा. रामेश्वर 
40 श्री. गजानन हदगंबरराव ढगे संपादक सा. यवुा चैतन्य 
41 श्री. शेाख हनजाम दस्तगीर संपादक सा. क्रांती हनणकय 
42 श्री. चंद्रकांत सयूककांत कातळे संपादक सा. सामाहजक समता 
43 श्री. सधुीर बसवंत गंगणे संपादक सा. गरुुमंत्र 
44 श्री. राजेंद्र शेाषेराव कांबळे संपादक सा. पहरवतकन क्रांती 
45 श्री. हवक्रम लक्ष्मीकांत हलकीकर कायककारी संपादक सा. हनळकंठेश्वर समाचार, हनलंगा 
46 श्री. पाठक  वामन काहलदास कायककारी संपादक सा. मनोकामना, औसा 
47 श्री. कचचोले हवचारवंत हशावाजी संपादक सा. हवचारवंत नेता 
48 श्री. हनवते अशाोक नामदेवराव संपादक सा. महावतृ्त लातरू 
49 श्री. रघनुाथ वाघोजी बनसोडे संपादक सा. राजकारणाारी 
50 श्री. हवठ्ठल प्रााकर तगलपल्लेवार संपादक सा. वासवी देवी 
51 श्री. नरकसह पांडुरंग घोणे संपादक सा.नगरपहरषद वाता 
52 श्री.हसतारी मोईजोिीन जमीरोिीन संपादक साप्ता. जनता एक्सपे्रस 
53 श्री. दत्तात्रय गणपतराव परळकर संपादक साप्ता. समधृ्द हयापार 
54 श्री. शेाख इरर्ाण अब्दलु रज्जाक हुसेनी संपादक साप्ता. रफ्तार हहन्दसु्थान की 
55 श्री. काकासाहेब मारुती घटेु संपादक साप्ता.समाजवादाचा जनसंचार 
56 श्री. बालहकसन रामहकसन सोनी संपादक साप्ता. हाक 
57 श्री. हवष्ट्ण ूपद्माकर अष्ट्टीकर संपादक साप्ता. र्ोटो क्राईम 
58 श्री. रहवहकरण हणमुंतराव सयुकवंशाी संपादक साप्ता. लातरू रत्न 
59 श्री. हसध्दाथक संााजी सयुकवंशाी संपादक साप्ता. जनस्तंा 
60 श्रीमती हसध्दीकी तनवीर र्ातेमा म. खलीलोिीन उपसंपादक साप्ता. औसार् उदूक 
61 श्री. गायकवाड राहूल पांडूरंग संपादक साप्ता. समता पत्र 
62 श्री. सौदागर महम्मद रर्ी पाशााहमया ँ संपादक सा.जनसामान्यांचा कायदा 
63 श्री. शााुम अशाोक कचचोले कायककारी संपादक साप्ता. पहरसर 
64 श्री. कांबळे हहराप्रकाशा हमलींद संपादक साप्ता. मराठवाडा सम्राट नेता 
65 श्री. अंकुशा वामन हवश्वनाथ संपादक साप्ता. ज्ञानांकुशा 
66 श्री.जाधव हहरश्चंद्र धोंहडराम संपादक साप्ता.हशावटाईम्स 
67 श्री.प्रदीप अनंतराव मोरे संपादक सा.लातरूचे लोकप्रश्न  
68 श्री.हवनोद शंाकरराव पाटील  संपादक सा.राष्ट्रवादी संदेशा  
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69 श्री.हकशाोर उत्तमराव जाधव  संपादक सा.स्वणपषु्ट्प  
70 श्री.ाारत महादेव जाधव  संपादक साप्ता.लातरू हमशान  
71 श्री.बालाजी हवठ्ठलराव कशादे  संपादक साप्ता.कलयगु टाईम्स 
72 श्री. प्रदीप नणंदकर  हजल्हा प्रहतहनधी दै.सोलापरु तरुण ाारत, लातरू  
73 श्री. ओमप्रकाशा बी. मोतीपवळे प्रहतहनधी दै. यशावंत, लातरू 
74 श्री. एजाज उस्मान शेाख शाहर प्रहतहनधी परुोगामी हवचाराचे दै. एकमत, लातरू 
75 श्री. अाय ाास्करराव हमरजकर हजल्हा प्रहतहनधी दै. सामना, औरंगाबाद 
76 श्री. हरीााऊ रामकृष्ट्ण तगुावकर बातमीदार दै. सकाळ 
77 श्री. शाशाीकांत मधकुर घोणसे – पाटील प्रहतहनधी झी न्यजू/ झी 24 तास 
78 श्री. अरुण माधवराव समदेु्र प्रहतहनधी दरूदशाकन, मुंबई 
79 श्री. हदपरत्न प्रााकरराव हनलंगेकर प्रहतहनधी दरूदशाकन 
80 श्री. गाढवे हवकास  सोमनाथ बातमीदार सकाळ 
81 श्री. राम प्रा ूजेवरे हजल्हा प्रहतहनधी दै. यवुा छत्रपती 
82 श्री. हनशाांत चंद्रकांत झेरीकंुठे हजल्हा प्रहतहनधी दै. लोकमन 
83 श्री. प्रहतक अशाोक कचचोले प्रहतहनधी सांज दै. ाकंूप 
84 श्री. पन्हाळकर कलबराज हशावराम हजल्हा प्रहतहनधी दै. रत्नापरू समाचार 
85 श्री. अतलु चंद्रकांत देऊळगावकर स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. लोकसत्ता 

दै.एकमत 
दै. लोकमन 

86 श्री.शाहाजी हकशानराव पवार  हजल्हा प्रहतहनधी दै.पढुारी,लातरू 

87 श्री. वसंत ज्ञानोबा कदम --- हनवतृ्त माहहती सहायक 
88 श्री. अमोल गोरख घायाळ  स्वतंत्र हयवसायी 

छायाहचत्रकार 
दै.राजधमक 
दै.राजसत्ता 
साप्ता.हशाटाईम्स  

89 श्री. सहुनल बळीराम गायकवाड   संपादक दै.अक्स्तत्वाचा शाोध घेणारा सपुतू्र  
90 श्री.सोनी श्रीहनवास मदनलाल  संपादक साप्ता.उदगीर समाचार  
92 श्री.हदलीप प्राुअप्पा मनुाळे  कायककारी संपादक दै. प्रहतहयवहार  
93 श्री.जावेद बाबहुमयॉ शेाख संपादक साप्ता.बातमी मागची बातमी  
94 श्री.धोंहडराम बसवंतराव ढगे  संपादक साप्ता.कहद क्रांती  
95 श्री.अर्सर सय्यदअहमद काराारी स्वतंत्र हयवासी पत्रकार दै.प्रहतहयवहार,लातरू 

दै.साहहत्य सम्राट, लातरू 
सा.हशावटाईम्स 

96 श्री.पंकज गोकुळप्रसाद जयस्वाल  संपादक साप्ता.हलॅो लातरू  
97 श्री.राजेंद्र अांगराव मोरे  संपादक पाहक्षक हशावमंच परुोगामी हवचाराचे  
98 श्री.प्रदीप बाबरुाव कवाळे स्वतंत्र हयवसासी 

छायाहचत्रकार 
दै.सारथी समाचार 
दै.लातरू समाचार 

साप्ता.अनंतपाळ एक् सपे्रस  
 
हजल्हा-उस्मानाबाद  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. ाारत शाामराव गजेंद्रगडकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
2 श्री. नंदहकशाोर शंाकरलाल मंत्री ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
3 श्री. हवठ्ठल मरुलीधर पाटील ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
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4 श्री. मोतीचंद हतलोकचंद बेदमथुा ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
5 श्री. अंबादास तळुजाराम पोर्ळे ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
6 श्री. हवजयकुमार बेदमथुा ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
7 श्री. अरकवद नरेंद्र चौधरी ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
8 श्री.हदलीप पाठक नारीकर ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
9 श्री.पजुारी बाबरुाव  ागवान ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार 
10 श्री. काहलदास अंबादास म्हेते्र स्वतंत्र हयवसायी 

छायाहचत्रकार 
दै.एकमत 
दै.जनमत 
दै.ग ुधमथ 
दै.रसदे्धचिर समािार 

11 श्री. धनंजय हदनकरराव  पाटील बातमीदार /उपसंपादक दै.सरुाज्य 
12 श्री. संतोष हयंकटेशा हंबीरे कायककारी  संपादक दै.संघ थ समाजिादािा 
13 श्री. हामाशंाकर चांगदेव वाघमारे पत्रकार/ हजल्हा प्रहतहनधी दै.पढुारी 
14 श्रीहनवास शााहूराज साळंुके कायककारी संपादक दै.आम संघ थ टाइम्स 
15 श्री. कमलाकर यशावंतराव कुलकणी हजल्हा प्रहतहनधी दै.सामना 
16 श्री. अरुण राजेंद्र गंगावणे मालक संपादक दै.उज्जिकाळ 
17 श्री. दत्तात्रय उर्क  राजा प्रल्हादराव वैद्य संपादक सा.प.ुरि. लोकराज्य 
18 श्री.महादेव गेना नरोटे संपादक सा ता.रनर्भभड िाता 
19 श्री. गंगावणे राजेंद्रकुमार गजेंद्र संपादक सा ता.ितृ्तदशथन 
20 श्री. धनंजय नामदेव पाडुळे संपादक सा ता.धारारशि दपथण 
21 श्री. गोकवदकसग  हामकसग राजपतू संपादक सा ता.रणकंद 
22 श्री. पांडूरंग अंगद मते  संपादक सा ता.तेरणेिा छािा 
23 श्री. हबाीषण  सखुदेव लोकरे संपादक सा ता. कतथव्यद  
24 श्री. बाळासाहेब रावण सांळंुके संपादक सा ता.धमु्रिणथ 
25 श्री. राजेशा शेाषेराव हबराजदार संपादक सा ता.धारारशि िाता 
26 श्री.  रहतलाल ाागचंद शाहा संपादक सा ता.भुिनर न 
27 श्री.हगरीष गोपालकसग जहहेंरी संपादक सा ता.यगुप्रितथक 
28 श्री. दत्तात्रय कोंडीबा  गायके संपादक सा ता.तेरणेिा काठ 
29 श्री. देहवदास प्रााकरराव पाठक मखु्य संपादक सा ता. उ मानाबाद समािार 
30 श्री. नरकसग धोंडीराम हखचडे संपादक सा ता.तेरणा एक्सपे्रस 
31 श्री.सहुनल ाालचंद्र देशामखु मालक संपादक सा ता.राम राम महाराष र 
32 श्री. बागवान झाकीर हुसेन  संपादक सा ता.समथथ मानि 
33 श्री. ााऊसाहेब हहरााऊ अणदरूकर संपादक सा ता.बहुजनांिा लोकनेता 
34 श्री. पठाण मेहबबु दस्तगीर संपादक सा ता.उमरगा टाइम्स 
35 श्री. वल्लादास ऊर्क  बाळासाहेब मुंदडा संपादक सा ता. समाजिादी रििारािे जनप्रभा 
36 श्री. हमकलद पद्माकर कुलकणी मालक/संपादक सा ता.रिकास देशा 
37 श्री. मुंदडा राजेंद्र मथरुदासजी स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.सामना 

दै.लोकशासन 
सा.प.ुरि. लोकराज्य 

38 श्री.तकुाराम के.माळी  सेवाहनवतृ्त माहहती 
अहधकारी 

-- 

40 श्रीकृष्ट्ण हवष्ट्ण ू लोमटे संपादक सा ता.संत गोरोबा काका समािार 
41 श्री. राहूल वसंत कोरे स्वतंत्र हयवसायी 

छायाहचत्रकार 
दै.उज्िलकाळ 

दै.यशिंत सरूाज्य 
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हजल्हा-नांदेड  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. शेावडीकर कृष्ट्णा चं. जेष्ट्ठ पत्रकार  --- 
2 श्री. पवार माधवराव बापरुाव ज् येष्ट् ठ पत्रकार --- 
3 श्री. कुलकणी अहनकेत ह यंकटेशा ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
4 श्री. अटकोरे माधव संताजी ज् येष्ट् ठ पत्रकार --- 
5 श्री. हवष्ट्णपुरूीकर धोडोपंत पंडीतराव ज् येष्ट् ठ पत्रकार --- 
6 सौ. हवष्ट्णपुरुीकर अनरुाधा धोंडोपंत ज् येष्ट् ठ पत्रकार --- 
7 श्री. जोशाी कमलाकर रामदेव ज् येष्ट् ठ पत्रकार --- 
8 श्री. कुलकणी संजीव तकुाराम ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
9 श्री. हवनायक ागवंतराव एकबोटे ज्येष्ट्ठ पत्रकार --- 
10 श्री. सोनवणे हवजय शंाकरराव संपादक दै. हरपक्ब्लकन गाडक 
11 डॉ. शेावडीकर राम चं. संपादक दै. उद्याचा मराठवाडा 
12 श्री. नरवाडे धमकपाल दत्तात्रय संपादक दै. बहुरंगी वाता 
13 श्री. नागापरूकर प्रदीप अनंतराव संपादक सायं.दै.नांदेड वाता 
14 श्री. शंातन ुसधुाकर डोईर्ोडे संपादक दै. प्रजावाणी 
15 श्री. घोणसे-पाटील केशाव मधकुरराव मखु् य संपादक दै. गोदातीर समाचार 
16 श्री. पाडमखु रुपेशा दौलतराव संपादक दै. वाचकमत समीक्षा 
17 श्री. पटने राजेशा सरेुशा संपादक दै. वाचकमंच 
18 श्री. मनु्तजीबोिीन महुनरोिीन संपादक दै. नांदेड टाईम्स )उदूक(  
19 श्री. मोहम्मद यसुरू् हप. अब्दलु महजद   संपादक सायं दै. नांदेड डायरी उदूक नांदेड 
20 श्री. मोहम्मद नकी हपता मोहम्मद तकी संपादक दै. वरक-ए-ताजा उदूक नांदेड 
21 श्री. पटणे सयूककांत गरुुसंत संपादक साप्ता. नांदेडचा रे्रीवाला 
22 श्री. केशाटवार नंदकुमार प्र. संपादक साप्ता. लोकोन्नती 
23 श्री. शेाख अजगर  हुसेन अहेमद हुसेन संपादक सा. देशावाणी 
24 श्री. शेाख प्यार महंमद संपादक साप्ता. नांदेड रहेबर (उदूक ) 
25 श्री. कल्याणकर आनंद ग् या. संपादक साप्ता. मराठी स्वराज्य 
26 श्री. रमेशा दौलतराव माने संपादक सा. अधापरू वाता 
27 श्री. रेनगुंटवार प्रकाशा माधवराव संपादक सा. हत्रसीमानायक 
28 श्री. जळकोटे राजेशा उमाकांत संपादक साप्ता. चक्रीवादळ 
29 श्री. बडगजुर साहजदोिीन  शारर्ोिीन संपादक सा. लोकादेशा 
30 श्री. गौरकर उन्मेशा  सरेुशाराव संपादक सा. श्रीमत दशाकन 
31 श्री. पवळे प्रहदप  लक्षमणराव संपादक सा. क्रांतीची मशााल 
32 श्री. कशादे श्रीकृष्ट्ण बालाजीराव मखु् य संपादक  सा. पहवत्रनगरी 
33 श्री. चहहाण अहव गोकवदराव संपादक साप्ता. बंजारा पकुार 
34 श्री. केरुरकर हववेक  पुंडहलकराव संपादक साप्ता. सावकाौम जनता 
35 श्री. हदपक अजूकनराव कसबे संपादक साप्ता. प्रत्यंतर 
36 श्री. अमोल अहवनाशा अंबेकर संपादक साप्ता. प्रतोद 
37 श्री. देशामखु हवश्वनाथ माधवराव  वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. प्रजावाणी नांदेड 
38 श्री. कुलकणी रवी ह. प्रहतहनधी दै. उद्याचा मराठवाडा 
39 श्री .देशामखु नागनाथ केशावराव वतृ् तसंपादक दै. श्रहमक एकजटू 
40 श्री. जोशाी हवजय हवश्वंारराव हजल्हा प्रहतहनधी दै. सामना 
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41 श्री. चारुदत्त लक्ष्मीकांत चौधरी आवतृ् ती  संपादक दै. एकमत नांदेड 
42 श्री. शामा पन्नालाल बन्सीलाल सहाय्यक संपादक दै. लोकमत समाचार 
43 श्री. धोंडगे मकु्तेश्वर केशावराव कायक. संपादक सा. जयक्रांती 
44 श्री. कसबे अहनल महाद ू उपसंपादक दै. देशाोन्नती 
45 श्री. कुलकणी चंद्रहकरण  प्रल्हादराव हवशेाष प्रहतहनधी दै. उद्याचा मराठवाडा 
46 श्री. सोनवणे सतीशा हवजय उपसंपादक दै. हरपक्ब्लकन गाडक 
47 श्री. शेावडीकर श्रीधर ना. पत्रकार दै. श्रहमक एकजटू 
48 श्री. महाजन हवनोद हवलासराव हजल्हा प्रहतहनधी दै. टाइम्स ऑर् गौरव 
49 श्री. शेावडीकर आनंद राम ब्यरुो हचर् दै. उद्याचा मराठवाडा 
50 श्री. नरेशा रघनुाथराव दंडवते शाहर प्रहतहनधी दै. श्रहमक एकजटू 
51 श्री. चौधरी प्रमोद गोकवदराव वहरष्ट्ठ बातमीदार दै. सकाळ 
52 श्री. हवशााल सोनटक्के वहरष्ट्ठ संपादक दै. लोकमत 
53 श्री. बैस करणकसह पवनकसह छायाहचत्रकार सायं .दै.  नांदेड वाता 
54 श्री. उमाटे प्रल्हाद गणपतराव स्व .हय.  पत्रकार दै. श्रहमक एकजटू, 

दै. महासागर समाचार, 
सायं दै. नांदेड वाता 

55 श्री. गडप्पा नरेंद्र कनकय्या स्व .हय.  छायाहचत्रकार दै. टाइम्स ऑर् गौरव , 
दै. हरपक्ब्लकन गाडक , 
साप्ता. छावा समाचार 

