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                        ओळख                                            

                                                                            

                                                                    क्रि             

                                                         

                                                  ख                      

 ख           ई             (माहिती)                        (वतृ्त व जनसंपकक )     

      -                                         (माक्रहती)                      

                    (माक्रहती)                                                   

           35                                  ई   ळ                             

                                                                                      

                               =                                        

                         ळ                                            ळ         

                                        ई                                          

       महासंचालनालयातील (1)     (2)                  (3)         (4)        (5) 

        (6)        (7)            (8)       -                  ख               

                         

 पत्रकाक्ररता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे.  शासनामाफक त अक्रधस्वीकृती पक्रत्रकाधारकांना 

सकु्रवधा देण्याच्या उदे्दशाने शंकरराव चव्हाण सवुणक महोत्सवी पत्रकार कल्याण क्रनधीची स्थापना 

करण्यात आली आहे.  पत्रकारांना दधुकर आजार, अपघात झाल्यास ककवा आकस्स्मत मतृ्य ूझाल्यास 

त्यांना ककवा त्यांच्या कुटंुक्रबयांस मदत करण्याच्या उदे्दशाने शंकरराव चव्हाण सवुणक महोत्सवी पत्रकार 

कल्याण क्रनधीची स्थापना करण्यात आली आहे.  या क्रनधीसाठी रुपये 2 कोटी इतकी रक्कम मदुतठेव 

म्हणनू ठेवण्यात आली असनू त्यातनू येणाऱ्या व्याजातनू आर्थथक मदत देण्यात येते.   
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         द                        
                                 

               
        

                              
                                 
                   द             

1 2 3 4 5 
 1                 

                      
 (1)                              - 
                                   
                              
                                  
  ळ                    ळ        
                                        
                                      
                    
                                     
                                  
     -           
                        अ.ि.-5 येथे 
नमदू केले आहेत.  
(2)        पत्रकाक्ररतेमध्ये सातत्याने  लेखन 
करीत असलेल्या पत्रकारांना ‘ज्येष्ठ पत्रकार’ 
म्हणनू अक्रधस्वीकृतीपक्रत्रका देण्यात येते. 
संबंक्रधत शासन क्रनणकय अ.ि.5 येथे नमदू 
केले आहेत. 

 
          

     ई          
           

 
     

        
         

       
       लातरू, 
                

         

महासंचालक,  
माक्रहती व जनसंपकक  
महासंचालनालय,  

तळमजला, मखु्य इमारत, 
            ई-32. 

             27956 
 

2                    
                          

             ळ         

                                      
             ळ               
                                    
                                           
                                
                                  
                    ळ             
     क्रद.1.5.2001 रोजीच्या शासन 
क्रनणकयातील पक्ररक्रशष्ट ब सोबत जोडले आहे.  
                         अ.ि.-5 येथे 
नमदू केले आहेत. 

          
             
       

     :-      
              
             

       
    ई 21) 
        

    661489/
22661491 

                 
            कक ) 
                 
               

तळमजला, मखु्य इमारत, 
            ई-32. 

             24961 
 

3 उत्कृष्ट पत्रकाक्ररता परुस्कार 
स्पधा योजना आयोक्रजत करणे 

शासनाच्या प्रगतीची, क्रवकासाची माक्रहती, 
क्रवकास योजना, त्याची अंमलबजावणी 
इत्यादी माक्रहती जनतेपयंत पोहचक्रवण्याची 
महत्वाची भकू्रमका प्रसार माध्यमांमाफक त पार 
पाडली जाते. परुस्कारांच्या माध्यमांतनू अशा 
चांगल्या प्रयत्नांना प्रोत्साक्रहत करण्यासाठी 
क्रवकास क्रवषयक बातम्या, वातापते्र,      
स्फूट-लेखन यांना वतृ्तपत्रांमधनू अक्रधक वाव 
क्रमळावा या उदे्दशाने सन 2001 पासनू 
उत्कृष्ट पत्रकाक्ररता परुस्कार योजना सरुु 
करण्यात आली आहे.  
                         अ.ि.-5 येथे 
नमदू केले आहेत. 

