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प्रस्ताविा- 
  महाराष्ट्र शासिामार्ण त वृत्तपत्र व नियतकानलकांिा देण्यात येर्ाऱ्या वगीकृत व दशणिी जानहरातीच्या 
नवतरर् धोरर्ाची नियमावली तयार करुि ती नदिाकं 1 मे, 2001 च्या शासि निर्णयाद्वारे अंमलात आली आहे. 
तथानप, गेल्या 15 वर्षाच्या काळात जानहरात क्षेत्रात झालेल्या बदलाच्या अिुरं्षगािे वळेोवळेी िवीि नियम जाहीर 
करण्यात आलेले आहेत. या सवण नियमांच ेएकत्रीकरर् व कालािुरुप त्यामध्ये बदल कररे्, जानहरात क्षेत्रातील 
बदल व सोशल नमिीयासह उदयाला आलेली िवीि प्रसारमाध्यमे लक्षात घेता या सदंभातील सधुानरत नियमावली 
तयार करण्याची बाब शासिाच्या नवचाराधीि होती.  
 

शासि निर्णय- 

  प्रचनलत जानहरात नियमावली, वळेोवळेी निगणनमत करण्यात आलेले शासिादेश, िवीि उदयास आलेली 
प्रसारमाध्यमे यांचा अभ्यास करुि सधुानरत जानहरात नवतरर् नियमावली तयार करण्यासंदभात शासिास 
नशर्ारशी करण्यासाठी या क्षेत्रातील मान्यवर, संस्था / संघटिा यांच े प्रनतनिधी तसेच शासकीय प्रनतनिधींचा 
समावशे असलेला अभ्यासगट महासचंालक, मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालय, मंुबई यांच्या अध्यक्षतेखाली 
स्थापि करण्यात आला होता. या अभ्यासगटािे वळेोवळेी घेतलेल्या बठैका तसेच या अभ्यासगटाच्या उपसनमतीिे 
घेतलेल्या बठैकांच्या अिुरं्षगािे या नियमावलीचा आराखिा तयार करुि तो शासिाच्या मान्यतेसाठी सादर केला.  

2.  अभ्यासगटािे नशर्ारस केलेल्या नियमावलीस शासि मान्यता देण्यात येत आहे. या नियमावलीला 
शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 अस ेसबंोधण्यात येईल. सदर नियमावली नदिांक 1 जािेवारी, 2019 
पासूि अंमलात येईल.  
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3.  शासकीय कायालयांकिूि अथवा शासकीय मंिळे, महामंिळे, प्रानधकररे् वा अन्य निमशासकीय 

संस्थांच्या जानहराती नवतरर्ाबाबत सामान्य प्रशासि नवभागाकिूि तसेच इतर शासकीय नवभागांकिूि व 

कायालयाकंिूि वळेोवळेी निगणनमत करण्यात आलेले यापवूीचे सवण शासिादेश, शासि निर्णय, शुद्धीपत्रके, 

पनरपत्रके, अन्य स्थायी आदेश हे अनधक्रनमत करण्यात येत आहेत.  

4.  शासकीय संदेश प्रसार नियमावली-2018 

(मुनित माध्यम, श्राव्य माध्यमे, दृकश्राव्य माध्यमे, बाह्य माध्यमे, वबे आनर् समाज माध्यमे व अन्य प्रसार माध्यमे) 

शासकीय संदेशाच ेप्रसारर् तसेच शासकीय योजिांबाबत जिजागृती कररे् यासाठी वृत्तपत्रासंह अन्य 

माध्यमांचा अनधक प्रभावी आनर् कौशल्यपरू्ण उपयोग करण्याच्यादृष्ट्टीिे ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. 