56 श्री. बैस पवनकसह शंााुकसह स्व .हय.  छायाहचत्रकार दै. प्रजावाणी, 
दै. श्रहमक एकजटू, 

दै .तहेलका  टाईम्स (उदूक) 
57 श्री. सनेुगावकर ज्ञानेश्वर पंडीतराव  स्व .हय. छायाहचत्रकार दै. महासागर समाचार, 

दै. बहुरंगी वाता, 
साप्ता. मराठी स्वराज्य 

 
हजल्हा-कहगोली  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. बालाजी मा. पालीमकर संपादक दै. दहलतवाणी 
2 श्री. अहनल रामााऊ गाडेकर संपादक दै. हशावहवचार 
3 श्री. नंदहकशाोर तोष्ट्णीवाल संपादक सा. कळमनरुी समाचार 
4 श्री. नजीर अहमद म. हसकंदर शेाख संपादक सा. पसेुगांव की खबर 
5 श्री. एहसानखान इसाखान पठाण संपादक सा. सपुर समाचार 
6 श्री. हदनेशा बा. पालीमकर हजल्हा प्रहतहनधी दै. दहलतवाणी 
7 श्री. केशाव रामदास जोशाी संपादक सा. लोकहननाद 
8 श्री. अहामन्य ूसाुाष कांबळे हजल्हा प्रहतहनधी दै. लोकमत 
9 श्री. उत्तमराव श्रीरामसा दगडू संपादक दै. गाववाला 
10 श्री. प्रकाशा प्रल्हाद साळवे उपसंपादक दै. गाववाला 
11 श्री.एच.य.ु बलखंडे संपादक साप्ता.तेजस्वी लेखणी 
12 श्री. रमेश अजुथनराि कदम रजल्हा प्ररतरनधी आकाशिाणी 
13 श्री. शेाख मखुीम परवेज म. गौस सहाय्यक संपादक साप्ता. खरा दपकण 
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हवभाग प णे  
हजल्हा-प णे 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. रकशोर रघनुाथ कुलकणी, ज्येष्ठ पत्रकार -- 
2 श्री.राजीव बळवंत साबडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
3 श्री.हरीष कृष्ट्णाजी कें ची ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
4 श्री.श्रीकांत नारायण कुलकणी ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
5 श्री.श्रीराम वसंतराव ढवळीकर ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
6 श्री.अरकवद हयंकटेशा गोखले ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
7 श्री.अरुण बबनराव खोरे ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
8 श्री.हहरशा बळवंत जोशाी ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
9 श्री.हवद्याधर मा.ताठे ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
10 श्री.शाहशाकांत व.जोशाी ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
11 श्री.के.एम.शाहा ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
12 श्री.रामदास नेहूलकर ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
13 श्री.हवकास वाळंुजकर ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
14 श्री.मोरेश्वर ाालचंद्र जोशाी ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
15 श्री.जॉन गजहाव ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
16 श्री.हवजय हवश्वनाथ कुवळेकर ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
17 श्री.राजाााऊ दत्तात्रय कशादे ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
18 श्रीमती हवद्या हणमंतराव नाडगौडा ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
19 श्री.गोपाळ हवनायक साक्रीकर ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
20 श्री.हशावाजी बाळासाहेब गोरे ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
21 श्री. सरेुशाचंद्र शंाकरराव पाध्ये, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
22 श्री. ागवान रामचंद्र दातार, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
23 श्री. वल्ला कृष्ट्णाजी कुलकणी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
24 श्री. हनहखल गजेंद्रगडकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                           --  
25 श्री. हनहशाकांत अनंत ाालेराव, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                           --  
26 श्री. हवनायक कत्रबक कुलकणी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                           --  
27 श्री. आल्हाद वासदेुव गोडबोले, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                           --  
28 श्री. सवुणककांत हाकनकसह ठाकोर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                           --  
29 श्री. हवजय हवनायक कोलते, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                           --  
30 श्री.सहुनल वामन कडूसकर ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार                           --  
31 श्री.रंगनाथ काहशानाथ माळवे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                           --  
32 श्री.प्रााकर कच.खोले, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                           --  
33 श्री. रामचंद्र नामदेव तावरे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                           --  
34 श्री.श्याम ग्याहनराम अगरवाल, संपादक दै.आज का आनंद 
35 श्रीमती साधना मकेुशाकुमार कसह, संपादक दै. हवश्वदपकण 
36 श्री. राजेशा ऊर्क  राजाराम वाघ ,संपादक साप्ता. हनरा बारामती वाता 
37 श्री. हदलीप रु्लचंद जैन, मालक संपादक साप्ता. जसोलगंगा (कहदी) 
38 श्री.हशावाजी केशावराव खजीनदार, संपादक सा.अशाोक वाता न्यजुलाईन 
39 श्रीमती प्राजक्ता प्रसाद सावळेकर, संपादक सा.पणेु हेरॉल्ड 
40 श्री.नरेंद्र शंाकर पारखे, संपादक सा.पणेु सत्ता 
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41 श्री. ओमप्रकाशा हबहारीलाल अग्रवाल, संपादक साप्ता. ाारत प्रयास, पणेु 
42 सौ. रंजना म्हस्कु अडागळे, मालक संपादक सा. तान्हुराम 
43 श्री. हदनेशा रामहखलाडी चंद्रा, संपादक साप्ता. हडपसर ऐक्सपे्रस 
44 श्री. उमेशा हवष्ट्ण ूघोंगडे, उपमखु्य बातमीदार  दै. सकाळ 
45 श्री.पराग हनमुंत करंदीकर, संपादक दै.महाराष्ट्र टाइम्स 
46 श्रीमती सरेुखा राजेंद्र खानोरे, वाताहर दै.सांज महानगरी 
47 श्री.योगेशा मधकुर जोशाी, सहायक संपादक दै.कहदसु्थान टाइम्स 
48 श्री.सहुनल ागवादनदास जगताप, पत्रकार दै.आज का आनंद 
49 श्री.अहनल केदारी सावळे, हप्रन्सीपल करस्पाडँट दै.सकाळ 
50 श्री.शैालेशा शारद काळे, मखु्य वाताहर दै.आज का आनंद 
51 श्री.मकंुुद हजारीमल लढ्ढा, वाताहर दै.संध्यानंद 
52 श्री. अत्तार नासीर रहूर्, प्रहतहनधी दै. बंधूपे्रम 
53 श्री.हवश्वास पोपट मोरे, उपमखु्य संपादक दै.लोकमत 
54 श्रीमती संहजवनी राजेंद्र दणके, सहसंपादक दै.लोक टाइम्स 
55 श्री.श्रीधर हसध्दराज लोणी, सहसंपादक दै.महाराष्ट्र टाइम्स 
56 श्री. हवठ्ठल दत्तात्रय जाधव, वतृ्त संपादक दै. सामना, पणेु 
57 श्रीमती ज्योती सोपाना नाळे, संपादक दै. संध्या 
58 श्री.स्वप्नील आनंदराव कशादे, वहरष्ट्ठ छायाहचत्रकार दै. महाराष्ट्र टाइम्स 
59 श्री.ओमप्रकाशा रोहहणीप्रसाद पाण्डे, छायाहचत्रकार दै.हसध्दांत समाचार 
60 श्री.चंद्रकांत गजानन पालकर, छायाहचत्रकार दै.सामना, पणेु 
61 श्री. राहुल प्रल्हादराव देशामखु, हवशेाष छायाहचत्रकार दै. पणेु हमरर 
62 श्री. संतोष काहशानाथ वळसे पाटील, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. पढुारी,दै. प्राात,दै. केसरी 
63 श्री. हदलीप काहशानाथ वळसे-पाटील, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. सकाळ, पणेु, दै. लोकमान्य सांजवाता, 

सा. कात्रजच्या बोगद्यातनू 
64 श्री.राजेंद्र दत्तात्रय वाघमारे, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.हदवसरात्री, दै.नगररोड टाइम्स, सा.नवीन संध्या 
65 श्री.सहचन ाागवत हंचाटे, प्रहतहनधी/क्हहडीओ जनाहलस्ट न्यजू 18 लोकमत 
66 श्री.संपत पोपट मोरे, कॅमेरामन साम हट.हही. 
67 श्री. प्रशाांत श्रीकृष्ट्ण दीहक्षत, संपादक दै. लोकमत 
68 श्री. मंगेशा मधकुर कोळपकर, हप्रन्सीपल करस्पॉन्डंट दै.सकाळ 
69 श्री. उमेशा चंद्रकांत शेाळके, हवशेाष प्रहतहनधी दै.सकाळ 
70 श्री. राज ूबबन कहगे, उपसंपादक दै.सामना 
71 श्री. हनतीन यशावंत मोरे, उपसंपादक दै.सामना 
72 श्री. सदेुशा प्रकाशा हमटकर, उपसंपादक दै.सामना 
73 श्री. प्रमोद गलुाब जाधव, उपसंपादक दै.सामना 
74 श्री. अंकुर सहतषचंद्र दबेु, वाताहर दै.हदवस रात्री 
75 श्री. अहमत तानाजी रुके, छायाहचत्रकार   दै.महाराष्ट्र टाइम्स 
76 श्री. सखुदेव हहरश्चंद्र जाधव,  मालक/संपादक साप्ताहहक क्रांहततेज 
77 श्री. बालाप्रसाद दादाराव हकसवे,  मालक/संपादक साप्ताहहक बेलांडारा 
78 श्री. मंगेशा सावता कचरे,  स्रींजर/ कॅमेरामन साम टीहही  
79 श्री. रामााऊ अण्णाजी जोशाी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
80 श्री. जयराम राघोजी देसाई, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
81 श्री. हवजय पांडूरंग साळंुके, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
82 श्री. कोंडीबा नामदेव टाकळकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
83 श्री. हकरणचंद्र कन्हैयालाल ठाकूर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
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84 श्री. नीलांबर अच्यतु साठे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
85 श्री. हेमंत श्रीधर जोगदेव, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
86 डॉ. हवश्वास नागेशा मेहंदळे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
87 श्री. सदाहशाव केशाव कुलकणी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
88 श्री. अहनल मोहन टाकळकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
89 श्री.मधकुर सुंदरकांत परंुदरे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
90 श्री.मनोहर रामचंद्र  कुलकणी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
91 श्री.उध्दव प्रााकर ाडसाळकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
92 श्री.वसंत आ.गाडगीळ, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
93 श्री.हकरण रामचंद्र डोणगांवकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
94 श्री.वाय.हही.कृष्ट्णमुती, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
95 श्री.महावीर रामचंद्र जोंधळे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
96 श्री .अनंत मधकुर देशापांडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
97 श्री.रवी बाबाूाई ठक्कर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
98 श्री.श्याम हनवतृ्ती दौंडकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
99 श्री.देवेंद्र गोपाळदास वैष्ट्णव, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
100 श्री. सरेुशा कृष्ट्णाजी साखवळकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
101 श्री.नागराज आहदनारायण नायडू, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
102 श्री. हवद्याधर माधव ताठे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                   -- 
103 श्री.शेाखर केशाव कानेटकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                   -- 
104 श्री. हशावाजीराव अमतृराव हशाके, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                   -- 
105 श्री. दत्तात्रय रावसाहेब महाहडक, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                   -- 
106 श्री. दत्तात्रय नामदेव काते्र, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                   -- 
107 श्री आनंद मधकुर सरार्, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                   -- 
108 श्री एकनाथ उमाकांत बागलू, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                   -- 
109 श्री. अहनल माधव श्रीखंडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                   -- 
110 श्री.अश्वीनीकुमार प्रकाशानाथ ाास्कर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                   -- 
111 श्री. सरेुशाचंद्र हनवतृ्ती  वारघडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                   -- 
112 श्री. तानाजी हवनायक कोलते, ज्येष्ट्ठ पत्रकार                   -- 
113 श्री. दीपक जयंत हटळक, संपादक दै. केसरी 
114 श्री. सतीशाचंद्र ाजनलाल दबेु, संपादक दै. हदवस-रात्री, पणेु 
115 श्री. राजेंद्र एकनाथ दणके, संपादक दै. लोक टाइम्स, पणेु 
116 श्री.अशाोक हवठ्ठल सोनवणे, संपादक दै. लोकमंथन 
117 श्री. समीर आजमतलु्ला खान, मालक/संपादक  दै. जनमंथन 
118 श्री. शेाख करीम हटप ुमोहहिीन शेाख, संपादक दै. दाहयत्व 
119 श्री. संजय पी. ाोकरे, संपादक दै. सांज महानगरी 
120 श्री. दत्तात्रय नारायण सवेु, संपादक साप्ता. मळुशाी हदनांक 
121 श्री. गौरव हवनोद कुलकणी, संपादक  साप्ता. कात्रजच्या   बोगद्यातनू 
122 श्रीमती मंज ूसरेुशा मल्होत्रा, संपादक साप्ता. पॉवर ऑर् हहाईस 
123 श्री. शेाख इमाम मो. नरुुलहुदा, मालक/संपादक साप्ता. दाहयत्व, पणेु 
124 श्री.हवजयकुमार रामचंद्र हासे, संपादक साप्ता. प्रहवण 
125 श्रीमती संजीवनी हणमंतराव कदम, संपादक साप्ता.आत्मज्योती 
126 श्रीमती संहगता सम्राट परदेशाी, संपादक साप्ता. नवीन संध्या 
127 श्री.अहवनाशा दौलतराव रणकसग, संपादक सा.रणकशाग 
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128 डॉ.गीताली दीपक हटळक, संपादक सा.केसरी (छावा) 
129 श्री.राजाराम दत्तात्रय जगदाळे, संपादक सा.पषु्ट्कराज 
130 श्रीमती सषुमा हवलास नेहरकर, उपसंपादक दै.लोकमत 
131 श्री.मंदार मधकुर पाटील,  सहायक कायककारी संपादक दै.पढुारी 
132 श्री.मसु्तर्ा मबुारक आतार, बातमीदार दै.महाराष्ट्र टाइम्स 
133 श्री.हवजय प्रााकर चहहाण, प्रहतहनधी दै.पणेु हमरर 
134 श्री. रमेशा लक्ष्मण डोईर्ोडे, मखु्य वाताहर दै. सकाळ, पणेु 
135 श्री. योगेशा बन्सीधर कुटे,वहरष्ट्ठ बातमीदार दै. सकाळ, पणेु 
136 श्री.गजेंद्र प्रााकर बडे, बातमीदार दै.सकाळ,पणेु 
137 श्री.संााजी संपतराव पाटील, मखु्य वाताहर दै.सकाळ,पणेु 
138 श्री.सपेुकर अाय जनादकन, सहयोगी संपादक दै.सकाळ, पणेु 
139 श्री. हवजय मधुकर बाहवस्कर, संपादक दै. लोकमत, पणेु 
140 श्री. इरर्ान महहबबु शेाख, संपादक दै. बंधुपे्रम 
141 श्रीमती अनरुाधा शाहा मस्कारन्हस, वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.  इंहडयन एक्सपे्रस, पणेु 
142 श्री. नवीन श्याम आगरवाल, वाताहर दै. आज का आनंद 
143 श्री. आनंद श्याम आगरवाल, कायककारी संपादक दै. संध्यानंद 
144 श्री. अहवनाशा रामचंद्र थोरात, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. लोकमत, पणेु 
145 श्री. अहवनाशा वसंत गोडबोले, उपसंपादक दै. प्राात, पणेु 
146 श्री. स्वक्प्नल श्रीकांत पोरे, वाताहर दै. केसरी, पणेु 
147 श्री.हनमंत तानाजी पाटील, वहरष्ट्ठ बातमीदार दै.लोकमत 
148 श्री.सहुनल हकसन कांबळे, पत्रकार दै.दाहयत्व 
149 श्री.हववेक वासदेुव  ाुसे, उपसंपादक दै.लोकमत 
150 श्री.प्रशाांत काहशानाथ आहेर, वहरष्ट्ठ पत्रकार दै.महाराष्ट्र टाइम्स 
151 श्री.अष्ट्टेकर हजतेंद्र पांडुरंग, स्पेशाल करस्पाडंँट दै.महाराष्ट्र टाइम्स 
152 श्री.सहुजत पांडुरंग तांबडे, हप्रन्सीपल करस्पाडंँट दै.महाराष्ट्र टाइम्स 
153 श्री.सहुनत सरेुशा ाावे, हप्रन्सीपल करस्पाडंँट दै.महाराष्ट्र टाइम्स 
154 श्री.सहुनल आनंदा लांडगे, हप्रन्सीपल करस्पाडंँट दै.महाराष्ट्र टाइम्स 
155 श्री.धनंजय पांडुरंग हबजले, मखु्य उपसंपादक  दै.सकाळ 
156 श्री.आहदनाथ दत्तात्रय चहहाण, संपादक दै.ॲग्रोवन 
157 श्री.संदीप दत्त ुनवले, बातमीदार दै.ॲग्रोवन 
158 श्री.हवजय ागवान चहहाण, मखु्य वाताहर दै.केसरी 
159 श्री.हवजयकुमार हवश्वनाथ म्हस्के, प्रहतहनधी दै.सरुाज्य 
160 श्री.मनोज प्रल्हाद कापडे, वहरष्ट्ठ वाताहर दै.ॲग्रोवन 
161 श्री.स्वप्नील अशाोक बापट,  हवशेाष प्रहतहनधी दै.संध्यानंद 
162 श्री.पांडुरंग कैलास सांडाोर, बातमीदार दै.पढुारी 
163 श्री.सहचन प्रााकर घाटपांडे, उपसंपादक दै.संध्यानंद 
164 श्रीमती हशातल मंदार पाटील, कायककारी संपादक दै.पढुारी,पणेु 
165 श्री.हदगंबर जालींदर दराडे, बातमीदार दै.पढुारी,पणेु 
166 श्रीमती पनूम हवशााल तेलकर, कायककारी संपादक दै. पणेु हजल्हा सांज समाचार 
167 श्री.झलु्रे्कार याकूब शेाख, कायककारी संपादक दै.काहतब,पणेु 
168 सौ. मेधा चंद्रकांत पालकर, उपसंपादक दै. सामना, पणेु 
169 श्री.राजेंद्र तकुाराम पाटील, उपसंपादक दै.सावकमत,अहमदनगर 
170 श्री. श्रीकांत रामााऊ साबळे, संपादक दै. पणु्यनगरी 
171 श्री. गणेशा बाळासाहेब कोरे, छायाहचत्रकार दै.अॅग्रोवन 
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172 श्री.संदीप ाास्कर काळे, छायाहचत्रकार दै.लोकटाइम्स 
173 श्री.हवश्वजीत शाामराव पवार, छायाहचत्रकार दै.सकाळ 
174 श्री.पवन सदाहशाव खेंगरे¸ मखु्य छायाहचत्रकार दै.इंहडयन एक्सपे्रस 
175 श्री. नंदहकशाोर सधुाकर शेाळके, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै. लोकमान्य सांजवाता,  दै. ाारत डायरी, 