संचालक (माक्रहती) 
(वतृ्त व जनसंपकक ), 
                 
               
तळमजला, मखु्य 
इमारत,         

    ई-32. 
        

     24961 
 

महासंचालक, माक्रहती व 
जनसंपकक  महासंचालनालय,  
तळमजला, मखु्य इमारत, 

            ई-32. 
             27956 
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         द                        
                                 

               
        

                              
                                 
                   द             

1 2 3 4 5 
4 अक्रधस्वीकृतीधारक पत्रकारांना 

शंकरराव चव्हाण सवुणक 
महोत्सवी पत्रकार कल्याण 
क्रनधीतनू आर्थथक मदत देणे. 

या मदतीसाठी पत्रकार हा अक्रधस्वीकृतीधारक 
असावा.  मुंबई/मुंबई उपनगर क्रजल्यातील 
अजकदाराने उपसंचालक (वतृ्त), माक्रहती व 
जनसंपकक  महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
यांच्याकडे व उवकक्ररत क्रजल्यातील अजकदाराने 
संबंक्रधत क्रजल्यातील क्रजल्हा माक्रहती अक्रधकारी 
यांच्याकडे क्रवक्रहत नमनु्यात आवश्यक 
कागदपत्रांच्या साक्ांक्रकत प्रतीसह अजक सादर 
करावा.  अशा अजांची क्रनयमानसुार छाननी करुन 
पक्ररपणूक प्रकरण उपसंचालक (वतृ्त)/संबंक्रधत 
क्रजल्हा माक्रहती अक्रधकारी यांच्यामाफक त क्रवश्वस्त 
संस्थेच्या सदस्य सक्रचवांकडे सादर करण्यात 
येतात.  या प्रत्येक प्रकरणांसोबत उपसंचालक 
(वतृ्त)/संबंक्रधत क्रजल्हा माक्रहती अक्रधकारी यांनी 
वस्तुस्स्थती प्रमाक्रणत करणे आवश्यक असते.  
तसेच संबंक्रधत वैद्यकीय अक्रधकारी/ नोंदणीकृत 
खाजगी वैद्यकीय व्यवसायी यांच्याकडून 
आवश्यक प्रमाणपत्र घेऊन ते अजासोबत जोडावे.  
सदर प्राप्त अजक शासनाने स्थापन केलेल्या 
शंकरराव चव्हाण सवुणक महोत्सवी पत्रकार 
कल्याण क्रनधीच्या सक्रमती ककवा उपसक्रमतीसमोर 
ठेवण्यात येतात.  यावर सक्रमती तातडीने अंक्रतम 
क्रनणकय घेते.   
      संबंक्रधत शासन क्रनणकय अ.ि.-5 येथे आहेत. 

 
संचालक (माक्रहती) 
(वतृ्त व जनसंपकक ), 
                 
               
तळमजला, मखु्य 
इमारत,         

    ई-32. 
        

     24961 
 

 
महासंचालक, माक्रहती व 

जनसंपकक  महासंचालनालय,  
तळमजला, मखु्य इमारत, 

            ई-32. 
             27956 

 
 

5                    
              

                      
                

 
 
 

                                   ख 
                   
  

सवक क्रवभागीय 
उपसंचालक व  
             

          

संचालक (माक्रहती) 
(वतृ्त व जनसंपकक ),          
                       

तळमजला, मखु्य इमारत,         
    ई-32. 

             24961 

 

2) आकाशवाणीवरुन क्रदलखलुास व दरूदशकनच्या 
सयाद्री वाक्रहनीवरुन जय महाराष्र कायकिमाद्वारे 
मलुाखतींच्या स्वरुपात शासकीय क्रवकासकामांची/ 
योजनांची/उपिमांची माक्रहती क्रदली जाते.  
मा.मंत्रीमहोदय, सक्रचव व इतर मान्यवर व्यक्तींची 
मलुाखत या दोन्ही कायकिमातनू घेतली जाते. 