नवनवध समाजघटकांपयंत परेुशा प्रभावीपरे् पोहोचण्यासाठी केवळ वृत्तपत्रचे िव्हेतर दूरनचत्रवार्ी वानहन्या, 

रेनिओ, बाह्यमाध्यमे, समाजमाध्यमे (सोशल मीनिया) या नवनवध प्रसारमाध्यमादं्वारे शासकीय संदेशांच े प्रसारर् 

कररे् हा यामागचा हेत ूआहे. ‘सवण संदेश सवांमार्ण त’ याऐवजी संदेशाच्या प्रसारर्ाच ेिेमके उनिष्ट्ट आनर् संदेश 

कोर्त्या समाजघटकासंाठी आहे, हे लक्षात घेऊि माध्यमाची निवि ही या नियमावलीतील एक महत्त्वाची तरतूद 

आहे. ‘लक्ष्यवधेी समाजघटकांपयणत (टागेट ऑनियन्स) पोहोचर्ाऱ्या प्रसारमाध्यमांमार्ण त शासकीय मानहतीच े

प्रभावी आनर् कौशल्यपरू्ण प्रसारर्’ असा या नियमावलीचा मुख्य उिेश आहे. 

 राज्यातील पत्रकारांच्या नवनवध संघटिा तसेच अन्य पत्रकारांिी केलेल्या मागण्या/सूचिा, जानहरातीच्या 

क्षेत्रातील बदलांच्या अिुरं्षगािे अभ्यास करुि काढलेल्या निष्ट्कर्षावरुि 1) वृत्तपत्रे व अन्य मुनित माध्यम, 2) 

दूरनचत्रवार्ी व रेनिओ, 3) निजीटल वबे आनर् सोशल नमिीया व 4) आऊटिोअर नमिीया याबाबत सवकंर्ष िवीि 

नियमावली तयार करण्याचे नवचाराधीि होते. त्यािुसार खालीलप्रमारे् नियमावली जाहीर करण्यात येत आहे. 

  अ)  मुनित माध्यम (Print Media) 

    (वृत्तपत्रे- दैनिके, अधणसाप्तानहके/नद्वसाप्तानहके, साप्तानहके आदी) 

  आ)  श्राव्य व दृकश्राव्य माध्यमे (Audio Visual Media) 

   (रेनिओ, दूरनचत्रवार्ी वानहन्या, सावणजनिक नठकार्ी उद्घोर्षर्ा आदी) 

  इ)  बाह्य व अन्य प्रनसद्धी माध्यमे (Outdoor / Outdoor Home Media) 

   (जानहरात र्लक व नबलबोिण, पोल नकऑस्क, निजीटल बोिण, सावणजनिक नठकार्ी फ्लेक्स     

                         बिॅर, बस पिॅल ककवा शेल्टर, इल्युनमनिटेि सायिेज, वॉल पेंटींग, निस्प्ले पॅिल आदी) 

  ई)  वबे आनर् समाज माध्यमे (Web & Social Media) 

   (सोशल िेटवनकंग, मायक्रोब्लॉकगग, ब्लॉकगग, र्ोटो शेअकरग, ऑनिओ-व्व्हनिओ शेअकरग,  

   इन्स्टंट मेसेकजग आदी) 
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4.1  मुनित माध्यम (Print Media) 
  या प्रयोजिासाठी संदभान्वये वगेळा असा अथण लावला िसल्यास पढुील ठळक सज्ाचंा व उपाधींचा अथण 
खालीलप्रमारे् लावला जाईल. 

4.1.1 ‘शासि’ या संज्ते ‘महाराष्ट्र शासि’ हा अथण अनभपे्रत आहे. 
4.1.2 ‘मान् यताप्राप् त जानहरात’ म्हर्ज े महाराष्ट्र शासिाच्या कोर्त्याही नवभागाकिूि प्रनसद्धीसाठी 

देण्यात आलेली कोर्तीही वगीकृत स्वरुपाची जाहीरात.  तसेच शासकीय ध्येय धोरर्, नवकास 
कायणक्रम, समाजकल्यार् कायणक्रम, उपक्रम, योजिा याचंा प्रसार, प्रबोधि ककवा अनवष्ट्कार 
करण्यासाठी, शासकीय सदेंश प्रसारीत कररे् आनर् शासकीय योजिांबाबत जिजागृती 
करण्यासाठी देण्यात आलेली दशणिी स्वरुपाची जानहरात. 