साप्ता. कात्रजच्या बोगद्यातनू 
176 श्री.अरुण देहवदास मेहेते्र, स्पेशाल करस्पांडंट झी 24 तास 
177 श्रीमती प्रहताा चंद्रन अय्यर, ब्यरुो हचर् सहारा समय 
178 श्री .चंद्रकांत गंगाधर हंचाटे, प्रहतहनधी/क्हहडीओ जनाहलस्ट सीनबीसी हट.हही.18 
179 श्रीमती अक्श्वनी अशाोक जाधव, बातमीदार साम हट.हही. 
180 श्री.हवनोद पांडुरंग इंगोले, सहायक कॅमेरामन सहारा समय 
181 श्री.हवजयकुमार रामााऊ राऊत, कॅमेरामन /हहीडीओ जनालीस्ट  एबीपी न्यजू/एबीपी माझा 

 
हजल्हा-सातारा 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. हदलीप अनंत कचचकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
2 श्री. रकवद्र सीताराम बेडकीहाळ, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
3 श्री. वासदेुव ागवान कुलकणी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
4 श्री. आनंद सदाहशाव परांजपे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
5 श्री. प्रकाशा दत्तात्रय कुलकणी ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
6 श्रीमती वैजयंती वासदेुव कुलकणी ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
7 श्री. ज्ञानेश्वर हवनायक जराड ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
8 श्री. हवलास कांतीलाल शाहा ,ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
9 श्री. संतोष कृष्ट्णा कशादे, मालक/ संपादक साप्ता. ग्रामदौलत  
10 श्री. तानाजी लक्ष्मण चहहाण, संपादक सा. स्वाहामान 
11 श्रीमती प्रगती हवश्वास पाटील, संपाहदका सा. स्वप्ननगरी 
12 श्री. प्रशाांत ईश्वरा कारंडे, मालक/ संपादक साप्ता. लोकस्वराज्य 
13 श्री. हनलेशा दत्तात्रय हालारे, मालक/ संपादक साप्ता. रणसम्राट 
14 श्री. हवशााल हदलीप चहहाण, मालक/ संपादक साप्ता. सातारा दशाकन 
15 श्री. मयरु हदलीप देशापांडे, मालक/ संपादक साप्ता. योद्धा 
16 श्रीमती शैालजा धनंजय कसहासने, संपाहदका साप्ता. कराड वैाव 
17 श्री. संजय कोंडीराम कदम, मालक/ संपादक साप्ता. सातारा समाचार 
18 श्री. सहचन प्रााकर कशादे, बातमीदार दै. सकाळ 
19 श्री. प्रहवण हदलीप जाधव, बातमीदार दै. सकाळ 
20 श्री. उमेशा कहदरुाव बांबरे, बातमीदार दै. सकाळ 
21 श्री. सतीशा वसंतराव मोरे, कराड तालकुा प्रहतहनधी दै. पढुारी 
22 श्री. हरीष वसंत पाटणे, न्यजु ब्यरुो हचर् दै. पढुारी 
23 श्री. जगदीशा महादेव कोष्ट्टी, उपसंपादक दै. लोकमत 
24 श्री. सागर दत्तात्रय गजुर, सातारा तालकुा प्रहतहनधी दै. लोकमत 
25 श्री. मनोज पांडूरंग पवार, हजल्हा प्रहतहनधी दै. प्रीहतसंगम 
26 श्री. संााजी आकाराम पाटील, कराड तालकुा प्रहतहनधी दै. प्रीहतसंगम 
27 श्री. खंडू नाग ूइंगळे, कायककारी संपादक दै.कमकयोगी 
28 श्री. रघनुाथ सरेुशा कंुाार, हजल्हा प्रहतहनधी दै.लोकमंथन 
29 श्री. गजानन रामचंद्र चेणगे, हजल्हा प्रहतहनधी दै. सामना 
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30 श्री. रोहहत शााम अहहवळे, कायककारी संपादक दै. गंधवाता 
31 श्री. अहजत काहशानाथ जगताप, वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. सांजवात 
32 श्री. शेाखर बापरुाव जगताप, कायककारी संपादक साप्ता. राम आदेशा 
33 श्री. बसवेश्वर रामचंद्र चेणगे, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. हप्रतीसंगम, 

दै. कमकयोगी, 
साप्ता. राजसत्य 

34 श्री. हवकास कृष्ट्णा जाधव, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. सकाळ, 
दै. ॲग्रोवन, 
साप्ता. स्वाहामान 

35 श्री. ओंकार राजेंद्र कदम, कॅमेरामन साम टीहही 
36 श्री. चंद्रसेन धनंजय जाधव, हयवस्थापकीय संपादक दै. ग्रामोद्धार 

 
हजल्हा-सोलापरू 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. जयप्रकाशा काहशानाथ अांगे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
2 श्री. शाांतकुमार यशावंत मोरे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
3 श्री. चंद्रकांत हशावदास कंुाार, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
4 श्री. साुाषचंद्र अमोलचंद सरुाणा, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
5 श्री. नारायण जगन्नाथ कारंजकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
6 श्री.पांडूरंग हहरदास सरुवसे, संपादक दैहनक सोलापरू कटूसत्य 
7 श्री. नागेशा यलप्पा मग्रमुखाने, संपादक साप्ता. क्रांती समाचार 
8 श्री. सहुनल अशाोक पेंटर, संपादक साप्ता. बहुजन सोलापरू 
9 श्री. हवजय ाीमराव ाोसले, संपादक साप्ता. िाईट दहुनया 
10 श्री. नल्लामंद ूम.अय्यबु अ. लतीर् साप्ता. काहशाद 
11 श्री.नागय्या दत्तात्रय कलाल, मालक/संपादक साप्ता. सोलापरू गजकना 
12 श्री. योगेशा हवठ्ठलसा तरेुराव, संपादक साप्ता. शाौयक 
13 श्री. गोकवदा शंाकर हासे, संपादक साप्ता. बाशाी झपाटा 
14 श्री. माऊली राजाााऊ डांगे, संपादक साप्ता. हवठाई टाईम्स 
15 श्री. श्रीशैाल तकुाराम कचचोळीकर, संपादक साप्ता. प्रबदु्ध राज 
16 श्री. परमेश्वर पांडूरंग आवताडे, संपादक साप्ता.नवदतू 
17 श्री. हवजयकुमार इरप्पा झुंजा, मालक/संपादक साप्ता.देवांग संदेशा 
18 श्री. संदीप पांडूरंग हशातोळे, मालक/संपादक साप्ता. सोलापरू पतू्र 
19 श्री. राजकुमार कनीराम पवार, मालक/संपादक साप्ता. बंजारा दपकण 
20 श्री.हवश्वनाथ हवठ्ठल हहनकोरे, मालक/संपादक साप्ता. सोलापरू दणका 
21 श्री. नागेशा हवठ्ठल तरेुराव, मालक/संपादक साप्ता.वचकस्व 
22 श्री. मोहनराव ाानदुास मामड्याल, संपादक साप्ता. प्रजा गजकना 
23 श्री. सदुशाकन यल्लप्पा तेलंग, संपादक साप्ता. सोलापरू आजतक 
24 श्री. संतोष अरकवद सयूकवंशाी, संपादक साप्ता.बाशाी जनता टाईम्स 
25 श्री. जाकीर हुसेन हंुडेकरी, मालक/संपादक साप्ता. जम जम 
26 श्री.संदीप हशावकलग मठपती, संपादक साप्ता.बाशाी संचार 
27 श्री. सैदप्पा दत्तात्रय इंगळे, मालक/संपादक साप्ता. समथक नगरी 
28 श्री. हवनायक हदगंबर होटकर,संपादक साप्ता. सोलापरू प्रहार 
29 श्री. सहुनल संााजी पवार, मालक/संपादक साप्ता.बांधव 
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30 श्री. सहचन नागेशा जवळकोटे, हनवासी संपादक दै. लोकमत 
31 श्री. राजकुमार दशारथ सारोळे, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. लोकमत 
32 श्री. हवलास श्रीरंग जळकोटकर, उपसंपादक दै. लोकमत 
33 श्री. रवींद्र राघवेंद्र देशामखु, उप मखु्य उपसंपादक दै. लोकमत 
34 श्री. महेशा गणपतराव कुलकणी, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. लोकमत 
35 श्री. समीर उस्ताद इनामदार, उपसंपादक दै. लोकमत 
36 श्री. अाय दत्तात्रय हदवाणजी, सहयोगी संपादक  दै. सकाळ 
37 श्री. प्रमोद ाागवत बोडके, बातमीदार दै. सकाळ 
38 श्री. सहुनल नानासाहेब राऊत, बातमीदार दै. सकाळ 
39 श्री. सदुशाकन मोहनदास सतुार, बातमीदार दै. ॲग्रोवन 
40 श्री. संजीव कमलाकर कपपरकर, हनवासी संपादक दै. हदहयमराठी 
41 श्री. श्रीकांत लक्ष्मण कांबळे, वतृ्तसंपादक दै. हदहयमराठी 
42 श्री. यशावंत नागनाथ पोपळे, मखु्य उपसंपादक दै. हदहयमराठी 
43 श्री. मनोज नरकसग हहटकर, मखु्य बातमीदार दै. हदहयमराठी 
44 श्री. संजीव नानासाहेब जाधव, हसहनयर हरपोटकर दै. हदहयमराठी 
45 श्री. हवनोद अहनल कामतकर, हरपोटकर दै. हदहयमराठी 
46 श्री. श्रीहनवास प्रााकर दासरी, वहरष्ट्ठ बातमीदार दै. हदहयमराठी  
47 श्री. ागवान दत्तात्रय परळीकर, हजल्हा प्रहतहनधी दै. सामना 
48 श्री. सहचन मोहन जाधव, उपसंपादक सायं दै. कटूसत्य 
49 श्री. राजकुमार पांडूरंग नरूटे, वतृ्तसंपादक दै. सरुाज्य 
50 श्री. यशावंत नरकसग सादलू, छायाहचत्रकार दै. लोकमत 
51 श्री. हदनेशा हवष्ट्ण ूकशादे, छायाहचत्रकार सायं दै. राजस्व 
52 श्री. रामदास पांडूरंग काटकर, हचर् र्ोटो जनकहलस्ट दै. हदहयमराठी 
53 श्री. दत्तराज रमेशा कांबळे, छायाहचत्रकार दै. हदहयमराठी 
54 श्री. प्रशाांत लक्ष्मणराव ागरे,  स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. दामाजी एक्सपे्रस, सा. अक्कलकोट समथक, सा. बांधव 
55 श्री. राजा माने उर्क  राजेंद्र ज्ञानदेव माने, ज्येष्ट्ठ पत्रकार, सोलापरू -- 
56 श्री. बाळासाहेब वसंत वाघमोडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार, सोलापरू -- 
57 श्री. वैाव तात्यासाहेब गाढवे, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. सकाळ 
58 श्री. प्रकाशा रामराव सनपरूकर (जोशाी), बातमीदार दै. सकाळ 
59 श्री. प्रकाशा बाळू नारायणकर,  मालक-संपादक साप्ताहहक सत्यदीप 
60 श्री. आर्ताब अन्वर शेाख, हजल्हा प्रहतहनधी एबीपी माझा 

 

हवभाग कोकण  
हजल्हा-ठाणे  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. हहरो अशाोक बोधा, संपादक दै. उल्हास हवकास 
2 श्री.हवनायक बेटावदकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
3 श्रीमती मेधा गणेशा ाोईटे, प्रहतहनधी दै. महाराष्ट्र सम्राट 
4 श्री. गणेशा चंद्रकांत ाोईटे, कायककारी संपादक दै. महाराष्ट्र सम्राट 
5 श्री. सधुीर बाबरूाव कोऱ्हाळे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
6 श्री. एस. रामकृष्ट्णन, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
7 श्री. यहतष हकशाोर पाटील, उपसंपादक दै. स्वराज्य तोरण 
8 श्री. हकशाोर बळीराम पाटील, संपादक दै. स्वराज्य तोरण 
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9 श्री. हदनेशा बाबरुाव पाटील, संपादक दै. लोकदषृ्ट्टी 
10 श्री. हनहतन हहर पडवळ, प्रहतहनधी दै. लोकदषृ्ट्टी 
11 श्री. प्रहदप ऋहषकेशा शामा, प्रहतहनधी दै. महानगरी 
12 श्री. आनंद रामदास कांबळे, प्रहतहनधी दै. ठाणे वैाव 
13 श्री. सरेुशा बाब ूसोंडकर, उपसंपादक दै. ठाणे वैाव 
14 श्री. हवष्ट्णकुूमार अ. चौधरी, संपादक सा. कल्याण प्रजाराज 
15 श्रीमती सीमा हवनोद गपु्ता, संपादक सा. जनकल्याण सेवा 
16 श्री. नरेंद्र दामोदर कसबे, संपादक सा. कळवा टाईम्स 
17 श्री. हसध्दाथक मच्च्छद्रनाथ वाघमारे, संपादक सा. सहजवाता 
18 श्री. चताुुकजा हशावसागर पाण्डेय,संपादक सा. कहदसागर 
19 श्री. प्रमोद लक्ष्यमण घोलप, प्रहतहनधी दै. ठाणे वैाव 
20 श्री. हनहखल हमकलद बल्लाळ, कायककारी संपादक दै. ठाणे वैाव 
21 श्री. सदाहशाव महादेव तथा बाप ूवैद्य, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
22 श्री. हकशाोर कमल कपजानी, छायाहचत्रकार दै. टाऊन दशाकन 
23 श्री. महनष हसधमुल नारा, प्रहतहनधी दै. उल्हास खबरदार 
24 श्री. तषुार ाास्कर राजे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
25 श्री. हदपक गणपत सोनावणे, संपादक दै. धावते नवनगर 
26 श्री. अहनल आत्माराम खेडेकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार  
27 श्री. अहनल शंाकर ठाणेकर, हवशेाष प्रहतहनधी दै. हबतं्तबातमी 
28 श्री. अहनल रामनाथ कशादे, प्रहतहनधी दै. महाराष्ट्र सम्राट 
29 श्री. अहाषेक संजय कांबळे, उपसंपादक दै. पढुारी 
30 श्री. साुाषचंद्र ब. बोराडे,संपादक पाहक्षक मुंबई हमशान 
31 श्री. प्रहदप रंगोजी जगताप, संपादक सा. ाारत लोकधारा 
32 श्री. अमर नारायण नायर, संपादक सा. वाशाी टाईम्स 
33 श्री. महेंद्र ााऊरावजी सकेु, हर्चसक एहडटर दै. सकाळ 
34 श्री. संतोष बधुाजी जाधव, संपादक सा. बदलापरू नामा 
35 श्रीमती स्नेहा स्वक्प्नल पाटील, वाताहर दै. लोकमत 
36 श्री. जयवंत नामदेव चहहाण सहयोगी, संपादक दै. सकाळ 
37 श्रीमती सारीका अमर कशादे, संपाहदका सा. आपला ागवा 
38 श्री. हजतेंद्र हवलास कालेकर, उपसंपादक दै. लोकमत 
39 श्री. माधव ना. डोळे, प्रहतहनधी दै. सामना 
40 श्री. सौदागर दत्तोबा जाधव, संपादक दै. जनखुलासा 
41 श्री. नामदेव काहशाद, संपादक सा. हशावमावळा 
42 श्री. पंकजकुमार ज. हमश्रा, संपादक सा. ग्लोबल नॉलेज 
43 श्री.रमेशा रामचंदानी, संपादक सा.ाारत टाईम्स 
44 श्री.सयुकप्रकाशा हमश्रा, उपसंपादक दै.नवाारत 
45 श्री.राजेंद्र आ.पाटील, उपसंपादक दै. पढुारी 
46 श्री. हवद्याहवलास बाळ पाठक, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
47 श्री. अिधेशकुमार नन्हकऊ रतिारी, ज्येष्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
48 श्री.बाबासाहेब अहजनाथ खंडागळे, संपादक सा.बहुजन बलेुहटन 
49 श्री. हनतीन लक्ष्मण बोंबाडे, उपसंपादक दै. परशारुाम समाचार 
50 श्री.हरेशा अशाोक बोधा, छायाहचत्रकार दै. उल्हास हवकास 
51 श्री. रमेशा काशाीनाथ दधुाळकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
52 श्री. हवनोद गोकवदराम बाखरु, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
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53 श्रीमती साहरका मंगेशा ाोईटे-पवार, कायककारी संपादक सा. महाराष्ट्र उद्योग हयापारी हमत्र 
54 श्री. चंद्रकांत शंाकरराव ाोईटे, संपादक सा. ठाणे हयापारी हमत्र 
55 श्री. हगरीशा वसंत हत्रवेदी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
56 श्री. वामन एकनाथ उगले, संपादक सा. क्राईम बातमी ठाणे 
57 श्री. राजाराम गोपाळराव माने, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
58 श्री. सरेुशा रामचंद्र चौहान, प्रहतहनधी दै. हमारी रफ्तार 
59 श्री. रमेशा गंगाधर झवर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
60 श्री. हवश्वनाथप्रसाद ाुवनेश्वरप्रसाद रस्तोगी गांधी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
61 सौ. संहगता हकशाोर पाटील, प्रहतहनधी दै. स्वराज्य तोरण 
62 श्री. जगन्नाथ वासदेुव कामत, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
63 श्री. जयदास दाजीराव मोरे, कायककारी संपादक दै. हवशााल जागतृ जनादेशा 
64 श्री. हमलींद नरेंद्र बल्लाळ, संपादक दै. ठाणे वैाव 
65 श्री. महेशा बंसीधर अग्रवाल, संपादक सा. सब्जेक्ट मंथन 
66 श्री. नामदेव कोंडीराम मोरे, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. लोकमत 
67 श्री. सरेुशा वेडूबा लोखंडे, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. लोकमत 
68 श्री. रमेशा हवधाराम रामचंदानी, संपादक सा. ाारत टाईम्स 
69 श्री. संजय लाला साळंूखे, संपादक सा. आदशाक बदलापरू 
70 श्री. रामअनजु रामप्रसाद कसह, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै. ठाणे वैाव,  