            
                 
तळमजला, मखु्य 
इमारत,         

    ई-32. 
द.ू    818321 / 

22048341 
                                   
                                      
                                माक्रसकावरील 
छापील ककमत प्राप्त झाल्यानंतर माक्रसक 
वगकणीदारांना टपालाने परुक्रवण्यात येतात. 

वगकणीदार व तिार क्रनवारणासाठी संपकक   
ि. 022-22021530 

क्रवतरण संपकक  ि. 022-22818315 

          
          

17 वा मजला, 
नवीन प्रशासन 

भवन, 
मंत्रालयासमोर, 
मुंबई 40 0032 
  .  22818312 

                 
         

                 
               

तळमजला, मखु्य इमारत, 
            ई-32. 

              4050 
4) महान्यजू या वेबपोटकलद्वारे दैनंक्रदन बातम्या व क्रवक्रवध 
सदरांच्या माध्यमातनू शासकीय योजना, उपिम,क्रवकास 
कामांची माक्रहती आक्रद लेखांद्वारे प्रसाक्ररत केली जाते. क्रदनांक 
1 एक्रप्रल 2015 ते 30 सप्टेंबर,2016 या कालावधीत 
बातम्या (10570),यशकथा (275), योजना (207), 
फस्टकपसकन (243), वेधवेचक (464), कक्ररअरनामा 
(162), महाभ्रमंती (211), नेटभेट (176), प्रासंक्रगक 
सदरांमधील लेख (275) तसेच क्रवक्रवध प्रसार माध्यमातनू 
प्रसाक्ररत होणाऱ्या शासकीय/क्रनमशासकीय कायालयांमधील 
पदभरतीच्या एकूण 452 जाक्रहरातीमधील 1,20,543 
पदांबाबतची संक्रक्प्त माक्रहती संबंक्रधत वेबसाईटच्या कलकसह 
नोकरी शोधा या क्रवशेष सदराच्या माध्यमातनू प्रक्रसद्ध 
करण्यात आली आहे. 

            
                 
महान्यजू शाखा, 
तळमजला, मखु्य 
इमारत,         

    ई-32. 
  .ि.22818323 

                 
(माध्ये समन्वयक), 
                 
               

तळमजला, मखु्य इमारत, 
            ई-32. 

             43213 



...4... 

अ.ि. क्रवभागाकडून/कायालयाकडून 
परुक्रवली जाणारी सेवा 

आवश्यक कागदपत्रांची पतूकता केल्यानंतर 
क्रकती कालावधीत सेवा परुक्रवली जाईल? 

सेवा परुक्रवणारा 
अक्रधकारी 

                              
                                 
                   द             

1 2 3 4 5 
6                             

                     
                   

                       यां          
                 आक्रण क्रनक्रवदा सचूना 
                             शासनमान्य 
यादीवरील                    ले         
2) सन 2015-16 मध्ये महासंचालनालयामाफक त 
दशकनी जाक्रहराती प्रक्रसद्ध करण्यात येणार आहेत. 
त्याबाबतचे क्रववरणपत्र अ.ि.-5 येथे जोडले 
आहे.   

             
           
तळमजला,  

मखु्य इमारत, 
मंत्रालय, 

मुंबई 400 032 
 

द.ूि.22818318 

                 
                 

              कक                  
तळमजला, मखु्य इमारत, 

            ई-32. 
 

          -22024961 

2) आकाशवाणी व                    
जाक्रहरातींचे वेळोवेळी प्रसारण केले जाते. 

            
       

            
तळमजला, मखु्य 

इमारत, 
मंत्रालय, 

मुंबई 400 032 
  .ि.22818321/ 

22048341 

7 
 

1)     ळ         
2)     ळ          

           

                                      
                               
     सार वतृ्तक्रचत्र शाखेमध्ये जतन 
करण्यात आलेले दरु्थमळ 
क्रचत्रीकरण/छायाक्रचते्र                
  तात.                              
        ख                         
                            
                           मागणीचा 
नमनुा अजक कायालयामध्ये क्रन:शलु्क 
उपलब्ध आहे. 
                                 