4.1.3 ‘मान् यताप्राप् त वृत्तपत्र’ म्हर्ज े शासकीय जानहरातींच्या नवतरर्ासाठी मान् यताप्राप् त यादीत 
समानवष्ट्ट होण्यासाठीचे आवश्यक असलेले निकर्ष परू्ण करूि मान् यताप्राप् त यादीत समानवष्ट्ट 
करण्यात आलेले वृत्तपत्र/नियतकानलक ककवा अन्य प्रकाशि. महाराष्ट्रातिू प्रनसध्द होर्ारी सवण 
नियतकानलके आनर् परराज्यातूि प्रकानशत होर्ारी सवण मराठी भारे्षतील नियतकानलके या 
यादीत समावशे होण्यास पात्र असतील. 

4.1.4 ‘मान् यताप्राप् त यादी’ म्हर्ज े शासकीय जानहरातींच्या नवतरर्ासाठी जानहरात यादीवर 
येण्यासाठीच ेआवश्यक निकर्ष परू्ण करर्ाऱ्या वृत्तपत्र/नियतकानलकाचंी तयार करण्यात आलेली 
व शासिािे मान्यता नदलेली यादी. 

4.1.5 ‘वृत्तपत्र/नियतकानलक’ म्हर्ज े‘प्रेस एंि रनजस्रेशि ऑर् बकु्स एक्ट 1867’ (कें ि शासिाचा 
1867 चा 25 व कायदा) अंतगणत िोंदर्ी करण्यात आलेले कोर्तेही नियतकानलक प्रकाशि. 

4.1.6 वगीकृत जानहरात म्हर्ज ेकायद्यािुसार/ नियमािुसार वृत्तपत्रांमध्ये प्रनसद्ध कररे् आवश्यक आहे 
असा मजकूर उदा. निनवदा सूचिा, नललाव, सेवाभरती, अनधसूचिा इत्यादी  

4.1.7 ‘जानहरात नवतरर् अनधकारी’ म्हर्ज े महाराष्ट्र शासिाच्या मानहती व जिसंपकण  
महासंचालिालयाच ेमहासचंालक ककवा त्यांिी प्रानधकृत केलेला अनधकारी. (नवभागीय मानहती 
संचालक / उपसंचालक / नजल्हा मानहती अनधकारी / वनरष्ट्ठ सहायक संचालक (जानहरात)/ 
सहायक संचालक (जानहरात)) 

4.1.8 ‘मान् यताप्राप् त जानहरात दर’ म्हर्ज े प्रनत चौरस (स्क्वअेर) सेंटीमीटरच्या प्रमार्ात संबनंधत 
वृत्तपत्रािंा मंजूर करण्यात आलेला जानहरात दर असेल. 

4.1.9 िावीन्यपरू्ण उपक्रम (इिोव्हेनटव्ह) म्हर्ज े िेहमीच्या शासकीय दशणिी जानहरातीच्या ऐवजी 
कल्पकतेिे बिनवलेली, वगेळ्या आनर् नवनशष्ट्ट नवर्षयांवर आधानरत असलेली जानहरात. 
उदाहरर्ाथण जकेॅट परू्ण पाि (पनहले पाि), फ्रें च कविो, हार् फ्लॅप, सोलो जानहरात, स्पेशल 
नर्चसण (नवशेर्ष परुवर्ी) आदी. 
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4.2 वृत्तपत्रांचे संवगण  
वृत्तपत्रांचे ‘लघु’, ‘मध्यम’ व ‘मोठे’ असे तीि संवगण असतील. 