 दै. सागर,   
सा. ठाणे हयापारी हमत्र 

71 श्री. सधुीर अनंत पोतदार, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
72 श्री. मनोज बाळासाहेब गोळे, प्रहतहनधी दै. आपलं नवेशाहर 
73 श्री. संजय ज्ञान ूमलमे, संपादक दै. पणु्यनगरी 
74 श्री. प्रमोद वामन खरात ,चीर् हरपोटकर दै. पणु्यनगरी 
75 श्री. नंदकुमार बाळाराम ठाकूर, प्रहतहनधी दै. आपलं नवेशाहर 
76 श्री. हटकम जेठानन्द लालवानी छायाहचत्रकार दै. धनषु्ट्यधारी 
77 श्री. बलराज पंजवाणी, संपादक दै. नगर न्यजू 
78 श्री.बाळासाहेब आप्पासाहेब दारकंुडे, नवीमुंबई प्रहतहनधी दै. सामना 
79 श्री. सैय्यद मोहम्मद मशुारकर् शाम्सी, संपादक सा. पहली खबर 
80 श्री.हवक्रम गायकवाड, प्रहतहनधी दै. न्यजू बडँ 
81 श्री. हनलेशा शाामराव पानमंद, प्रहतहनधी दै. लोकसत्ता 
82 श्री. ागवान आत्माराम मंडहलक, वहरष्ट्ठ प्रहतहनधी दै. लोकसत्ता 
83 श्री. जयेशा गरुुनाथ सामंत, ब्यरुो हचर् ठाणे दै. लोकसत्ता 
84 श्री. शााम हसध्दनाथ नारा, संपादक दै. उल्हास खबरदार 
85 श्रीमती सधुा शंाकर चक्रवती, संपादक सा. आजका हसध्दांत 
86 श्री. हवनोद बाबरूाव साळवी, मुख्य संपादक दै. महाराष्ट्र हदनमान 
87 श्रीमती अचकना संहदप माळवी, हवशेाष प्रहतहनधी दै. महाराष्ट्र हदनमान 
88 श्रीमती संहचता संतोष जाधव, प्रहतहनधी दै. महाराष्ट्र हदनमान 
89 श्री. संजय चंद्रकांत हपतळे, प्रहतहनधी दै. आपला वाताहर 
90 श्री. अंकुशा कान्हा वैती, प्रहतहनधी दै. आपला वाताहर 
91 श्रीमती हप्रयंका प्रशाांत कांबळी, उपसंपादक दै. प्रहतष्ट्ठा ठाणे टाईम्स 
92 श्री. हदपक महहपत दळवी, संपादक दै. महाराष्ट्र जनमदु्रा 
93 श्री. संजय यशावंत घारपरेु, मखु्य उपसंपादक दै. सकाळ 
94 श्री. हदलीप शाांताराम कशादे, मखु्य वाताहर दै. पढुारी 
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95 श्री. शाहशाकांत पांडुरंग सावंत, हनवासी संपादक दै. पढुारी अहलबाग 
96 श्री. नारायण पुंडहलक जाधव, ब्यरुो हचर् दै. लोकमत 
97 श्री. राजमणी हत्रपाठी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार दै. नवाारत टाईम्स 
98 श्री. प्रहवण चंद्रकांत गोरे, संपादक सा. लवअंकुशा 
99 श्री. चेतन लाला ननावरे, वाताहर दै. पढुारी 
100 श्रीमती रेणकुा संतोष चहहाण, संपादक सा. बापाचा बाप 
101 श्री. दादा हाका पाटील, संपादक सा.अहखल लोकक्रांती 
102 श्री. कमलाकर हयंकट कांबळे, उपसंपादक दै. लोकमत 
103 श्री.दामाुाई ाानजीााई ठक्कर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
104 श्री. अजय सीताराम जोशाी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
105 श्री. हनतीन श्रीरंग संकपाळ, संपादक सा. वतृ्तरेषा 
106 श्री. हदपक वसंत जोशाी, छायाहचत्रकार दै. लोकसत्ता 
107 श्री. सदुाम श्रावण गंगावणे, प्रहतहनधी सहारा समय टीहही 
108 श्री. हवकास सदाहशाव महाहडक, ब्यरुोहचर् दै. लोकसत्ता 
109 श्री.कुणाल नामदेव शेालार,संपादक सा.स्वप्नजोती टाईम्स 
110 श्री.अब्बास घडीयाली, जेष्ट्ठ पत्रकार जेष्ट्ठ पत्रकार 
111 श्री.प्रमोद ाानशुााली, जेष्ट्ठ पत्रकार जेष्ट्ठ पत्रकार 
112 श्रीम.अनजुा वाणी, संपादक सा.डोंहबवली पहरसर 
113 श्री महेशा मलुचंदानी, संपादक सा.ठाणे सरकार 
114 श्री.रामप्रसाद चतुकवेदी, संपादक दै.ठाणे नागहरक 
115 श्री. धीरेंद्र गलुाबचंद्र उपाध्याय प्रहतहनधी दै. हमारा महानगर 
116 श्री.हदहलप हसध्देश्वर कसग, संपादक दै. परशारुाम समाचार 
117 श्री.दौलतकसग पाहलवाल, संपादक सा.यगुसागर 
118 श्री.अहजत मांढरे, हवशेाष प्रहतहनधी आयबीएन लोकमत 

 
 
हजल्हा-रायगड  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री.चंद्रकांत बाळकृष्ट्ण कोकणे, ज्येष्ट्ठ  पत्रकार ज्येष्ट्ठ  पत्रकार 
2  श्री.अमरेंद्र ाालचंद्र करंदीकर, ज्येष्ट्ठ  पत्रकार ज्येष्ट्ठ  पत्रकार 
3 श्री.जयपाल परशारुाम पाटील, ज्येष्ट्ठ  पत्रकार ज्येष्ट्ठ  पत्रकार 
4 श्रीम.उमा बबनराव जंगम, ज्येष्ट्ठ  पत्रकार ज्येष्ट्ठ  पत्रकार 
5 श्री.रमेशा हाकाजी ाोळे, ज्येष्ट्ठ  पत्रकार ज्येष्ट्ठ  पत्रकार 
6 श्री.हनलेशा रामचंद्र सोनावणे, संपादक सा.पनवेल यवुा 
7 श्री.संजय तुकाराम ाुवड, छायाहचत्रकार दै.रायगडचा आवाज महाड 
8 श्री.सलीम मबुारक शेाख, प्रहतहनधी दै.रायगडचा आवाज महाड 
9 श्री.पदमाकर बाळाराम उाारे, प्रहतहनधी दै.रायगड नगरी, पनवेल 
10 श्री.आनंद दत्ताते्रय जाधव, प्रहतहनधी दै.मुंबई तरुण ाारत  
11 श्री.ाारत गजानन रांजणकर, प्रहतहनधी दै.कृहषवल 
12. श्रीम.सवुणा प्रशाांत हदवेकर, प्रहतहनधी दै.पढुारी 
13 श्रीम.हसमा प्रमोद मोरे, संपादक सा.महाड-पोलादपरू टाईम्स 
14 श्री.अमानलु्ला हदलदार परुकर, संपादक सा.महाडचा आवाज महाड 
15 श्रीम.वंदना प्रसाद कदम, संपादक दै.रायगड वतृ्तवेध, पेण 
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16 श्री.प्रसाद परशारुाम कदम, कायककारी संपादक दै.रायगड वतृ्तवेध, पेण 
17 श्री.राज ूपंढरीनाथ गाडे, संपादक सा.पनवेल नगरी 
18 श्री.अतलु शाांताराम पाटील, संपादक सा.उरण समाचार 
19 श्री.अहनल रमेशा ाोळे, संपादक सा.रसायनी टाईम्स 
20 श्री.हवजय हवष्ट्ण ूमोकल, प्रहतहनधी दै.सागर,राआ 
21 श्री.समाधान गजानन पाटील, प्रहतहनधी दै.रामप्रहर,पनवेल 
22 श्रीम. ऋतजुा प्रमोद वालेकर, प्रहतहनधी दै.हकल्ले रायगड, पनवेल 
23 श्री. हसकंदर सैफ्रु्िीन अनवारे, प्रहतहनधी दै.आजचा महाराष्ट्र 
24 श्री.लक्ष्मण महादेव ठाकूर, छायाहचत्रकार दै.रामप्रहर 
25 श्री.गणपत जान ूवारगडा, संपादक सा.आहदवासी सम्राट 
26 श्री.संतोष लक्ष्मण पाटील, संपादक सा.गजा रायगड 
27 श्री.ाारत हाशाा चोगले, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै.रत्नाहगरी टाईम्स, दै.रामप्रहर, दै.हकल्ले रायगड 
28 श्री.हवजय दामोदर कडू, संपादक दै.वादळवारा 
29 श्री.शैालेशा वसंत पालकर, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.कृहषवल, दै.रामप्रहर,दै.सागर 
30 श्री.धनंजय कचतामण गोंधळी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
31 श्री.दशारथ कृष्ट्णा वैरागी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
32 श्री.माधव बाब ूपाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
33 श्री.माधव दत्तात्रय ाावे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
34 श्रीम.माधवी माहणक सावंत, वाताहर दै.कृहषवल 
35 श्री.कांतीलाल हहरश्चंद्र कडू, संपादक दै.हनर्डाड लेख 
36 श्री.हमकलद मधकुर तांबे, प्रहतहनधी साम हटहही  
37 श्री.राजेशा दामोदर डांगळे, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै.कृहषवल, दै.पढुारी, दै.कनाळा 
38 श्री.हदलीप चंद्रकांत वडके, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
39 श्री.वसंत कृष्ट्णाजी ठाकूर, ज्येष्ट्ठ  पत्रकार ज्येष्ट्ठ  पत्रकार  
40 श्री.वामन दामोदर पाटील, ज्येष्ट्ठ  पत्रकार ज्येष्ट्ठ  पत्रकार  
41 श्री.परुुषोत्तम गोकवद मळेु, ज्येष्ट्ठ  पत्रकार ज्येष्ट्ठ  पत्रकार  
42 श्री.साुाष महादेव म्हाते्र, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ  पत्रकार  
43 श्री.रघनुाथ हवश्वनाथ हसनकर, ज्येष्ट्ठ  पत्रकार ज्येष्ट्ठ  पत्रकार  
44 श्री.दादाराम अश्रू हमसाळ, उपसंपादक दै.रामप्रहर, पनवेल 
45 श्री.अाय आत्माराम आपटे, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.सकाळ, 

 दै.लोकमत,  
दै.कृषीवल 

46 श्री.कमलाकर नानासाहेब होवाळ, प्रहतहनधी दै.पढुारी 
47 श्री.गणेशा पांडूरंग पाटील, उपसंपादक दै.रायगड वतृ्तवेध, पेण 
48 श्री.हशावराम अनंत पाटे, उपसंपादक सा.रायगड नामा 
49 श्री.अहनल बाब ूमोरे, संपादक सा.रायगड वैाव 
50 श्री.प्रकाशा नारायण कदम, प्रहतहनधी दै.आपले साम्राज्य पोलादपरू 
51 श्री.शाहशाकांत पांडूरंग सावंत, हनवासी संपादक दै.पढुारी 
52 श्री.प्रमोद लक्ष्मण वालेकर, संपादक दै.हकल्ले रायगड 
53 श्री.प्रहदप लक्ष्मण वालेकर, छायाहचत्रकार दै.हकल्ले रायगड 
54 श्री.संजय चंद्रकांत कदम, वाताहार दै.हकल्ले रायगड 
55 श्री.अहजत रामनाथ पाटील, संपादक साप्ता.झुंजारमत 
56 श्री.राजेंद्र हवजय ांडारे, वाताहर,पनवेल दै.वादळवारा 
57 श्री.संतोष ााऊसाहेब वाहहळ, वाताहर,नवी मुंबई दै.वादळवारा 
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58 श्री.साहहल संतोष रेळेकर, वाताहर,श्रीवधकन दै.वादळवारा 
59 श्री.प्रहवण बाबाजी कोळापटे, सहसंपादक दै.वादळवारा 
60 श्री.हदलीप दामोदर कडू, छायाहचत्रकार दै.वादळवारा 
61 श्री.हक्षतीज हवजय कडू, संपादक सा.रायगड टुडे 
62 श्री.घनश्याम दामोदर कडू, कायककारी संपादक दै.वादळवारा 
63 श्री.महेशा मनोहर कशादे, तालकुा प्रहतहनधी दै.रामप्रहर 
64 श्री.हवजय रमेशा हगरी, प्रहतहनधी दै.रायगड नगरी 
65 श्री.राकेशा हदलीप हपतळे, संपादक दै.रायगड नगरी 
66 श्री.संतोष मोतीराम पेरणे, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.सकाळ,  

दै.कृहषवल, 
दै.रामप्रहर 

67 श्री.मनोज पं.गावंड, संपादक सा.हिगेहडअर, पेण 
68 कालसेकर हरयाज अहमद उमर, प्रहतहनधी दै.रायगडचा आवाज, महाड 
69 श्री.सैरु्ल्ला हदलदार परुकर, छायाहचत्रकार दै.रायगडचा आवाज, महाड 
70 श्री.संजय काहशानाथ गायकवाड, श्रहमक छायाहचत्रकार दै.कृहषवल 
71 श्री.हनतीन रमेशा देशामखु, स्वतंत्र हयवसायी दै.रामप्रहर,दै.लोकमत, 

सा.कोकण हठणगी 
72 श्रीम.श्वेता रमेशा जाधव, उपसंपादक दै.रायगड टाईम्स 
73 श्री.कोळी गणेशा सखाराम, संपादक सा.पनवेल टाईम्स 
74 श्री.संतोष ााऊराव घरत, संपादक दै.आजचा महाराष्ट्र 
75 श्रीम.शाोाना सयुककांत देशामखु, हजल्हा प्रहतहनधी आकाशावाणी/प्रसार ाारती 
76 श्री.सहचन सधुाकर कदम, संपादक सा.वतृ्त जागर 
77 श्री.दत्तप्रसाद वासदेुव केरकर, वहरष्ट्ठ पत्रकार तथा संपादक दै.कृहषवल  
78 श्री.धमानंद यशावंत गायकवाड, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै.रत्नाहगरी टाईम्स, दै.वतृ्तमानस दै.वादळवारा 
79 श्री.प्रसाद अशाोक नाझरे, श्रहमक छायाहचत्रकार दै.सागर 
80 श्री. परुकर रदलदार शफी दै. रायगडिा आिाज,महाड 
81 श्री. प्रफुल्ल जगन्नाथ पिार, प्रहतहनधी  स्ट् रजर  झी. 24 तास 
82 श्री. ह थद प्रकाशा कशाळकर, रिररष्ठ प्रहतहनधी दै. लोकसत्ता 

 
हजल्हा-रत्नाहगरी  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1.  श्री.हदपक हदलीप ाागवत, संपादक सा. न्यजु सागर 
2.  श्री. हनतीन गोकवद हलमये, संपादक सा. सत्यशाोधक 
3.  श्री. अंकुशा अशाोक कदम, उपसंपादक दै. रत्नामूी 
4.  श्री. मशु्ताक मसु्तर्ा खान, संपादक सा. माय कोकण 
5.  श्री. प्रशाांत हनहशाकांत जोशाी, उपसंपादक दै. सागर 
6.  श्री. राजेंद्र शंाकर कशादे, प्रहतहनधी दै. तरुण ाारत 
7.  श्री. हशावाजी नामदेव गोरे, प्रहतहनधी दै. लोकमत 
8.  श्री. प्रसाद यशावंत रानडे, तालकुा प्रहतहनधी दै. रत्नामूी 
9.  श्री. बाळकृष्ट्ण हवष्ट्ण ूकोनकर, अंशाकालीन हजल्हा प्रहतहनधी आकाशावाणी 
10.  श्री. हशाहरष वसंत दामले, उपसंपादक दै. सकाळ 
11.  श्री. अमोल अनंत कलये, प्रहतहनधी साम हटहही 
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12.  श्री. बाळ हासे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
13.  श्री. श्रीकृष्ट्ण खेडेकर, संपादक सा. गोळीबार, हचपळूण 
14.  श्री. प्रहणत सदेुशा शेाटये, कायककारी संपादक सा. कोकण पयकटन बांधकाम मागकदर्डशाका 
15.  श्री. संतोष उ.मोंडे, वाताहार दै. प्रहार 
16.  श्री. महेशा गजानन हशावलकर, प्रहतहनधी दै. सागर 
17.  श्री.सहुनल रघनुाथ नलावडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार -- 
18.  श्री. अरकवद श्रीधर कोकजे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
19.  श्री. बाळ पाटणकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
20.  श्री. वसंत हवष्ट्ण ूहलमये, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
21.  श्री. उल्हास शाांताराम घोसाळकर, संपादक दै. रत्नाहगरी टाईम्स 
22.  सौ.उर्डमला उल्हास घोसाळकर, उपसंपाहदका दै. नवकोकण 
23.  श्री. रमेशा श्रीधर हकर, संपादक दै. रत्नाहगरी एक्सपे्रस 
24.  सा. माधवी सदेुशा शेाटये, संपादक सा. समानता 
25.  श्री.हेमंत कमलाकर वणज,ू संपादक सा. रत्नाहगरी खबरदार 
26.  श्री.बाळकृष्ट्ण गोपाळ कासार, संपादक सा. लोकहनमाण 
27.  श्रीम.धनश्री धनंजय पालांडे, संपादक दै. रत्नामूी 
28.  श्रीमती शाोाना देवराम कांबळे, उपसंपादक दै. लोकमत 
29.  श्री. लक्ष्मण महादेव शेालार, प्रहतहनधी दै. सागर 
30.  श्री. सोमनाथ दत्तात्रय रुणकर, प्रहतहनधी दै. सागर 
31.  श्री. अहजत सरेुशा आंबेकर, प्रहतहनधी दै. सागर 
32.  श्री. गणेशा अंनत धनावडे, प्रहतहनधी दै. सागर 
33.  श्री. हजतेंद्र दत्तात्रय पराडकर, प्रहतहनधी दै. सामना 
34.  श्रीमती अनघा योगेशा मगदमु, प्रहतहनधी दै. प्रहार 
35.  श्री. नरेद्र केशाव मोहहते, प्रहतहनधी दै. प्रहार 
36.  श्री.अहलहमयॉ इिाहहम काजी, स्वंतत्र हयवसायी पत्रकार दै. रत्नाहगरी टाईम्स, दै. नवकोकण, दै. गोवा टाईम्स 
37.  श्री. सहचन मनोहर शेाट, श्रहमक छायाहचत्रकार दै. सागर 
38.  श्री. प्रणव प्रमोद पोळेकर, प्रहतहनधी, झी 24 तास 
39.  श्री. मनोज परशारुाम लेले, हरपोटकर हटहही 9  
40.  श्री. सदेुशा श्रीकांत शेाटये, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. कोकणसाद  