                   अ.ि.-5 येथे नमदू 
केले आहेत.  

            
       

           
तळमजला, मखु्य 

इमारत, 
मंत्रालय, 

मुंबई 400 032 
  .ि.22818321/ 

22048341 

                
                 
                 
               

तळमजला, मखु्य इमारत,         
    ई-32. 

          -22024961 

8 
 

शासकीय कायकिमांच्या प्रदशकनाचे 
आयोजन करणे 
 
 

क्रवक्रशष्ट कायकिमाच्या औक्रचत्याच्या अनषंुगाने  
शासनाचे महत्वाचे उपिम/ 
योजना/क्रवकासकामे इत्यादींचे प्रदशकन 
आयोक्रजत केले जाते.   

उपसंचालक 
(प्रदशकने),  

17 वा मजला, 
नवीन प्रशासन 

भवन, 
मंत्रालयासमोर, 
मुंबई 40 0032 
  .  22048342 

 

                 
         

                 
               

तळमजला, मखु्य इमारत,         
    ई-32. 

               050 

शासकीय क्रवकास योजना/शासन क्रनणकयावर 
आधाक्ररत जाक्रहरात-संदेश महासंचालनालयाच्या 
मालकीच्या प्रत्येक क्रजल्यातील जाक्रहरात फलकावर 
प्रसाक्ररत करणे.  
(अ) राज्य शासनातफे आयोक्रजत केल्या जाणाऱ्या 
प्रदशकनाच्या क्रवक्रवध प्रकारच्या कामासाठी 
राज्यस्तरीय खरेदी सक्रमतीचे गठण व कंत्राटदारांची 
सचूी शासन क्रनणकयामध्ये नमदू केलेली आहे.  
(ब) होक्रडंग्ज व बनॅसक क्रडजीटल पद्धतीने तयार करुन 
लावणे व हाताने रंगक्रवण्याकक्ररता संस्थेस व दरास 
मदुतवाढ देण्याबाबत शासन क्रनणकय उपलब्ध आहे.   
     संबंक्रधत शासन क्रनणकय अ.ि.-5 येथे नमदू केले 
आहे. 

                                                                                   
अधधकाऱ्ाांमार्फ त           द            
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                   द  
 
 

                  प्र      
                              

 
 

                                                                      
                                                  
 
1.                         

                                     
 

2.                                 
                                     

 
3.                 

                        -                      
 
4.                 

                                         द 
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4.                                                                  
 

           
         (माक्रहती),                                    

दालन िमांक 317, 3                            ई-400 614 
dd.konkan@dgipr.maharashtra.gov.in   

ddikon12@gmail.com           27571388 
                     

                   , पक्रहला मजला, 
          ऑफ इंक्रडया इमारत, 

                               
कोटक नाका,     - 400 609. 

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

       25342362 

                     
                    

                         
    ऑ               

                          - 402 201. 
dio.raigad@dgipr.maharashtra.gov.in 

dioraigad@gmail.com  
       02141-222019 

                     
                    

325, ए-1, तळमजला, ए क्रबल्डींग, 
 नवीन प्रशासकीय इमारत,   

क्रजल्हाक्रधकारी कायालय आवार, 
ता.क्रज.         - 415 612. 

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

क्रजल्हा माक्रहती अक्रधकारी 
क्रजल्हा माक्रहती कायालय 

दगुाकेशव बंगला,नवली रेल्वे फाटक 
जवळ (पवूक), क्रजल्हा पालघर 

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

               , 
                        

                   
        ,                   

       02528-222857 

 

 

            
         (माक्रहती),                        

क्रवभागीय           लयाशेजारी ,         क् 5    8,  
                -422 101. 