क्र. वृत्तपत्राचा 
संवगण 

वृत्तपत्रांचा नकमाि व कमाल दैिंनदि खपाचा निकर्ष 

1 ‘लघु’ संवगण  ‘लघु’ संवगण दैनिकासंाठी नकमाि खप 3,001 ते 20,000 प्रती  
साप्तानहकांसाठी नकमाि खप 2,000 ते 10,000 प्रती  

2 ‘मध्यम’ संवगण  ‘मध्यम’ संवगण दैनिकांसाठी नकमाि खप 20,001 ते 50,000 प्रती  
साप्तानहकांसाठी नकमाि खप 10,001 ते 25,000 प्रती  

3 ‘मोठे’ संवगण  ‘मोठे’ संवगण दैनिक/साप्तानहकांसाठी नकमाि खप 50,001 प्रती पके्षा अनधक  
साप्तानहकांसाठी नकमाि खप 25,001 अनधक  

 
4.3 प्रनक्रया : 
4.3.1  मान् यताप्राप् त यादीत वृत्तपत्रांचा समावशे कररे्, मान् यताप्राप् त यादीतील वृत्तपत्रांची सवण निकर्षांच्या 

संबधंात रे्रपिताळर्ी केल्यािंतर प्राप्त अहवालािुसार मान् यताप्राप् त यादीच ेिूतिीकरर् कररे्, दरवाढ 
व श्रेर्ीवाढीच्या अजांवर नवचार कररे् तसचे निकर्ष परू्ण ि करर्ाऱ्या वृत्तपत्राचे िाव यादीवरूि कमी 
कररे् याबाबत निर्णय घेण्यासाठी नियकु्त सनमतीची रचिा खालीलप्रमारे् राहील. 

 

1. महासंचालक, मानहती व जिसंपकण     .. अध्यक्ष  
2. संचालक (मानहती) (प्रशासि)   ..  सदस्य  
3. संचालक (मानहती) (वृत्त)    ..  सदस्य 
4. संबनंधत नवभागीय संचालक/उपसंचालक   .. निमंनत्रत सदस्य 
5. उपसंचालक (वृत्त)     ..  सदस्य 
6. वनरष्ट्ठ सहायक सचंालक (जानहरात)   .. सदस्य 
7. अनधपरीक्षक, पसु्तके व प्रकाशिे   .. सदस्य सनचव 

   
4.3.2  या सनमतीच्या वर्षातूि सवणसाधारर्त: दोि बठैका होतील. या बठैकीत वृत्तपत्रांचा िव्यािे मान् यताप्राप् त 

यादीत समानवष्ट्ट करण्याबाबतच्या अजांचा, दरवाढ, श्रेर्ीवाढ आनर् वार्षर्षक पिताळर्ीचा नवचार 
करण्यात येईल. सनमतीच्या वर्षातूि दोि बठैका घेण्याबरोबरच महासंचालिालयास आवश्यकता भासेल 
तेव्हा बठैका आयोनजत करण्याचे अनधकार महासचंालिालयास राहतील. 

4.3.3  जानहरात स्थायी सनमतीच्या बठैकािंा, ज्यांच्या नवभागातील वृत्तपत्रे/नियतकानलके सनमतीपढेु नवचाराथण 
असतील अशा संबनंधत नवभागाच्या मानहती संचालक व उपसंचालकांिी, सबंनंधत वृत्तपत्रांबाबतच ेआपले 
अनभप्राय िोंदनवण्यासाठी उपव्स्थत राहतील. 
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4.3.4  मान् यताप्राप् त यादीत समानवष्ट्ट होण्यासाठी दरवाढ व श्ररे्ीवाढ यांच्या मागर्ीसाठी केलेल्या नवनहत 
िमुन्यातील अजात (पनरनशष्ट्ट ब) वृत्तपत्रांची यंत्रसामुग्री खपाबाबतच े अनधकृत प्रमार्पत्र, अनधकृत 
कागदखरेदी आनर् प्रत्यक्ष कागदाचा वापर, छपाई आदेश, वाहतकू, खचण, अनभकत्यांची देयके, 
वगणर्ीदारांच्या पावत्या, अंक नवतरर्ाचा तपशील, वाहतुकीची देयके तसचे कें ि व राज्य शासिाच े
प्रचनलत कर भरल्याबाबतची देयके इत्यादी तपशील भरूि देरे् आवश्यक राहील. स्वत:च्या मालकीच्या 
मुिर्ालयात वृत्तपत्र छापण्यात  येत असल्यास वृत्तपत्रांकनरता नवकत घेण्यात येर्ाऱ्या कागदाची खरेदी 
स्वतंत्र असावी (अन्य छपाई कामांसाठी खरेदी करण्यात येर्ाऱ्या कागदासमवते या खरेदीच ेदेयक असू 
िये) तसेच या कागद खरेदीच्या देयकावर जीएसटीची रक्कम िमूद असरे् आवश्यक आहे. वृत्तपत्र अन्य 
मुिर्ालयातूि छापिू घेण्यात येत असल्यास या छपाईच्या देयकात  छापण्यात येर्ाऱ्या प्रतींच्या संख्येसह 
जीएसटी िमूद केलेला असरे् आवश्यक आहे. तसे असल्यासच देयक गृहीत धरण्यात येईल. आवश्यकता 
असल्यास त्या मुिर्ालयाच्या कागद खरेदीची देयके (जीएसटीच्या तपशीलासह) तपासण्यात येतील. 
तशी व्यवस्था वृत्तपत्र मालक/ संपादकांिी संबनंधत मुिर्ालयासमवते केलेली असावी. कागद 
खरेदीबाबत वृत्तपत्रांिा सादर केलेले परुाव ेसंशयातीत असाव.े 