दै. रत्नामूी,  
सा. आरसा 

41.  श्री. अजय माधव बाष्ट्टे, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. रत्नाहगरी टाईम्स, दै. नवकोकण, दै. गोवा टाईम्स 
42.  श्रीमती शााुदा हनहशाकांत जोशाी, संपादक दै. सागर 
43.  श्रीमती जान्हवी पाटील, प्रहतहनधी दै. तरुण ाारत 
44. श्री.अहाजीत हेगशेाटये, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
45.  श्री. राकेशा महादेव गडेुकर, प्रहतहनधी दै. नवाकाळ 
46.  श्री. अहाजीत श्री. हेगशेाटये, ज्येष्ट्ठ पत्रकार ज्येष्ट्ठ पत्रकार 
47.  श्रीमती लीना अहनल गांधी, संपादक सा. आरसा 
48.  श्री. धीरज मधुकर खानहवलकर, प्रहतहनधी दै. प्रहार 
49.  श्री. राजेशा हवजय ाोगावकर, स्वतंत्र्य हयवसायी छायाहचत्रकार दै. रत्नाहगरी टाईम्स, दै. नवकोकण, दै. गोवा टाईम्स 
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हजल्हा-पालघर  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. रमाकांत पाटील, संपादक सा. नवयगू पालघर   
2 श्री. प्रहवण नारायण दवणे, संपादक सा.तटरक्षक   
3 श्री बापरुाव वाडेकर, जेष्ट्ठ पत्रकार दै. तरूण ाारत  
4 श्री. ागवान घनश्याम खैरनार, प्रहतहनधी दै. सकाळ 
5 श्रीमती क्स्मता हवक्रमकसह जोशाी, प्रहतहनधी दै.राजतंत्र  
6 श्री.मंगेशा वामन तावडे, आवतृ्ती प्रमखु दै पढुारी  
7 श्री. राऊत हनरज सतीशा, हजल्हा प्रहतहनधी दै लोकसत्ता 
8 श्री. ऍऺडय ुजोसेर् कोलासो, संपादक सा. जनपहरवार  
9 श्री. अशाकद बन्ने  शेाख, संपादक सा.जगतारती 
10 श्री. पंकज  सहतशा राऊत, संपादक सा. पालघर हमत्र  
11 श्री. प्रााकर कुडाळकर, प्रहतहनधी एबीपी  माझा   
12 श्री. हवश्वप्रताप शाांतकुमार कसग, संपादक दै मुंबई केसरी   
13 श्री. संजीव शाहशाकांत जोशाी, संपादक दै राजतंत्र    
14 श्री.हषकद रमाकांत पाटील, प्रहतहनधी झी 24 तास 
15 श्री संहदप रा. पंडीत, जेष्ट्ठ पत्रकार  दै सकाळ    
16 श्री संजय तानाजी दळवी, संपादक सा. यगुप्रवासी 
17 श्री.नवनाथ  गजुाजी गरुव, संपादक दै.शाोहषतांचे समथकन 
18 श्री.अच्चतू प पाटील, जेष्ट्ठ पत्रकार दै सकाळ    
19 श्री संतोष रामचंद्र पाटील, प्रहतहनधी एबीपी माझा  
20 श्रीमती.सीमा स. जोशाी, उपसंपादक दै राजतंत्र    
21 श्री.राजेशा शा  जोशाी, प्रहतहनधी दै राजतंत्र    
22 श्री जॉन जे कोलासो, जेष्ट्ठ पत्रकार सा.जनपहरवार  
23 श्री. धनराज शंाकरराव पाटोळे, संपादक सा.क्राईम संध्या   
24 श्री.राऊत रनरज सतीश रजल्हा प्ररतरनधी 

 
हवभाग नाहशक 

हजल्ह-नाहशक 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. टांकसाळे हप्रयदशाकन पद्माकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
2 श्री. तांबे ाास्कर काहशानाथ, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
3 श्री. ाागवत नरहरी बाळकृष्ट्ण, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
4 श्री. नाना हसताराम महाजन, ज्येष्ट्ठ पत्रकार दै. लोकराष्ट्र टाईम्स 
5 श्री. कोतवाल केशावराव अमतृराव, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
6 श्री. उत्तम कांबळे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
7 श्री. मधकुर (बवुा) हगरी, जेष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
8 श्री. पाटील हवनोद पंहडत, हवशेाष प्रहतहनधी दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
9 श्री. पवार अहनल काराारी, मखु्य उपसंपादक दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
10 श्री. जाधव अरकवद ााऊसाहेब, खास प्रहतहनधी दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
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11 श्री. मंडलक र्कणद्र रंगनाथ, खास प्रहतहनधी दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
12 श्री. ारवीरकर प्रशाांत दामोदर, हवशेाष प्रहतहनधी दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
13 श्री. चांडोले पंकज गोकवद, छायाहचत्रकार दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
14 श्री. काळे सतीशा हवष्ट्ण,ू छायाहचत्रकार दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
15 श्री. पवार जयप्रकाशा मल्हारराव, हनवासी संपादक दै. हदहय मराठी 
16 श्री. ाड संजय हचहलया, वहरष्ट्ठ वाताहर दै. हदहय मराठी 
17 श्री. अमतृकर हनलेशा परुूषोत्तम, मखु्य वाताहर दै. हदहय मराठी 
18 श्री. गवळी अशाोक कचरू, छायाहचत्रकार दै. हदहय मराठी 
19 श्री. कुलकणी अहाजीत उदयकुमार, उपसंपादक दै. हदहय मराठी 
20 श्री. बोकील हववेक अनंत, हसहनअर र्ोटोग्रार्र दै. हदहय मराठी 
21 श्री. मोगल संहदप आनंदराव, तालकुा प्रहतहनधी दै. सकाळ 
22 श्री. कोतकर प्रशाांत बाळकृष्ट्ण, मखु्य उपसंपादक दै. सकाळ 
23 श्री. जगताप खंडु पोपट, उपसंपादक दै. देशादतू 
24 श्री. सारडा जनक रामेश्वर, हयवस्थापकीय संपादक दै. देशादतू टाईम्स 
25 श्री. शेाख एजाज गलुाब, छायाहचत्रकार दै. आपलं महानगर 
26 श्री. कटाहरया महनष श्यामकांत,  वहरष्ट्ठ प्रहतहनधी दै. आपलं महानगर 
27 श्री. गोसावी चंद्रशेाखर सकुदेव, उपसंपादक दै. हमारा महानगर 
28 श्री. वाघ प्रशाांत घनश्याम, पत्रकार दै. नवाारत 
29 श्री. मदाने वैाव हवश्वास, छायाहचत्रकार दै. आपला महाराष्ट्र 
30 श्री. श्रीकांत शााम जोशाी, सहसंपादक दै. आजचा हदनकर 
31 श्री. मशु्ताक अहमद कमालिुीन, संपादक साप्ता. महाज मालेगांव 
32 श्री. हनहतन गांगडेु, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार 
33 श्री. सोनवणे अहाजीत वसंत, हसहनअर करस्पॉन्डट साम हटहही 
34 श्री. कुलकणी प्रांजल रमेशा, हरपेाटर एबीपी माझा 
35 श्री. कटारे हकरण वामन, कॅमेरामन एबीपी माझा 
36 श्री. सोनवणे अजय रमाकांत, कॅमेरामन एबीपी माझा 
37 श्री. शाहशाकांत बाजीराव पगारे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार, नाहशाक -- 
38 श्रीमती दीप्ती कमळाकर राऊत, हवशेाष प्रहतहनधी दैहनक हदहय मराठी, नाहशाक 
39 श्री. सहचन नरकसग जैन, हरपोटकर दैहनक हदहय मराठी, नाहशाक 
40 श्री. ाागवत रंगनाथ उदावंत, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दैहनक गांवकरी, नाहशाक 
41 श्रीमती देवयानी कैलास सोनार, उपसंपादक दैहनक गांवकरी, नाहशाक 
42 श्री.धनंजय ाीमराव बोडके, उपसंपादक दैहनक गांवकरी, नाहशाक 
43 श्री.नरेंद्र तुकाराम पाटील, मालक-संपादक साप्ता.न्यजू मसाला 
44 श्री. हारून बाबलुाल शेाख, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
45 श्री. साुाष कचेश्वर सयुकवंशाी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
46 श्री. हबपीन धोंडू बागलु, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
47 श्री. अशाोककुमार कृष्ट्णाजी थोरात, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
48 श्री. पां. ाा. करंजकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
49 श्री. अब्दलु मजीद माजीद, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
50 श्री. प्रकाशा यादव जोशाी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार दै. लोकमत टाईम्स 
51 श्री. अरकवद गणपत गजुराथी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
52 श्री. साुाष केशारचंद जाज,ू ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
53 श्री. रमेशाचंद्र साकरचंद पटेल, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
54 श्री. शैालेंद्र माहणकराव तनपरेु, हनवासी संपादक दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
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55 श्री. रमेशा सरेुशा पडवळ, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. महाराष्ट्र टाईमस 
56 श्री. संपत मोतीराम थेटे, वतृ्तसंपादक दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
57 श्री. प्रहवण उत्तम हबडवे, हप्रन्सीपल करस्पाडँन्ट दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
58 श्री.अहवनाशा  कचतामण पाटील, वाताहर दै.लोकसत्ता 
59 श्रीमती चारुहशाला साुाष कुलकणी, वहरष्ट्ठ वाताहर दै. लोकसत्ता 
60 श्री. अहनकेत वसंत साठे, हवशेाष प्रहतहनधी दै. लोकसत्ता 
61 श्री. ाुषण चंद्रकांत महाले, डेप्यटुी हचर् हरपोटर दै. हदहय मराठी 
62 श्री. संहदप शाामराव जाधव, वाताहर दै. हदहय मराठी 
63 श्री. हनलेशा अरकवद देसाई, तालकुा प्रहतहनधी (हनर्ाड) दै. हदहय मराठी 
64 श्री. सहचन प्रााकर वाघ, वहरष्ट्ठ वाताहर दै. हदहय मराठी 
65 श्री. मनोहर बंडूजी घोणे, वहरष्ट्ठ प्रहतहनधी दै. हदहय मराठी 
66 श्री. राजेंद्र हदनकर देशापांडे, ब्यरुो हचर् दै. हदहय मराठी 
67 श्री. हकशाोर हवष्ट्ण ुवाघ, वहरष्ट्ठ वाताहर दै. हदहय मराठी 
68 श्री. शंाकर ााऊराव वाघ, ब्यरुो हचर् मालेगाव दै. हदहय मराठी 
69 श्री. हकरण गोपीनाथ अग्रवाल, वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. लोकमत 
70 श्री. हनलेशा रमाकांत तांबे, छायाहचत्रकार दै. लोकमत 
71 श्री. समीर ाास्कर मराठे, उप वतृ्तसंपादक दै.लोकमत 
72 श्री. प्रशाांत सोमनाथ खरोटे, छायाहचत्रकार  दै.लोकमत 
73 श्री. संजय रामदास वाघ, मखु्य उपसंपादक दै.लोकमत 
74 श्रीमती.अपकणा वेलणकर, उपसंपादक दै. लोकमत  
75 श्री. शााम धोंडू बागलु, वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. लोकमत  
76 श्री. संजय हकशाोर पाठक, वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. लोकमत 
77 श्री. धनंजय प्रााकर वखारे, मखु्य उपसंपादक दै. लोकमत 
78 श्री. महेशा मधकुर गजुराथी, प्रहतहनधी  तालकुा चांदवड  दै. लोकमत 
79 श्री. शेाख शार्ीक अमीर, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै. लोकमत 
80 श्री. राज ूनारायण ठाकरे, छायाहचत्रकार दै.लोकमत टाईम्स 
81 श्री. संपत पुंजा देवहगरे, स्पेशाल करस्पॉडंट दै. सकाळ 
82 श्री. हवनोद चंद्रकांत बेदरकर, वहरष्ट्ठ पत्रकार दै. सकाळ 
83 श्री. हवक्रांत अशाोक मते, बातमीदार दै. सकाळ 
84 श्री. महेंद्रकुमार बाबलुाल महाजन, मखु्य बातमीदार दै. सकाळ 
85 श्री. प्रमोद दगा सावंत, बातमीदार दै. सकाळ 
86 श्री. अरूण कुमार मलानी, बातमीदार दै. सकाळ 
87 श्री. सोमनाथ सखाराम कोकरे, वहरष्ट्ठ छायाहचत्रकार दै. सकाळ 
88 श्री. केशाव हदलीप मते, छायाहचत्रकार दै. सकाळ 
89 श्री. ज्ञानेश्वर केशाव वाघ, मखु्य वाताहर दै. पढुारी 
90 श्री. गौरव अशाोक जोशाी, प्रहतहनधी दै. पढुारी 
91 श्री. हेमंत हकसन घोरपडे, छायाहचत्रकार दै. पढुारी 
92 श्री. ाुषण हेमराज पाटील, छायाहचत्रकार दै. सामना 
93 श्री. बाबासाहेब कहमतराव गायकवाड, ब्यरुो हचर् दै. सामना 
94 श्रीमती वैशााली श्रीकृष्ट्ण बालाजीवाले, कायककारी संपादक दै. देशादतू 
95 श्रीमती वैशााली राजेंद्र शाहाणे, वहरष्ट्ठ वाताहर दै. देशादतू 
96 श्री. नंदराज हवश्वनाथ हनकाळे, मुख्य उपसंपादक दै.देशादतू 
97 श्री.हवक्रम देवहकसन सारडा, हयवस्थापकीय संपादक दै.देशादतू 
98 श्री. सधुाकर दशारथ कशादे, उपसंपादक दै.देशादतू 
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99 श्री. हवजय शंाकरराव हगते, उपसंपादक दै. देशादतू 
100 श्री. रवींद्र नंदलाल केहडया, प्रहतहनधी दै. देशादतू 
101 श्री. हदनेशा छोटू सोनवणे, उपसंपादक दै.देशादतू टाईम्स 
102 श्री. चंदलूाल छोटालाल शाहा, संपादक दै. भ्रमर 
103 श्री. हहतेशा चंदलूाल शाहा, प्रहतहनधी दै. भ्रमर 
104 श्री. हहरााऊ चांगदेव सोनवणे, तालकुा प्रहतहनधी दै. भ्रमर 
105 श्री. संतोष वसंतराव ाारस्कर, उपसंपादक दै. नवाारत 
106 श्री. बाबासाहेब(कुमार) सकुदेव कडलग, वतृ्तसंपादक दै. लोकमंथन 
107 श्री. हवजय गोकवद सोनजे, संपादक दै. शाहर समाचार 
108 श्रीमती. सजुाता सहुनल कुलकणी, कायककारी संपादीका दै. महाराष्ट्र हनरोप्या 
109 श्री. हनतीन शााम जोशाी, संपादक दै. आजचा हदनकर 
110 श्री. महेमदू अग्वतर हसराज अहमद, संपादक दै. हनशाान्त न्यजु 
111 डॉ. अहमद हरयाज, संपादक दै. शाामनामा 
112 श्री. दत्तात्रय हवनायक हशारोडे, संपादक साप्ता.  नाहशाक हवचार 
113 श्री. हवलास कट्यारे, संपादक साप्ता. सहस्त्राजुकन जागतृी 
114 श्रीमती. हगतांजली श्रीकांत वाघ, कायककारी संपादक साप्ता. मालेगांव करांचा सत्याग्रह 
115 श्री. चैतन्य चंदलूाल शाहा, संपादक साप्ता. वतृ्तसंचार 
116 श्री. महेशा यशावंत ओगले, कायककारी संपादक साप्ता. कहद मराठा टाईम्स 
117 श्री. बळवंत सखाराम आहहाड, संपादक साप्ता. सत्ता पहरवतकन 
118 श्री. ख्याल अन्सारी नरुूलहूदा मोहंमद शााबान, संपादक साप्ता. खैर अन्देशा 
119 श्री. राकेशा हरी येवला, कायककारी संपादक साप्ता. आरम तट 
120 श्री. नंदलाल हाकन जगताप, संपादक साप्ता. हवघ्नहता समाचार 
121 श्री. संहदप दत्तात्रय कशादे, कायककारी संपादक साप्ता. पंचवटी एक्सपे्रस 
122 श्री. प्रहवण हकशानलाल बेन्स, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै. देशादतू, दै. भ्रमर, 

दै. आपला महाराष्ट्र 
123 श्री. शेाखर बाबरुाव देसाई, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. लोकमत 