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

                    , 
                   , 

             3          
           

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

nashikdio1@gmail.com  
       0253-2578686 

                      
                     

                            
1                             

               -414003 
dio.ahmadnagar@dgipr.maharashtra.gov.in 

dionagar12@gmail.com  
       0241-2427373 

                    , 
                   , 

प्रशासकीय संकुल,   ळ  - 424 001. 
dio.dhule@dgipr.maharashtra. gov.in 

diodhl4@gmail.com  
       02562-237329 

                    , 
                   , 

                       
(टप्पा िमांक 3) 1          

                                
 ळ    - 425 001. 

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

                    , 
                   , 
                    

2            ळ   .206, 
टो                      425412 
dio.nandurbar@dgipr. maharashtra.gov.in 

dipronandurbar@gmail.com  
       02564-210014 

 
 

mailto:dd.konkan@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:ddikon12@gmail.com
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mailto:nashikdio1@gmail.com
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mailto:diodhl4@gmail.com
mailto:dio.jalgaon@dgipr.maharashtra
mailto:djdiojalgaon@gmail.com
mailto:dio.nandurbar@dgipr
mailto:dipronandurbar@gmail.com
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               ळ  क्रटळक नगर, 
कॅं म्प रोड            

                         423 203  
       02554-250755 

               
                   

छाया क्रनवास, स्टेट ब ॅंक ऑफ इंक्रडया 
इमारत, भडगाव रोड,  ळ        

     ळ         
       ळ     424 101 
       02589-222508 

                
                   

      क्रशवाजी                
       दसुरा मजला, गाळा ि.6, 

                           423 
109 

       02423-255030 
           

         (माक्रहती),                         
    मध्यवती       (ॲ        ळ             3, ससनू हॉस्स्प टलच्यासमोर,     -411 001. 

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

                    , 
                   , 

    मध्यवती       (ॲ        ळ      
       3, ससनू हॉस्स्प टलच्यासमोर,  

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

diopune@gmail.com  
   ि.020-26122302 

                    , 
                   , 
                     

3                        बाजलूा,       
  ळ        -415001 

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

     02162-237441 

                    , 
                   , 

                      ळ       
                           

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

diosur@gmail.com  
     0217-2731041.  

              
                  

नवीन प्रशासकीय इमारत, 1 ला मजला,        
इंदापरू रोड,           

                       413 102 
            -224066 

               
                  

कृषी कमकचारी पतसंस्था इमारत, 
तालकुा पोलीसस्टेशनच्या मागे, 

                           -413304. 
       02186-223406 

 

               
         (माक्रहती),                        

मध्यवती                                                   ळ          -416 003. 
dd.kolhapur@dgipr.maharashtra.gov.in  

ddikolhapur01@gmail.com         0231-2662600 
                    , 
                   , 

मध्यवती                
                           

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

diokop@gmail.com  
     0231-2656146 

                    , 
                   , 

नवीन                       , 
         ओ           1          
        ळ            -416 812. 

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

     02362-228859  

                    , 
                   , 

मध्यवती प्रशासकीय        तळमजला, 
क्रवजयनगर, सांगली-क्रमरज रोड,  

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

sanglimahiti@gmail.com  
       0233-2602059 

 

mailto:dd.pune@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:ddpune@gmail.com
mailto:dio.pune@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:diopune@gmail.com
mailto:dio.satara@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dio_satara@yahoo.com
mailto:dio.solapur@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:diosur@gmail.com
mailto:dd.kolhapur@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:ddikolhapur01@gmail.com
mailto:dio.kolhapur@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:diokop@gmail.com
mailto:dio.sindhudurg@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:diosindhudurg@gmail.com
mailto:dio.sangli@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:sanglimahiti@gmail.com
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       द       
       (माक्रहती),                                         

                             2714,                           ख                -431 001. 
dir.aurangabad@dgipr.maharashtra.gov.in   

dirinf.aurangabad@gmail.com         0240-2331085 
                    , 
                   , 

                             2714, 
                          ख        

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

distinfoffice@gmail.com  
     0240-2331285.  

                    , 
                   , 

               
1ला मजला,       431 401 

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

     02452-220047.  

                    , 
                   , 

              ळ      
                   431 203. 

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

                    , 
                   , 

        प्रशासकीय               , 
     431 133. 