4.3.5  िव्यािे मान् यताप्राप् त यादीत समानवष्ट्ट होर्ाऱ्या, दरवाढ व श्ररे्ीवाढीची मागर्ी असलेल्या वृत्तपत्रांची 
पिताळर्ी अनधपरीक्षक, पसु्तके व प्रकाशिे आनर् नजल्हा मानहती अनधकारी यांच्याकिूि सयंकु्तरीत्या 
करण्यात येईल. पिताळर्ीचा अहवाल संबनंधत नवभागीय संचालक / उपसंचालक यांच्या अनभप्रायासह 
उपरोक्त सनमती समोर सादर करण्यात येईल. 

4.3.6  प्रथम प्रकाशिाच्या तारखेपासूि सहा मनहन्याच्या कालावधीत अखंि व नियनमत प्रकानशत होर्ाऱ्या 
वृत्तपत्रांचाच मान् यताप्राप् त यादीत समावशे करण्यासाठी नवचार करण्यात येईल.  

4.3.7  एखाद्या वृत्तपत्राच्या आवृत्तीचा मान् यताप्राप् त यादीत स्वतंत्र समावशे करावयाचा असल्यास त्या आवृत्तीची 
वृत्तपत्र निबधंकाकिे स्वतंत्र िोंदर्ी झालेली असावी. तसेच त्याच े नजल्हादंिानधकाऱ्याकंिे स्वतंत्र 
घोर्षर्ापत्र (निक्लेरेशि) असरे् आवश्यक आहे. स्वतंत्रनरत्या िोंदनवण्यात आलेल्या आवृत्तीमध्ये मूळ 
आवृत्तीपेक्षा नकमाि दोि स्वतंत्र पषृ्ट्ठे प्रत्येक अकंात असरे् आवश्यक आहे. या दोि पषृ्ट्ठामंध्ये सवणच्या सवण 
वृत्तनवर्षयक मजकूर ज्या क्षेत्रासाठी आवृत्ती आहे त्या क्षते्राशी निगिीत असावा. अशा आवृत्तीचा 
मान् यताप्राप् त यादीत समावशे करतािा नकमाि खपाच्या निकर्षाची तसेच इतर निकर्षाचंी पतूणता कररे् 
आवश्यक आहे. आवृत्तीच्या नठकार्ी सवण सुनवधांसह पनरपरू्ण स्वतंत्र कायालय असरे् आवश्यक आहे. 

4.3.8  मान् यताप्राप् त यादीतील वृत्तपत्र/नियतकानलकांच ेअकं त्यांच्या ठरानवक नियत तारखांिाच प्रनसद्ध होरे् 
आवश्यक आहे. एका वर्षात नकमाि अंक प्रकाशिाची संख्या खालीलप्रमारे् आवश्यक आहे. 