दै. भ्रमर 
दै. लोकमत टाईम्स 

124 श्री. कैलास हरी येवला, स्वतंत्र हयवसायी पत्रकार दै. सामना 
दै. महाराष्ट्र टाईम्स 
साप्ता. आरमतट 

125 श्री. राजेशा साुाष सयुकवंशाी, स्वतंत्र हयवसायी छायाहचत्रकार दै. आजचा हदनकर 
दै. मालेगांवचा बालेहकल्ला 
साप्ता. मालेगांवकरांचा सत्याग्रह 

126 श्री. योगेशा शाांताराम खरे, हवशेाष प्रहतहनधी झी 24 तास 
127 श्री. सोन ूसरेुशा हाडे, कॅमेरामन झी हमडीया 
128 श्री. हकशाोर सरेुशा बेलसरे, प्रहतहनधी एन.डी.हट.हही इंडीया 
129 श्री. आझाद बळवंत आहहाड, हरपोटर सहारा समय 
130 श्री. आकाशा हदलीप येवले, कॅमेरामन हट. हही. 9 
131 श्री. चंदन हदलीप पजुाहधकारी, हरपोटकर हट. हही. 9 
132 श्री. हेमंत शाकु्ला, तालकुा प्रहतहनधी दै. देशादतू 
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हजल्हा-ध ळे 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. रमेशा हहरश्चंद्र दाणी, जेष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
2 श्री. अशाोक अमतृराव पाटील, ज्येष्ट्ठ छायाहचत्रकार लाग ूनाही 
3 श्री. ाालचंद्र पुंज ूठाकूर, जेष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
4 श्री. अतलु राजेंद्र गदे, मखु्य संपादक दै. खान्देशा खबर,धळेु 
5 श्री. मनोज उत्तम गदे, संपादक सांज दै खान्देशा मैदान,धळेु 
6 श्री. राजेंद्र उत्तम गदे, संपादक दै. मडकर,  
7 श्री. ज्ञानेश्वर आत्माराम माळी, संपादक सा. संदेशानामा, धळेु 
8 श्री. अशाोक श्रावण पाटकर, संपादक सा. समाज शाासन, धळेु 
9 श्री. दीपक मधकुर चौधरी, संपादक सा. कशादखेडा हवकास, कशादखेडा 
10 श्री. अहनल हाला न्याहळदे, संपादक सा.पणु्यकीती, जैताणे -हनजामपरू ता. साक्री, हज. धळेु 
11 श्री. ाालचंद्र ाास्कर पाटील, संपादक सा. सजुाण नागहरक 
12 श्री. प्रदीप गलुाबराव पवार, संपादक सा. मानव आयोग, धळेु 
13 श्री. देवीदास बाबाराव पाटील, जेष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
14 श्री. हदलीप ओंकार हवाांडीक, ज्येष्ट्ठपत्रकार लाग ूनाही 
15 श्री. राधेश्याम हकशाोलीला वमा, ज्येष्ट्ठपत्रकार लाग ूनाही 
16 श्री. योगेंद्र पनुमचंद जनुागडे, ज्येष्ट्ठपत्रकार लाग ूनाही 
17 श्री. गोरखनाथ हपतांबर लांडगे, ज्येष्ट्ठपत्रकार लाग ूनाही 
18 श्री. हनतीन प्रााकर ढगे, ज्येष्ट्ठ छाया हचत्रकार लाग ूनाही 
19 श्री. पंकज ागवान काकुळीद, हजल्हा प्रहतहनधी दै. महाराष्ट्र टाईम्स, धळेु 
20 श्री. हनहखल हनमकलकुमार सयूकवंशाी, उपमखु्य बातमीदार दै. सकाळ, धळेु 
21 श्री. आशातुोष अतुल जोशाी, संपादक दै.वाता, धळेु 
22 श्री. अजय अतलु जोशाी, सहसंपादक दै.  वाता, धळेु 
23 सो. स्नेहा आशातुोष जोशाी, उपसंपादक दै.वाता, धळेु 
24 श्री. अतलु मनोहर पाटील, संपादक दै.श्रमराज्य धळेु 
25 श्री. नरेंद्र बारकू चौधरी, संपादक दै. राजरंग टाईम्स, धळेु 
26 श्री. सनुील ागवान पाटील, संपादक दै. आपलं नवराज्य, धळेु 
27 श्री. हवकास बन्सीदास रु्लपगारे, कायककारी संपादक दै.समाज सारथी , धळेु 
28 श्री. पंकज बन्सीदास रु्लपगारे, छायाहचत्रकार दै.समाज सारथी, धळेु 
29 श्री. सकुदेव हरी ठाकूर, छायाहचत्रकार दै. मडकर 
30 श्री. कहतेद्र रघनुाथ महाले, सपादक सा. वतृ्तसेवा 
31 श्री. दत्तात्रय नथरूाम बागलू, संपादक सा. जागतृी  पवक, धळेु 
32 सौ. वैशााली नरेद्र चौधरी, संपादक सा. सखी मंच धळेु 
33 श्री. प्रााकर बाबलुाल सयुकवंशाी, संपादक सा. अहानव खान्देशा, धळेु 
34 श्री. कैलास चंद्रहसग राजपतू, संपादक सा. हत्रवार, म.ु पो. रामी-पथारे ता. कशादखेडा, हज. धळेु 
35 श्रीमती जया ज्ञानेश्वर माळी, संपादक सा. संकल्पनामा, धळेु 
36 श्री. शाांताराम हवष्ट्ण ूकुलकणी, संपादक सा. रोजगार पहरसर 
37 श्री. हदलीप जयराम साळंुखे, संपादक सा. रणमैदान, धळेु 
38 श्री. ाालचंद्र तानीराम सोनजे, संपादक सा. वनमतदार, धळेु 
39 श्री. प्रशाांत रमेशा परदेशाी, हजल्हा प्रहतहनधी झी 24 तास धळेु 
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हजल्हा-नंद रबार 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1.  श्री.राजाराम यशावंत पाटील, संपादक साप्ता.समथकशाक्ती 
2.  श्री.अकील ईस्माईल कपजारी, संपादक साप्ता.हुतात्मा दशाकन 
3.  श्री.साुाष दगा कंुाार, संपादक साप्ता.लेखाजोखा 
4.  श्री.सहतष गोसावी, संपादक साप्ता.यवुा आंदोलन 
5.  श्री.रमाकांत र्कीरा पाटील, उपमखु्य उपसंपादक दै.लोकमत 
6.  श्री.मनोज आत्माराम शेालार, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दै.लोकमत 
7.  श्री.योगेंद्र काहशानाथ दोरकर, संपादक दै.नंद.ुहदनांक उत्तर महाराष्ट्र 
8.  श्री.सयुकाान महहपतकसग राजपतू, मखु्य संपादक दै.नंददशाकन 
9.  श्री.राकेशा वसंत कलाल, मुख्य संपादक दै.देशादतू 
10.  श्री.रामेश्वर हवक्रम पाटील, हजल्हा प्रहतहनधी दैहनक वाता 
11.  श्री.सदाहशाव हवठ्ठलकसग राजपतू, कायककारी संपादक दै.नंददशाकन 
12.  श्री.जगदीशा शाामराव ठाकूर, उपसंपादक दै.नंदरुबार हद.उत्तर महाराष्ट्र 
13.  श्री.हहरालाल मगन चौधरी, संपादक साप्ता.खान्देशा गौरव 
14.  श्री.महाद ुशंाकर गावीत, संपादक साप्ता.आहदवासी आवाज 
15.  श्री.लोटन बाबरुाव धोबी, संपादक साप्ता.सातपडुा टुडे 
16.  श्री.जयेंद्र संााजी चहहाण, संपादक साप्ता.नवापरू वाता 
17.  श्री.हकसन दगडू जाधव, संपादक साप्ता.हवचारयात्रा 
18.  श्री.गणेशा ाानदुास वडनेरे, संपादक साप्ता.रंगावली वाता 
19.  श्री.हजतेंद्रकसग जलुालकसग राजपतू, कायककारी संपादक अधक.साप्ता. नंददशाकन 
20.  श्री.वसंत नारायण कोडग, संपादक साप्ता.हकसान मंथन 
21.  श्री.हनलेशा साहेबराव पवार, हरपोटकर आयबीएन लोकमत 

 
हजल्हा- जळगांव 
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1.  श्री. हकसन यशावंत जोवेकर, संपादक दैहनक सवांचा ग्रामस्थ, 40गांव हज.जळगाव  
2.  श्री. सहुशालकुमार वसंतराव देवकर, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दैहनक लोकमत, जळगाव 
3.  श्री.देहवदास गजानन वाणी, सहसंपादक  दैहनक हदहयसयूक, जळगाव   
4.  श्री. हवलास पंढरीनाथ बारी, उपसंपादक दैहनक लोकमत, जळगाव 
5.  श्री. हवजय देहवदास राजहंस, मुख्य वाताहर दैहनक हदहयमराठी, जळगाव  
6.  श्री. चरणकसग रकवद्र पाटील, डेप्यटुी हचर् हरपोटकर दैहनक हदहयमराठी, जळगाव 
7.  श्री. हदपक पुंडलीक नगरे, प्रहतहनधी दै.लोकशााही जळगांव 
8.  श्री. परेशा प्रमोद बऱ्हाटे, उपसंपादक  सायं. दैहनक साईमत, जळगाव  
9.  श्री. हनळकंठ गजानन वाणी, संपादक साप्ता. हदहय सयूक, जळगाव   
10.  श्री. प्रकाशा रामदास तेली, संपादक  साप्ता-नौकरी जंक्शान, जळगाव  
11.  श्री.कमलाकर श्रीहनवास र्डणीस, संपादक  साप्ता- प्रबोध चंहद्रका, जळगाव   
12.  श्री. प्रसाद केशाव जोशाी, संपादक  साप्ता- धमकसाथी, जळगाव   
13.  श्री.रकवद्र नाथलुाल नवाल, संपादक  साप्ता-साईशाक्ती,  
14.  सौ. अहनता प्ररु्ल्ल नेवे, संपाहदका  साप्ता-खान्देशााुमी, ाुसावळ   
15.  श्री. ओम प्रकाशा पांडे, संपादक साप्ता. पाखरु टाईम्स, ाुसावळ  
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16.  स्वामी. अदै्वतानंद चंद्रहकरणजी सरस्वती, संपादक सा कण्वनगरी संदेशा,जळगाव 
17.  श्री. अहवनाशा कांतीलाल जैन, संपादक  साप्ता-श्रीजलधारा, जळगाव  
18.  श्री. मकेुशा पद्माकर जोशाी, संपादक  साप्ता- हदहयशाक्ती, जळगाव  
19.  श्री. चंद्रशेाखर मधुकर नेवे, हजल्हा प्रहतहनधी  ए.बी.पी.माझा, जळगाव  
20.  श्री. अब्दलु हकीम गलुाम मोहम्मद, वहरष्ट्ठ संवाददाता जे.के.24X7 न्यजु (कहदी) 
21.  श्री.प्रकाशा श्रीराम पत्की, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  लाग ूनाही 
22.  श्री. मोहन हकसनराव साळवी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
23.  श्री. हेमंत शंाकरराव काळंुखे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
24.  श्री. प्रकाशा रामचंद्र जगताप, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  लाग ूनाही 
25.  श्री. अहवनाशा रामकृष्ट्ण पात्रीकार, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  लाग ूनाही 
26.  श्री.शेारखान रहेमान खान,  ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
27.  श्री. हदलीप मनोहर बागडदे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  लाग ूनाही 
28.  श्री. बाळकृष्ट्ण रामकसग पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
29.  श्री. हशावलाल सकुलाल बारी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
30.  श्री. सधुीर वामनराव देशापांडे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  लाग ूनाही 
31.  श्री. श्रीकांत परुुषोत्तम कुलकणी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
32.  श्री. रकवद्र माधव मोराणकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  लाग ूनाही 
33.  श्री. धोंडीबा जयवंत गरुव, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
34.  श्री. स्वामी रेणापरूकर वैजनाथ संाय्या, मालक-संपादक साप्ताहहक मधहुवचार, जळगाव  
35.  श्री. प्रमोद हनळकंठ बऱ्हाटे, संपादक  सायं दैहनक साईमत, जळगाव 
36.  श्री. हेमंत हदनेशा अलोने, कायककारी संपादक दैहनक देशादूत, जळगाव  
37.  श्री. हमकलद मधकुर कुलकणी, प्रहतहनधी दैहनक लोकमत, जळगाव 
38.  श्री. कंुदन देवाजी पाटील, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दैहनक लोकमत, जळगाव 
39.  श्री. हहतेंद्र हसताराम काळंुखे, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दैहनक लोकमत, जळगांव 
40.  श्री. चंद्रशेाखर हदगंबर जोशाी, वहरष्ट्ठ उपसंपादक दैहनक लोकमत जळगाव 
41.  श्री. हवजयकुमार शाांतीनाथ सैतवाल, उपसंपादक दैहनक लोकमत जळगाव 
42.  श्री. प्रशाांत मधुकर नेवे, कायककारी संपादक दैहनक आहहान, ाुसावळ 
43.  सौ. अंजली प्रशाांत नेवे, उपसंपादक दैहनक आहहान, ाुसावळ  
44. श्री.मनोज ओंकार बारी, आवतृ्ती प्रमखु दैहनक देशाोन्न्ती जळगाव 
45.  श्री. राजेशा कमलाकर  यावलकर, प्रहतहनधी दैहनक लोकशााही जळगाव 
46.  श्री. हनलेशा कमलाकर  वाणी, शाहर प्रहतहनधी दैहनक लोकशााही जळगाव 
47.  श्री.प्रदीप ारतकसग राजपतू, हसहनयर हरपाटर  दैहनक हदहयमराठी, जळगाव  
48.  श्री.योगेश्वर दत्तात्रय ढाके, मखु्य उपसंपादक  दैहनक जनशाक्ती, जळगाव  
49.  श्री.यवुराज माधवकसग परदेशाी, हनवासी संपादक खान्देशा आवतृ्ती दैहनक जनशाक्ती, जळगाव  
50.  श्री. हकरण हगरीधर चौधरी, हवशेाष प्रहतहनधी  दैहनक जनशाक्ती  
51.  श्री. दत्तात्रय शंाकर बडगजुर, संपादक  साप्ता.बडगजुर उवाच, जळगांव 
52.  श्री. शेाखरबाब ुश्रीपालजी जैन, संपादक साप्ता. श्रमतारा, ाुसावळ 
53.  श्री. रकवद्र रामकृष्ट्ण अमतृकर, संपादक साप्ता. चाळीसगाव पहरसर 
54.  सौ.शाकंुतला हशावाजीराव आहहरराव, कायककारी संपाहदका साप्ता-एरंडोल वाता, एरंडोल  
55.  श्री. प्रकाशा बाळकृष्ट्ण र्ालक, संपादक साप्ता.खान्देशा हप्रय, ाुसावळ 
56.  श्री.अशाोक हरलाल खैरनार, संपादक साप्ता. झलुते मनोरे जळगांव 
57.  श्री.राजस शंाकरराव कोतवाल, संपादक साप्ता.आपलं जळगाव,  
58.  श्री.नारायण हरी शेाजवळ, संपादक साप्ता. कास्राईब संदेशा,ाुसावळ 
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59.  श्री.प्रमोद बाळकृष्ट्ण वाणी, संपादक साप्ता. हमत्र पहरवार,यावल 

60.  श्री.हनलेशा हकसन परदेशाी, संपादक साप्ता.खान्देशा चौरे्र, चाळीसगांव 

61.  श्री. प्रदीप हवजय महाले, संपादक साप्ता. झडप, पाचोरा  

62.  श्री. धनंजय हदनकर हकतकने, संपादक साप्ता. हदनवाता,  

63.  श्री. कैलाशा शंाकरलाल उपाध्याय, संपादक साप्ता. ासूावळ दपकण, सावळ 

64.  श्री. हाका तुकडू चौधरी, संपादक साप्ता. पारोळा ाषूण, पारोळा 

65.  श्री. लक्ष्मण नगीनदास सांगोरे, संपादक  साप्ता. हवश्वकमा पहरवार,   
66.  श्री. शाहशाकांत वसंतराव दसुाणे, संपादक साप्ता.नवीरचना, जळगांव 
67.  श्री.उमाकांत हशावराम धनराळे, प्रहतहनधी सहारा समय 

68.  श्री.महनष शाांताराम जोग, च्स्रजर  आजतक इंहडया टुडे 
69.  श्री. नरेद्र वसंतराव कदम, प्रहतहनधी  इंहडया हटहही.  