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

     02442-222327 

                             
                             2714, 

                          ख        
        -431 001. 

dioicabad@gmail.com  
       0240-2334220 

 

            
        (माक्रहती),                        

                                   क्रशवाजी चौक, 
 ळ                   ि.4,       413 512 

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

                    , 
                   , 

                     
 ळ                  ि.4, 

क्रशवाजी चौक 
      413 512. 

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

       02382-243166 

                    , 
                   , 

माऊली क्रनवास, क्रसक्रद्धक्रवनायक मंक्रदराजवळ, 
मे.आर.एम.कसधी यांचे घर ि.1-17-1275, 

           पो.क्रशवाजीनगर, 
       - 431 602. 

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

       02462-250137 

                    , 
                   , मध्यवती 
प्रशासकीय इमारत, 1 ला मजला, 

कक् ि. 28, 
          413 501. 

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

       02472-222744 

                      
                     
                     

dio.hingoli@dgipr.maharashtra. gov.in 
diohingoli300@gmail.com  
     -02456 222635 
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         (माक्रहती),                       

डॉ.सधुा देशमखु यांची इमारत, अरकवद चौक, मांगीलाल प्लॉट, कॅं प,         -444 602. 
dd.amravati@dgipr.maharashtra.gov.in   

ddamravati@gmail.com         0721-2551499 
                    , 
                   , 

वाटाणे यांची क्रबल्ल्डग, आदशक प्राथक्रमक 
शाळेजवळ, खापडे बागीचा,              -

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

dioamravati@gmail.com  
       0721-2551842 

                    , 
                   , 

               ळ  दगडी इमारत,  
     ळ 445 001. 

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

       07232-244443 

                    , 
                   , 

           
सहारा              

                    444 005. 
dio.akola@dgipr.maharashtra.gov.in 

dioakola@gmail.com  

       0724-2420567 
                    , 
                   , 

                8    तळ      
   डा   443 001. 

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

       07262-242341 

                    , 
                   , 
अष्टक्रवनायक क्रबल्ल्डग, 
                      

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

ddd878@gmail.com  
       07252-232666 

 
 

               
                  

तळमजला, प्रशासकीय इमारत, 
उपक्रवभागीय अक्रधकारी कायालयाजवळ, 

खामगाव,     ख        
         डा   444 303 

       07263-252510 

              
                  

संजय एमीचंद जैन यांची क्रबल्ल्डग, 
गाडकन सभागहृाजवळ, महागावरोड, 

   ख          ख    
      यवतमाळ 445 206 

       07231-237258 

 

             
                               -                

(GPO)                    पक्रहला मजला,                     -440 001. 
dir.nagpur@dgipr.maharashtra.gov.in   

dirinfngp@gmail.com        0712-2560652 
                    , 
                     

प्रशासकीय भवन िमांक 1,  
क्रतसरा मजला, क्रसस्व्हल लाईन्स,  

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

dionagpur@gmail.com  
       0712-2561979 

                    , 
                   , 

                      
2                   ई    

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

diowardha@gmail.com  

       07152-243820 

                    , 
                   , 

ख           
                    
एस.टी.स्टणॅ्डच्या समोर, 

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

diochanda@gmail.com  

       07172-252515 

mailto:dd.amravati@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:ddamravati@gmail.com
mailto:dio.amravati@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dioamravati@gmail.com
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mailto:dio.yatmal@gmail.com
mailto:dio.akola@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dioakola@gmail.com
mailto:dio.buldana@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:diobuldana@gmail.com
mailto:dio.washim@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:ddd878@gmail.com
mailto:dir.nagpur@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dirinfngp@gmail.com
mailto:dio.nagpur@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:dionagpur@gmail.com
mailto:dio.wardha@dgipr.maharashtra.gov.in
mailto:diowardha@gmail.com
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                    , 
                   , 

न.प. इंक्रजन शेड शाळा इमारत,  
लोको शेड जवळ, मेठी बगीचा समोर, 

क्रसस्व्हल लाईन्स,  .        441 601 
dio.gondia@dgipr.maharashtra.gov.in 

diogondia@gmail.com  
       07182-237760 

                    , 
                   , 
द्वारा – जगदीश वाल्दे, 

मोटघरे फटाका सेंटर,          ई    
       441 904. 