70.  श्री.आबा झबुा मकासरे, छायाहयत्रकार  दैहनक हदहयमराठी,  

71.  श्री.धन्यकुमार आनंदा जैन, छायाहचत्रकार दैहनक जनशाक्ती,  

72.  श्री. नरेन्द्र हवठ्ठल नेहते, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही  

73.  श्री. साुाष मोतीराम पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 

74.  श्री. हवजय रामदास पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही  

75.  श्री. अशाोक मोतीलाल जैन, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 

76.  श्री. अशाोक हललाधर ााहटया, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  लाग ूनाही  

77.  श्री. लक्ष्मण ाुता पाटील, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 

78.  श्री. केदारनाथ नारायणदास दायमा, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही  

79.  श्री.अनंत काहशानाथ वाणी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
80.  श्री. जमनादास हललाधर ााहटया, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  लाग ूनाही  
81.  श्री. वसंतराव लक्ष्मण महाजन, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही  
82.  श्री. अरुण रंगनाथ मोरे, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
83.  श्री. सरेुशा यशावंत चौधरी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही  
84.  श्री. श्रीराम वसंतराव नागराज, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही 
85.  श्री. हदनेशा हवठ्ठलराव दगडकर, ज्येष्ट्ठ पत्रकार लाग ूनाही  
86.  श्री. पंहडत हसताराम बारघरे (कोष्ट्टी), ज्येष्ट्ठ पत्रकार  लाग ूनाही 
87.  श्री. अहनल प्रााकर मजुमुदार, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  लाग ूनाही  
88.  श्री. पंढरीनाथ झेंडू गवळी, ज्येष्ट्ठ पत्रकार  लाग ूनाही 

 
हजल् हा-अहमदनगर  
अ.क्र. अहधस्वीकृतीधारक पत्रकाराचे नाव व पदनाम वतृ्पत्/वतृ्संस्था/ 

प्रसारमाध्यमाचे नाव 
1 श्री. कुलकणी पांडुरंग उर्क  प्रकाशा रंगनाथ, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
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2 श्री. वाघमारे हदलीप बाबरूाव, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
3 श्री. कुलकणी सदाहशाव महहपत, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
4 श्री. ांडारे प्रकाशा गोकवद, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
5 श्री. सुंडाळे साुाष  हकसनलाल, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
6 श्री. गुंदेचा साुाष चंदनमल, संपादक दै. नवामराठा 
7 श्री. हशाके हशावाजी आप् पाजी, संपादक दै. नगर सहयाद्री 
8 श्री. सय्यद हनसार मगबलु, संपादक साप् ता. ाडकत् या  ज् वाला 
9 श्री. हदवटे संहदप प्रकाशा, संपादक साप् ता नगरवेध 
10 श्री. पठाण नवाजखान चॉं दखान, संपादक साप् ता. स् थापत् य समाचार 
11 श्री. हदघे नवनाथ संतजूी, प्रहतहनधी दै. हदह यमराठी 
12 श्री. लंके सधुीर उर्क  दादापाटील आनंदराव, मखु् य उपसंपादक दै.लोकमत 
13 श्री स् वामीराज प्रकाशा कुलथे, .कायककारी संपादक  साप् ता वल् डक सामना 
14 श्री ाागा हनमुता वरखडे, वहरष्ट् ठ पत्रकार दै. लोकमंथन 
15 श्री अहनरुध् द अच् यतु देवचक् के, हचर् ब् यरुो दै. हदह यमराठी 
16 श्री संदीप शंाकर रोडे, कायककारी संपादक दै. नगर टाईम् स 
17 श्री बाळकुणाल सांडू अहहरे, हनवासी संपादक दै. लोकमंथन 
18 श्री. आहदनाथ उर्क  बाबा नारायण जाधव, हनवासी संपादक दै. अहमदनगर घडमोडी 
19 श्री सहुनल सरेुशा चौाे, उप संपादक दै. नगर सहयाद्री 
20 श्री. गुंदेचा अहनकेत संजय, छायाहचत्रकार दै. नवामराठा 
21 श्री. प्रमोद देवराम अहहरे, स् वतंत्र ह यवसायी पत्रकार दै.लोकमत 

दै.लोकमत समचार 
दै.लोकमत टाइम्स 

22 श्री.हजतेंद्र कोंडीराम हपतळे, संपादक साप्ता.वादळीस्वातंत्र्य 
23 श्री. महादेव मनोहर कुलकणी, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
24 श्री. चंद्राान दगडोजी वाघ, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
25 श्री. सोपान नेम ूदरंदले, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
26 श्री प्रकाशा रामचंद्र हनसळ, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
27 श्रीमती हमनाताई वसतलाल मुनोत, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
28 श्री सरेुशा वसंतराव वाडेकर, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
29 श्री ााऊसाहेब गणपत मं डहलक, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
30 श्री बाळासाहेब उर्क  नामदेव नाना राऊत, ज् येष्ट् ठ पत्रकार लाग ूनाही 
31 श्री. राजेंद्रकसह बाळुकसह चौहाण, संपादक दै. सायं आनंद 
32 श्री. बाळासाहेब शंाकरराव आगे, संपादक दै. सायं जयबाबा 
33 श्रीमती सहुशाला हकसन हासे, संपादक दै. यवुावाता 
34 श्री  अमीन हुसेन शेाख, संपादक दै. श्रीगोंदा टाईम् स श्रीगोंदा 
35 श्री. सहुनल सवौत्तम कुलकणी, संपादक साप् ता. जनसत् ता 
36 श्री. प्रकाशा बापरूाव कुलथे, संपादक साप् ता. वल् डक सामना 
37 श्री.  हकसन ााऊ हासे, संपादक साप् ता. संगम संस् कृती 
38 श्री. हकशाोर राधाहकसन कालडा, संपादक साप् ता. संगमनेर टाईम् स 
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39 श्री. आहबद दलेुखान खान, संपादक साप् ता. मखदमू (उदूक) 
40 श्री. हनशाांत वसंत दातीर, संपादक साप् ता. संत नगर टाईम् स साप् ता  .संत नगर टाईम् स  
41 श्री. जयंत पांडुरंग देशापांडे, संपादक साप् ता. ज्ञानधारा 
42 श्री. नरेंद्र मधकुर लचके, संपादक साप् ता.हशातल टाईम् स 
43 श्री. असदलु् ला इनायतलु् ला शेाख, संपादक साप् ता हसटी वॉच 
44 श्री.  सशुाांत प्रकाशा घोडके, संपादक साप् ता. समथक टाईम् स 
45 श्री.संजय उत् तम खरात, संपादक साप् ता . र्ौजदार टाईम् स 
46 श्री. अहलम आब् बास शेाख, संपादक साप् ता ताजी खबरे 
47 श्री. सहुमत सहुनल कुलकणी, कायककारी संपादक दै.महाराष्ट् र   हनरोप् या 
48 श्री. रमेशा घेवरचंद कोठारी, प्रहतहनधी दै. लोकमत 
49 श्री. अशाोक बबनराव पठारे, उपसंपादक दै.सावकमत 
50 श्री. बद्रीनारायण ागवंतराव वढणे, सहा.वतृ्तसंपादक दै.सावकमत 
51 श्री. संतोष पांडुरंग लाड, उपसंपादक दै.सावकमत 
52 श्री. ललीत साुाष गुंदेचा, कायककारी संपादक दै. नवामराठा 
53 श्री. रमेशा अनंत देशापांडे, प्रहतहनधी दै. नगर टाईम् स 
54 श्री. हवजयकसह मोहनराव होलम, ब् यरुो हचर् दै.महाराष्ट् र टाईम् स 
55 श्री. सयुककांत हवलास नेटके, बातमीदार दै. अॅग्रोवन 
56 श्री.अहनल चंद्राान लगड, वहरष्ट् ठ पत्रकार दै. लोकमत 
57 श्री.ज्ञानेशा बाळाजी दधुाडे, हचर् हरपोटकर दै. सावकमत 
58 श्री. अशाोक ाागाजी गाडेकर, वतृ्त संपादक दै. सावकमत 
59 श्री. मरुलीधर लक्ष् मण कराळे, वहरष्ट् ठ पत्रकार दै. सकाळ 
60 श्री. महेशा गणपत देशापांडे, स् व. ह य. पत्रकार दै.लोकमान् य सांजवाता, 

दै.ाारत डायरी साप् ता.कात्रजच् या बोगदयातनू 
61 श्री. बाळासाहेब रामराव ाांड, स् व. ह य. पत्रकार दै. सामना, दै.सावकमत, दै.नगर टाईम् स 
62 श्री महनयार हपरमहंमद उर्क  बाबा हसनााई, स् व. ह य. पत्रकार दै.केसरी, जयबाबा पणु् यनगरी 
63 श्री प्रसाद सोमनाथ हशारसाठ (सतूार), स् व. ह य. छायाहचत्रकार दै. सायं आनद, यवुावाता सा. संगम संस् कृती 
64 श्री हजतेंद्र संग्राम अग्रवाल, स् व. ह य. छायाहचत्रकार दै. सामना, नगर स् वतंत्र  सा.ज्ञानधारा 
65 श्री. राज ू लक्ष् मण  खरपडेु, स् व. ह य. छायाहचत्रकार दै. नगरसह्याद्री  दै.नगर टाईम् स सा. नगरवेध 
66 श्री सहुनल पुंजाबा दवंगे, प्रहतहनधी सहारा समय 
67 श्री लैलेशा ज्ञानदेव बारगजे, प्रहतहनधी झी 24 तास  
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कलम 4 (1) (ख) (चौदा) 

माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालयातील इलेक्रॉहनक स्वरुपात उपलब्ध असलेली माहहती  
अ.क्र. माहहतीचा हवषय माहहती हमळण्याबाबत 

संबंहधत अहधकारी 
1 महासंचालनालयातील वतृ्तहचत्र शााखेमार्क त वेळोवेळी तयार करण्यात आलेले माहहतीपट, 

जाहहराती, कजगल्स, स्पॉट तसेच हदलखलुास आहण जय महाराष्ट्र या कायकक्रमांतगकत मा. मखु्यमंत्री, 
मंत्री महोदयांच्या आहण इतर मान्यवर हयक्तींच्या मलुाखतींचे/कायकक्रमांचे संकलन सीडी/कॅसेवस 
इ. स्वरूपातील माहहती उपलब्धतेनसुार परुहवण्यात येईल.   

वहरष्ट्ठ सहायक संचालक 
(वतृ्तहचत्र) 

2 महासंचालनालयातील वतृ्त शााखेमार्क त मा. मखु्यमंत्री, मंत्री महोदयांच्या आहण इतर मान्यवर 
हयक्तींच्या बैठका/दौरा आहण इतर महत्वपणूक कायकक्रमांचे  संकलन सीडी/कॅसेवस इ. स्वरूपातील 
माहहती उपलब्धतेनसुार परुहवण्यात येईल.   

उपसंचालक (वतृ्त) 

3 महासंचालनालयातील प्रकाशाने शााखेमार्क त हनयहमत प्रकाहशात करण्यात येणारे लोकराज्य माहसक 
(मराठी) आहण महाराष्ट्र अहेड (इंग्रजी) हे “महान्यजू” या  वेब पोटकलवर उपलब्ध आहे. 

उपसंचालक (प्रकाशाने) 
4 महासंचालनालयाने हवकहसत केलेल्या “महान्यजू” या वेब पोटकलवर शाासनाचे हनणकय/दैनंहदन वतृ्त 

व बातम्या/छायाहचते्र/क्हहहडओ इत्यादी स्वरूपातील माहहती उपलब्ध आहे. 
वहरष्ट्ठ सहायक संचालक 

(महान्यजू) 
5 महासंचालनालयाच्या www.dgipr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर कायालयाची संपणूक 

माहहती उपलब्ध आहे. 
संशाोधन अहधकारी  
(माहहती व तंत्रज्ञान) 

 

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

 

कलम 4 (1) (ख) (पंधरा)  
माहहती व जनंसपकक  महासंचालनालय, मुंबई या कायालयात उपलब्ध सहुवधांचा तक्ता 

अ. 
क्र. 

सहुवधेचा प्रकार वेळ कायकपद्धती हठकाण जबाबदार 
हयक्ती 

/ कमकचारी 

तक्रार हनवारण 

1 ाेटण्याच्या वेळे संदाात 
माहहती. 

कायालयीन वेळेत महासंचालनलयातील संबंहधत 
अहधकारी /कमकचारी यांना 

कायालयीन कामाहनहमत्त ाेटता 
येईल. 

मुंबई संबंहधत 
शााखा प्रमखु 

संचालक 
(माहहती)(प्रशाासन) 

2 वेबसाईट हवषयी माहहती. कायालयीन वेळेत वरीलप्रमाणे मुंबई संशाोधन 
अहधकारी 

संचालक 
(माहहती)(प्रशाासन) 

3 अहालेख तपासणीसाठी 
उपलब्ध सहुवधांची माहहती. 

पवूकसचूने-नसुार 
कायालयीन वेळेत 

वरीलप्रमाणे मुंबई संबंहधत 
शााखा प्रमखु 

संचालक 
(माहहती)(प्रशाासन) व 

संचालक  
(वतृ्त व जनसंपकक ) 

4 पत्रकार आहण अन्य 
प्रसारमाध्यम प्रहतहनधींना 

अपेहक्षत असणारी शाासकीय 
माहहती 

कायालयीन वेळेत वरीलप्रमाणे मुंबई संबंहधत 
शााखा प्रमखु 

संचालक  
(वतृ्त व जनसंपकक ) 

5 गं्रथालय हवषयी माहहती. कायालयीन वेळेत केवळ साासदांसाठी 
उपलब्ध 

मुंबई संबंहधत 
शााखा प्रमखु 

संचालक  
(वतृ्त व जनसंपकक ) 

 

************** 
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कलम 4 (1) (ख)(सोळा)  नमनुा अ 
 मुंबई (मखु्यालय)  येथील जन माहहती अहधकारी / सहा. जन माहहती अहधकारी / अहपलीय अहधकारी यांची हवस्ततृ माहहती 
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कलम 4 (1) (ख)(सोळा)   नमनुा ब 
माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालयाच्या अहधनस्् असलेल्या  हवाागीय आहण हजल्हा माहहती कायालयातील 

 जन माहहती अहधकारी / सहाय्यक जन माहहती अहधकारी / प्रथम अहपलीय अहधकारी  यांची  माहहती 
कोकण हवभाग 

कायालयाचे नांव व पत्ता जन माहहती अहधकारी सहायक जन माहहती 
अहधकारी 

प्रथम अहपलीय अहधकारी 
हवाागीय माहहती कायालय, कोकण हवााग, 

दालन क्रमांक 317, 3 रा मजला, कोकण ावन,  
नवी मुंबई -400 614  द.ू क्र. 27571388 
dd.konkan@dgipr.maharashtra.gov.in  

सहायक संचालक 
(माहहती) 

माहहती सहायक  
 
 

उपसंचालक (माहहती) 
हवाागीय माहहती कायालय, 

कोकण हवााग, 
हवाागीय माहहती कायालय, 

कोकण हवााग, 
दालन क्रमांक 317, 3 रा 

मजला, कोकण ावन, नवी 
मुंबई-400 614 

dd.konkan@dgipr.maharasht
ra.gov.in      

द.ू क्र. 27571388 

हजल्हा माहहती कायालय 
स्टेट बकेँच्यावर, हजल्हा अहधकारी कायालयाच्या आवारात,  

ठाणे - 400 609.  द.ू क्र. 25342362 
dio.thane@dgipr.maharashtra.gov.in 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

हजल्हा माहहती कायालय 
नवरे हबच्ल्डग, पाध्ये वाडी, बकँ ऑर् इंहडयासमोर,  

म.ुपो. अहलबाग, हजल्हा रायगड- 402 201. 
dio.raigad@dgipr.maharashtra.gov.in 

द.ू क्र. 02141-222019 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय 
3231, गणेशा ाुवन, बंदर रोड, रत्नाहगरी - 415 612. 

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

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

उप माहहती कायालय डहाण,ू 
के.एस.पोंदा हबल्डींग, पारनाका, डहाण,ू हजल्हा ठाणे 

द.ू क्र. 02528-222857 

माहहती अहधकारी 
 
 

माहहती सहायक 

 
नाहशक हवभाग 

कायालयाचे नांव व पत्ता जन माहहती अहधकारी सहायक जन माहहती 
अहधकारी 

प्रथम अहपलीय अहधकारी 
हवाागीय माहहती कायालय, 

हवाागीय आयकु्त कायालयाशेाजारी, छात्रपवूक प्रहशाक्षण कें द्रासमोर, 
अक्श्वनी कक्ष 5ते8, नाहशाक रोड, नाहशाक-422 001. 

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

सहायक संचालक 
(माहहती) 

माहहती सहायक  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हजल्हा माहहती कायालय, 
सारडा संकुल, 3 रा मजला, वकीलवाडी, नाहशाक- 422 001. 

dio.nashik@dgipr.maharashtra.gov.in 
द.ू.क्र.0253-2578686 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
हजल्हा मध्यवती प्रशाासकीय इमारत, 1 ला मजला, 

आकाशावाणी कें द्रासमोर, सावेडी, अहमदनगर-414003 
dio.ahmadnagar@dgipr.maharashtra.gov.in 

द.ू क्र. 0241-2427373 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

mailto:dd.konkan@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dd.konkan@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dd.konkan@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dio.thane@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dio.raigad@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dio.ratnagiri@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dd.nashik@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dio.nashik@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dio.ahmadnagar@dgipr.maharashtra.gov.in


 

 - 140 -  

हजल्हा माहहती कायालय, 
प्रशाासकीय संकुल, धळेु - 424 001. 

dio.dhule@dgipr.maharashtra.gov.in 
द.ू क्र. 02562-237329 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक  
 
 
 
 

उपसंचालक (माहहती), 
हवाागीय माहहती कायालय, 

हवाागीय आयकु्त 
कायालयाशेाजारी , अक्श्वनी 

कक्ष 5 ते 8,  
नाहशाक रोड, नाहशाक-422 

101. 
dd.nashik@dgipr.maharas
htra.gov.in  द.ू क्र. 0253-

2469912 

हजल्हा माहहती कायालय, 
मध्यवती प्रशाासकीय इमारत, (टप्पा क्रमांक 3) 1 ला मजला, 
हजल्हाहधकारी कायालयाच्या शेाजारी, जळगांव- 425 001. 

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

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
नवीन प्रशाासकीय इमारत, 2 रा मजला, गाळा क्र.206, 

टोकर तलाव रोड, नंदरुबार 425412 
dio.nandurbar@dgipr.maharashtra.gov.in 

द.ू क्र. 02564-210014 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

उप माहहती कायालय, 
तहहसल कायालयाजवळ, मालेगांव, ता.मालेगांव, हजल्हा 

नाहशाक 423 203. द.ू क्र. 02554-250755 

माहहती सहायक वहरष्ट्ठ हलहपक 

उप माहहती कायालय,  
लक्ष्मीनगर, एमएसईबीच्या मखु्यालयाच्या बाजलूा, 

चाळीसगांव, ता.चाळीसगांव, हजल्हा जळगांव 424 101 
द.ू क्र. 02589-222508 

माहहती सहायक वहरष्ट्ठ हलहपक 

उप माहहती कायालय,  
छत्रपती महाराज हयापारी संकुल, दसुरा मजला, गाळा क्र.6, 

हशाडी, ता.राहता, हज.अहमदनगर 423 109 
द.ू क्र. 02423-255030 

माहहती अहधकारी माहहती सहायक 

 
प णे हवभाग 

कायालयाचे नांव व पत्ता जन माहहती अहधकारी सहायक जन माहहती 
अहधकारी 

प्रथम अहपलीय अहधकारी 
हवाागीय माहहती कायालय,  

नवी सेंरल इमारत (ॲनेक्स), तळमजला, हॉल क्र. 3, ससनू 
हॉक्स्पटलच्यासमोर, पणेु-411 001. द.ू क्र. 020-26123435 

dd.pune@dgipr.maharashtra.gov.in 

सहायक संचालक 
(माहहती) 

माहहती सहायक  
 

उपसंचालक (माहहती), 
हवाागीय माहहती कायालय,  
नवी सेंरल इमारत (ॲनेक्स), 
तळमजला, हॉल क्र. 3, ससनू 
हॉक्स्पटलच्यासमोर, पणेु-411 

001. 
dd.pune@dgipr.maharasht

ra.gov.in   
द.ू क्र. 020-26123435 

हजल्हा माहहती कायालय, 
नवी सेंरल इमारत (ॲनेक्स), तळमजला, हॉल क्र. 3, ससनू 
हॉक्स्पटलच्यासमोर, पणेु-411 001.  द.ूक्र.020-26122302 

dio.pune@dgipr.maharashtra. 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
नवीन प्रशाासकीय इमारत, 3 रा मजला, एस.टी.स्टनँ्ड बाजलूा, 

हजेरी माळ, सातारा-415001 द.ूक्र.02162-237441 
dio.satara@dgipr.maharashtra.gov.in  

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
नवीन प्रशाासकीय इमारत,  तळमजला, क हवााग, कलेक्टर 

कंपाऊंड, सोलापरू-413 002. द.ूक्र.0217-2731041. 
dio.solapur@dgipr.maharashtra.gov.in 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

mailto:dio.dhule@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dd.nashik@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dd.nashik@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dio.jalgaon@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dio.nandurbar@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dd.pune@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dd.pune@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dd.pune@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dio.pune@dgipr.maharashtra
mailto:dio.satara@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dio.solapur@dgipr.maharashtra.gov.in
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उप माहहती कायालय, 
उद्योग ावन, 1 ला मजला, नगरपहरषद कायालयासमोर,  

ओहरएंटल इन्स्शारुन्स शेाजारी, बारामती, ता.बारामती, 
 हजल्हा पणेु 413 102 द.ू क्र. 02112-224066 

माहहती अहधकारी वहरष्ट्ठ हलहपक 

उप माहहती कायालय, 
कृषी कमकचारी पतसंस्था इमारत, तालकुा पोलीसस्टेशानच्या 

मागे, ता. पंढरपरू, हजल्हा सोलापरू-413304. 
द.ू क्र. 02186-223406 

माहहती सहायक वहरष्ट्ठ हलहपक 

 

औरंगाबाद हवभाग 
कायालयाचे नांव व पत्ता जन माहहती अहधकारी सहायक जन माहहती 

अहधकारी 
प्रथम अहपलीय अहधकारी 

हवाागीय माहहती कायालय, मराठवाडा हवााग,  
अहरहंत हबच्ल्डग, हसटी सहहे नं. 2714, हसटीझन हॉटेल समोरची 

गल्ली, खडकेश्वर, औरंगाबाद-431 001. द.ू क्र. 0240-2331085 
dir.aurangabad@dgipr.maharashtra.gov.in   

सहायक संचालक 
(माहहती) 

माहहती सहायक  
 
 

संचालक (माहहती), हवाागीय 
माहहती कायालय, मराठवाडा 

हवााग,  
अहरहंत हबच्ल्डग, हसटी सहहे नं. 

2714, हसटीझन हॉटेल 
समोरची गल्ली, खडकेश्वर, 

औरंगाबाद-431 001. 
dir.aurangabad@dgipr.ma

harashtra.gov.in   द.ू क्र. 
0240-2331085 

हजल्हा माहहती कायालय,अहरहंत हबच्ल्डग, हसटी सहहे नं. 
2714,हसटीझन हॉटेल समोरची गल्ली, खडकेश्वर, औरंगाबाद 

dio.aurangabad@dgipr.maharashtra.gov.in 
द.ूक्र.0240-2331285. 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
प्रशाासकीय इमारत, तळमजला, पराणी 431 401 

dio.parbhani@dgipr.maharashtra.gov.in 
द.ूक्र.02452-220047. 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
प्रशााकीय इमारत तळमजला, 

सहहे नं.488, जालना 431 203. 
dio.jalna@dgipr.maharashtra.gov.in द.ूक्र.02482-

225104 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

हजल्हा माहहती कायालय, 
शाासकीय मध्यवती इमारत, नगर रोड, 

 बीड 431 133. 
dio.beed@dgipr.maharashtra.gov.in 

द.ूक्र.02442-222327 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

माहहती कें द्र, मराठवाडा हवााग,  
अहरहंत हबच्ल्डग, हसटी सहहे नं. 2714, हसटीझन हॉटेल 

समोरची गल्ली, खडकेश्वर, औरंगाबाद-431 001. 
द.ू क्र. 0240-2334220 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

 

लातूर हवभाग 
कायालयाचे नांव व पत्ता जन माहहती अहधकारी सहायक जन माहहती 

अहधकारी 
प्रथम अहपलीय अहधकारी 

 हवाागीय माहहती कायालय, 
लातरू हवााग, मध्यवती प्रशाासकीय इमारत, 

तळमजला, उत्तर बाज ूहॉल क्र.4, लातरू 413 512 
dd.latur@dgipr.maharashtra.gov.in  

 द.ू क्र.02382-248000 

सहायक संचालक 
(माहहती) 

माहहती सहायक  
 

उपसंचालक 
(माहहती), हवाागीय माहहती 

कायालय, 
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हजल्हा माहहती कायालय, 
मध्यवती प्रशााकीय इमारत, तळमजला,उत्तर बाज ूहॉल क्र.4, 

लातरू 413 512. द.ू.क्र.02382-243166 
dio.latur@dgipr.maharashtra.gov.in 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी लातरू हवााग, मध्यवती 
प्रशाासकीय इमारत, 

तळमजला, उत्तर बाज ूहॉल 
क्र.4, लातरू 413 512 

dd.latur@dgipr.maharasht
ra.gov.in 

 द.ू क्र.02382-248000 
हजल्हा माहहती कायालय, 

माऊली हनवास, हसहद्धहवनायक मंहदराजवळ, 
म.ेआर.एम.कसधी यांचे घर क्र.1-17-1275, 

हवसावा नगर,पो.हशावाजीनगर, नांदेड - 431 602. 
dio.nanded@dgipr.maharashtra.gov.in 

द.ू.क्र.02462-250137 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
मातसृ्मतृी रामनगर, उस्मानाबाद 413 501. 

dio.osmanabad@dgipr.maharashtra.gov.in 
द.ूक्र. 02472-222744 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

हजल्हा माहहती कायालय, 
सेंरल हबल्डींग, कहगोली द.ूक्र.-02456-222635 

dio.hingoli@dgipr.maharashtra.gov.in 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

 

कोल्हापरू हवभाग 
कायालयाचे नांव व पत्ता जन माहहती अहधकारी सहायक जन माहहती 

अहधकारी 
प्रथम अहपलीय अहधकारी 

 हवाागीय माहहती कायालय, 
मध्यवती प्रशाासकीय इमारत, कसबा बावडा रोड, डी.एस.पी. 
कायालयाजवळ, कोल्हापरू-416 003. द.ू क्र. 0231-2662600 

dd.kolhapur@dgipr.maharashtra.gov.in  

सहायक संचालक 
(माहहती) 

माहहती सहायक  
 

उपसंचालक (माहहती), 
हवाागीय माहहती कायालय, 
मध्यवती प्रशाासकीय इमारत, 

कसबा बावडा रोड, डी.एस.पी. 
कायालयाजवळ, कोल्हापरू-

416 003. 
dd.kolhapur@dgipr.mahar

ashtra.gov.in   
द.ू क्र. 0231-2662600 

हजल्हा माहहती कायालय, 
मध्यवती प्रशाासकीय इमारत, कसबा बावडा रोड,  

डी.एस.पी.  कायालयाजवळ, कोल्हापरू-416 003.  
dio.kolhapur@dgipr.maharashtra.  

द.ूक्र.0231-2656146 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
नवीन प्रशाासकीय इमारत, सी ब्लॉक,  मखु्यालय ओरोस (ब.ु), 

1 ला मजला, ता. कुडाळ.हज.कसधदुगुक-416 812. 
dio.sindhudurg@dgipr.maharashtra.gov.in 

द.ूक्र.02362-228859 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

हजल्हा माहहती कायालय, 
मध्यवती प्रशाासकीय इमारत, तळमजला, हवजयनगर, सांगली-

हमरज रोड, सांगली 416 415. द.ूक्र. 0233-2602059 
dio.sangli@dgipr.maharashtra.gov.in 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 
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अमरावती हवभाग 

कायालयाचे नांव व पत्ता जन माहहती अहधकारी सहायक जन माहहती 
अहधकारी 

प्रथम अहपलीय अहधकारी 
हवाागीय माहहती कायालय, 

डॉ.सधुा देशामखु यांची इमारत, अरकवद चौक, मांगीलाल प्लॉट, 
कँप, अमरावती -444 602. द.ू क्र. 0721-2551499 

dd.amravati@dgipr.maharashtra.gov.in  

सहायक संचालक (माहहती) माहहती सहायक  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उपसंचालक (माहहती), 
हवाागीय माहहती कायालय, 

डॉ.सधुा देशामखु यांची इमारत, 
अरकवद चौक, मांगीलाल 

प्लॉट, कँप, अमरावती -444 
602. 

dd.amravati@dgipr.mahar
ashtra.gov.in   द.ू क्र. 

0721-2551499 

हजल्हा माहहती कायालय, 
वाटाणे यांची हबच्ल्डग, प्राथहमक शााळेजवळ, खापडे बागीचा, 

हजल्हा अमरावती-444 601. द.ू.क्र.0721-2551842 
dio.amravati@dgipr.maharashtra.gov.in 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
तहसील कायालयाजवळ, दगडी इमारत,   

यवतमाळ 445 001. द.ूक्र. 07232-244443 
dio.yavatmal@dgipr.maharashtra.gov.in 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

हजल्हा माहहती कायालय, 
शाकु्ल सदन, खांबेटे हॉक्स्पटलसमोर,जठार पेठ रोड, 
अकोला 444 005. द.ू.क्र.0724-2420567 

dio.akola@dgipr.maharashtra.gov.in 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
 प्रशाासकीय इमारत, 8 ए, 1 ला मजला, बलुडाणा 443 001. 

dio.buldana@dgipr.maharashtra.gov.in 
द.ू.क्र.07262-242341 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

हजल्हा माहहती कायालय, 
अष्ट्टहवनायक हबच्ल्डग, पोलीस स्टेशानच्या मागे,  

हजल्हा वाहशाम 444 505 द.ूक्र. 07252-232666 
dio.washim@dgipr.maharashtra.gov.in 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

उप माहहती कायालय, 
बीएनसी कायालयासमोर, वामन नगर,  

मोरे यांचे कॉम्प्लेक्स, खामगांव, ता. खामगांव, 
हजल्हा बलुडाणा 444 303 द.ू क्र. 07262-242341 

माहहती सहायक वहरष्ट्ठ हलहपक 

उप माहहती कायालय, 
संजय एमीचंद जैन यांची हबच्ल्डग, गाडकन साागहृाजवळ, 

महागावरोड, उमरखेड, ता.उमरखेड, 
हजल्हा यवतमाळ 445 206 द.ू क्र. 07231-237258 

माहहती सहायक वहरष्ट्ठ हलहपक 
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नागपरू हवभाग 

कायालयाचे नांव व पत्ता जन माहहती अहधकारी सहायक जन माहहती 
अहधकारी 

प्रथम अहपलीय अहधकारी 
हवाागीय माहहती कायालय, 

 माहहती व जनसंपकक  नागपरू-अमरावती हवााग, 
मखु्य डाक घरासमोर, पहहला मजला, जनेु सहचवालय, 

नागपरू-440 001. द.ू क्र. 0712-2560652 
dir.nagpur@dgipr.maharashtra.gov.in  

सहायक संचालक (माहहती) माहहती सहायक  
 
 
 
 
 
 

संचालक, माहहती व जनसंपकक  
नागपरू-अमरावती हवााग, 

मखु्य डाक घरासमोर, पहहला 
मजला, जनेु सहचवालय, 

नागपरू-440 001. 
dir.nagpur@dgipr.mahara

shtra.gov.in   
द.ू0. क्र. 0712-2560652 

हजल्हा माहहती कायालय, 
प्रशाासकीय ावन क्रमांक 1, हतसरा मजला, हसक्हहल लाईन्स, 

नागपरू 440 001. द.ू.क्र.0712-2561979 
dio.nagpur@dgipr.maharashtra.gov.in 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
मध्यवती प्रशाासकीय इमारत, 2 रा मजला, हसहहील लाईन्स, 

वधा 442 001. द.ू.क्र.07152-243820 
dio.wardha@dgipr.maharashtra.gov.in 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

हजल्हा माहहती कायालय, 
खोली क्र.20, नवीन प्रशाासकीय इमारत, एस.टी.स्टणॅ्डच्या 

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

द.ूक्र. 07172-252515 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
तहहसल कायालय पहरसर,हजल्हा गोंहदया 441 601 

dio.gondia@dgipr.maharashtra.gov.in 
द.ू.क्र.07182-237760 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

हजल्हा माहहती कायालय, 
द्वारा-जगदीशा वाल्दे,मडगरे र्टाकाजवळ, 

 हसहहील लाईन्स, ांडारा 441 904. 
dio.bhandara@dgipr.maharashtra.gov.in 

द.ू क्र. 07184-252257 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती अहधकारी 

हजल्हा माहहती कायालय, 
बरेॅक नं.1 कॉम्प्लेक्स, कलेक्टर कायालय, 

मलु रोड, गडहचरोली 442 605. 
dio.gadchiroli@dgipr.maharashtra.gov.in 

द.ूक्र. 07132-222194 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 

माहहती कें द्र, सपुर माकेट इमारत, 
1 ला मजला, हसताबडी नागपरू 440 012 

द.ू क्र. 0712-2560379 

हजल्हा माहहती अहधकारी 
 

माहहती सहायक 
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नवी हदल्ली 

कायालयाचे नांव व पत्ता जन माहहती अहधकारी सहा. जन माहहती अहधकारी प्रथम अहपलीय अहधकारी 
 महाराष्ट्र पहरचय कें द्र, 

ए-8, स्टेट एम्पोहरया इमारत, 
बाबा खरककसग मागक, 

 नवी हदल्ली 110 001. द.ू क्र. 011-23365332 
mic.delhi@dgipr.maharashtra.gov.in 

जनसंपकक अहधकारी माहहती अहधकारी उपसंचालक,  
महाराष्ट्र पहरचय कें द्र, 

ए-8, स्टेट एम्पोहरया इमारत, बाबा खरककसग 
मागक, नवी हदल्ली 110 001. 

mic.delhi@dgipr.maharashtra.gov.in 
द.ू क्र. 011-23365332 

पणजी-गोवा 
 महाराष्ट्र पहरचय कें द्र, 

श्री.काकुले यांची इमारत,  
दादा वैद्य रोड, पणजी -गोवा-403 001. 

mic.goa@dgipr.maharashtra.gov.in 
द.ू क्र. 0832-2226404 

माहहती सहायक वहरष्ट्ठ हलहपक वहरष्ट्ठ सहायक संचालक,  
महाराष्ट्र पहरचय कें द्र, 

श्री.काकुले यांची इमारत, दादा वैद्य रोड, पणजी -
गोवा-403 001. 

mic.goa@dgipr.maharashtra.gov.in 
द.ू क्र. 0832-2226404 
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कलम 4 (1) (ख)(सतरा) 

माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय, मुंबई (मखु्यालय) येथील हवहहत करण्यात येईल अशाी इतर माहहती 
 
माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय, मुंबई (मखु्यालय) या कायालयातील आवश्यक आहण संपणूक माहहती या 

अहधहनयमातील कलम 4 मधील सोळा बाबींमध्ये वरीलप्रमाणे नमदू केलेली आहे. यासंदाात अहधक हवस्ततृ माहहती संबंहधत 
अहधकारी/कमकचारी यांच्यामार्क त उपलब्ध करून देण्यात येईल. 

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

 
 
 

कलम 4 (1) (ग) 
माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय, मुंबई (मखु्यालय) येथील जनतेसंदाात हनत्य-हनयहमत हनणकय आहण काही महत्वाचे 

धोरणात्मक हनणकय 
 
माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय हे सामान्य प्रशाासन हवाागाच्या अहधपत्याखालील कायालय असल्याने त्या 

प्रशाासकीय हवाागामार्क त वेळोवेळी घेतल्या जाणाऱ्या धोरणात्मक हनणकयाचे अनपुालन महासंचालनालयामार्क त करण्यात 
येते.   

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

 

 
कलम 4 (1) (घ) 

माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय, मुंबई (मखु्यालय) येथील महत्वाचे प्रशाासहनक आहण न्याहयकव् हनणकय 
 
माहहती व जनसंपकक  महासंचालनालय हे सामान्य प्रशाासन हवाागाच्या अहधपत्याखालील कायालय असल्याने त्या 

प्रशाासकीय हवाागामार्क त वेळोवेळी घेतल्या जाणाऱ्या प्रशाासकीय आहण न्याहयकव् हनणकयाचे अनपुालन 
महासंचालनालयामार्क त करण्यात येते.  तसेच कलम 4 (1) (ख) (दोन) येथे नमदू केल्याप्रमाणे अधकन्याहयक हनणकय 
महासंचालनालयामार्क त घेतले जातात. 

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

 
टीप – 1. उपरोक्त माहहतीचा तपशील उपलब्धतेन सार अद्यावत करण्यात आलेला आहे.  
          2. हवस्ततृ माहहती संबंहधत अहधकारी / कमकचारी यांच्यामाफक त उपलब्ध करून देण्यात येईल.   

0000  