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

       07184-252257 

                    , 
                   , 

         1 कॉम्प्लेक्स, 
               

         
         442 605. 

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

       07132-222194 
             

                  
1                  

       440 012 
       0712-2560379 

dio.ipnagpur@gmail.com  

  

 
     द        -     

                             
 -8,                      

     खर                     110 001. 
mic.delhi@dgipr.maharashtra.gov.in 

micnewdelhi@gmail.com   
       011-23365332 

                                       
                        

                   -    -403 001. 
mic.goa@dgipr.maharashtra.gov.in 

micgao@gmail.com  
       0832-2226404 
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                           द  
1.                                   द        चे             

(1)                      -                                 
(2)       क्रनणकय                  -2007/                            
(3)       क्रनणकय                  -2007/               क्रद. 7.2.2008. 
(4)       क्रनणकय                  -2008/411     49/07/34     29.4.2008 

      (5)  शासन क्रनणकय परूकपत्र ि. अक्रधस्वी-2008/1006/प्र.ि.49/07/(भाग-2)/34, क्रदनांक 31.1.2009 
     (6)  शासन क्रनणकय शदु्धीपत्रक ि. अक्रधस्वी-2009/673/प्र.ि.132/34, क्रदनांक 6.8.2009 
     (7)  शासन क्रनणकय ि. अक्रधस्वी-2012/प्र.ि.47/34, क्रदनांक 17.3.2012 

(8)                     ळ                    
         (अ)                                                 

              (ब)                                           
  (9) “ज्येष्ठ पत्रकार” म्िणून अहिस्वीकृती पहत्रका देण्याबाबतचे शासन शुहिपत्र क्रमाांक-अहिस्स्व-2016/प्र.क्र. 
         127/34,हदनाांक 28.3.2016 
 

2.                            ब चे             
(1)                    -       ि.73/2000/ 34,     1     2001  
(2)                     -2009/           -34,              
(3)                                                                                      
      सधुाक्ररत      ष्ट-              सोबत जोडला      
(4) सन 2015-16 मध्ये महासंचालनालयामाफक त प्रक्रसद्ध करण्यात येणाऱ्या दशकनी जाक्रहरातींचे क्रववरणपत्र सोबत     

    जोडले आहे. 
          (5) शासनमान्य जाक्रहरात यादीत वतृ्तपत्रांचा नव्याने समावेश तसेच दरवाढ/श्रेणीवाढ करणेबाबत, सामान्य   
                प्रशासन क्रवभाग शासन क्रनणकय िमांक पीयबूी-2014/प्र.ि./439/34, क्रदनांक 25 माचक, 2015 
          (6) शासनमान्य जाक्रहरात यादीत वतृ्तपत्रांचा समावेश तसेच दरवाढ व शे्रणीवाढ करणेबाबत, सामान्य प्रशासन 
     क्रवभाग शासन क्रनणकय िमांक पीयबूी-2015/284/34, क्रदनांक 30 माचक, 2016 
         (7) शासनमान्य जाक्रहरात यादीत वतृ्तपत्रांचा समावेश तसेच दरवाढ व शे्रणीवाढ करणेबाबत, सामान्य प्रशासन 
     क्रवभाग शासन क्रनणकय िमांक पीयबूी-2016/प्र.ि.57/34, क्रदनांक 18 जनू, 2016 
         (8) शासकीय जाक्रहरात क्रवतरण धोरणात सधुारणा करण्याबाबत, सामान्य प्रशासन क्रवभाग शासन क्रनणकय िमांक  
               मावज-2016/प्र.ि.56/34, क्रद.30 माचक, 2016 व शासन क्रनणकय ि. मावज-2016/प्र.ि.397/34 क्रद. 5  
               जानेवारी, 2017 
          (9) शासकीय जाक्रहरात धोरणात बदल करण्यासाठी अभ्यास गटाची क्रनयकु्ती करण्याबाबत, सामान्य प्रशासन 
                क्रवभाग शासन क्रनणकय िमांक:क्रपयबूी-2016/प्र.ि.36/34, क्रद.24 जानेवारी, 2017 
 
 

3. उत्कृष्ट पत्रकाधिता पिुस्काि स्पधा ्ोजना आ्ोधजत किणे 
(1)              संकीणक-2014     213/34,     1 ऑगस्ट, 2014 

 

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

(1) शासन क्रनणकय ि.जीरुफी/2009/प्र.ि.239/आरोग्य-3, क्रदनांक 25.8.2009 
(2) शासन क्रनणकय ि.रागांयो-2016/प्र.ि.64/आरोग्य-6, क्रदनांक 4.8.2016 

 

क)  िाज््ातील अधधस्वीकृती पत्रकािाांना एस.टी.महामांडळाची सांधी धनम आिाम बसेसमध््े ओळखपत्राच््ा  
 आधािे अम्ाद प्रवास सवलत अनजेु्ञ् किणेबाबत 

(1) शासन क्रनणकय ि. एसटीसी-3307/1228/प्र.ि.519/ए/पक्रर-1, क्रदनांक 16.5.2008 
(2) शासन शदु्धीपत्रक ि. एसटीसी-3408/प्र.ि.326/पक्रर-1, क्रदनांक 2.7.2008 
(3) शासन क्रनणकय ि. अक्रधस्वी-2012/प्र.ि.47/34, क्रदनांक 17.3.2012 

 
5. द             द                           ब           णफ  
      (1)       ज्ञापन       -                 -93/34,        14.10.1993 सोबत जोडले आहे. 
      (2)      ज्ञापन           -             -107/96/34,        6.1.1998 सोबत जोडले आहे. 
      (3)     ळ             ळ            ळ                                 .   
  
6.  शासकी् का फ्क्रमाांच््ा प्रदशफनाचे आ्ोजन किण््ाबाबतचे शासन धनणफ्  
      (1) शासन क्रनणकय िमांक मावज-2009/प्र.ि.105/34, क्रदनांक 31.8.2013  
      (2)  शासन क्रनणकय िमांक मावज-2013/प्र.ि.333/34, क्रदनांक 27.11.2013  
 
                    /                                                        
                                                 सोबत जोडले आहेत तसेच             
        अधधकाऱ्ाांमार्फ त           द              

 
 

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



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 





 

 



 



 













 





 

2 (4)  

माधहती व जनसांपकफ  महासांचालनाल्ाकडून सन 2022-23 मध््े 
किाव्ाच््ा दशफनी जाधहिातींचे वेळापत्रक 

 
क्रमाांक मधहना दशफनी जाधहिातींचे वेळापत्रक 

1 मे 
(क्रद.01.05.2022) 

महाराष्र क्रदन 

2 जनू 
(26 जऩू, 2022) 

छत्रपती शाहू महाराज जयंती 

3 ऑगस्ट 
(क्रद.15.08.2022) 

स्वातंत्र्य क्रदन 

4 ऑक्टोबर क्रदवाळी (ऑक्टोबर) 
5 क्रडसेंबर 

(क्रद.06.12.2022) 
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापक्ररक्रनवाण क्रदन 

7 जानेवारी 
(क्रद.06.01.2023) 

दपकण क्रदन (6 जानेवारी) 

8 जानेवारी 
(क्रद.26. 01.2023) 

प्रजासत्ताक क्रदन (26 जानेवारी) 

9 फेब्रवुारी 
(19.02. 2023) 

क्रशवजयंती 

10 एक्रप्रल 
(क्रद.14.04. 2023) 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती 

11 एक्रप्रल महात्मा ज्योक्रतबा फुले जयंती 

 

(क्रदनांक 20/12/2018 च्या शासन क्रनणकयानसुार)  

















 
 



 
 