 

  1. दैनिकांच्या बाबतीत वर्षातिू नकमाि 300 अंक 
  2. सायं दैनिकांच्या बाबतीत वर्षातूि नकमाि 280 अंक 
  3. साप्तानहकांच्या बाबतीत वर्षातूि नकमाि 46 अकं  
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  4. अधणसाप्तानहक/नद्वसाप्तानहकाच्या बाबतीत वर्षातूि नकमाि 80 अकं 
4.3.9  कोर्तेही प्रकाशि खालील पनरव्स्थतीत अनियनमत आहे असे मािण्यात येईल.  
  (अ) दैनिके : ज्याच ेप्रकाशि सतत एक आठवड्यासाठी बदं असेल. 
  (ब) साप्तानहके : ज्याचे प्रकाशि सतत तीि आठविे बदं असेल.  
   मात्र, िैसर्षगक आपत्ती अथवा मािवी नियंत्रर्बाहेरील कारर्ांमुळे जर एखाद्या वृत्तपत्राच्या/ 

नियतकानलकाच्या प्रकाशिात खंि पिला तर त्यामुळे त्याचे प्रकाशि अनियनमत आहे असे मािले जार्ार 
िाही. मात्र अशा कारर्ांबाबत नजल्हा मानहती अनधकाऱ्यांकिे तसेच अनधपरीक्षक, पसु्तके व प्रकाशिे 
कायालयाकिे वृत्तपत्राच्या अनियनमतपर्ाबिलची कारर्ासंह मानहती एका आठवड्याच्या आत कळनवरे् 
आवश्यक राहील. 

4.3.10  मान् यताप्राप् त यादीतील दैनिक/साप्तानहकांिी त्याचंे प्रनसद्ध होर्ारे दोि अंक सबंनंधत नजल्हा मानहती 
अनधकारी तसचे अनधपरीक्षक, पसु्तके व प्रकाशिे यांच्या कायालयात दररोज पाठनवरे् बधंिकारक 
राहील. मंुबई नवभागातील दैनिकांिी अस े प्रनसद्ध होर्ारे दोि अकं अनधपरीक्षक कायालयात दररोज 
पाठनवरे् बधंिकारक राहील. 

4.3.11 प्रकाशिातील अनियनमतपर्ा, वृत्तपत्राचा दजा, प्रनतज्ापत्रामध्ये नदलेली चकुीची मानहती ककवा इतर 
आवश्यक निकर्षांची पतूणता ि करर्ाऱ्या, जानहरात प्रनसध्दीमध्ये शासिाची नदशाभलू करर्ाऱ्या वृत्तपत्रांिा 
मान् यताप्राप् त यादीवरूि कायमचे ककवा काही कालावधीसाठी वगळण्याच ेअनधकार महासंचालक, मानहती 
व जिसंपकण  यांिा असतील. मात्र अशी कायणवाही करण्यापवूी महासचंालकािंी संबनंधत वृत्तपत्राच्या 
व्यवस्थापिाला आपली बाजू मांिण्याची संधी देतील.  

4.3.12  भारतीय वृत्तपत्र पनरर्षद (प्रेस कौव्न्सल ऑर् इंनिया) यािंी गंभीर दखल अथवा ठपका ठेवलेल्या अथवा 
ताशेरे ओढलेल्या वृत्तपत्रांच्या बाबतीत त्या त्या पनरव्स्थतीिुसार त्या वृत्तपत्राला मान्यता प्राप्त यादीवरुि 
कायमच ेककवा काही कालावधीसाठी वगळण्याचे अनधकार महासंचालिालयाला असतील. 

4.3.13  राष्ट्रीय ऐक्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामानजक ऐक्य, कायदा व सवु्यवस्थेस बाधक ठरर्ारे, जातीजातीत तेढ 
निमार् अस े दे्वर्षमूलक नलखार् करर्ाऱ्या, वृत्तपत्रीय आचार संनहतेचा भंग करर्ारा मजकूर आनर् 
छायानचत्रे छापर्ाऱ्या तसेच कोर्तीही शहनिशा ि करता वृत्तपत्रामध्ये जानहरात देऊि आर्षथक 
र्सवर्कुीस प्रोत्साहि देर्ाऱ्या वृत्तपत्रांिा मान् यताप्राप् त यादीवर घेण्यात येर्ार िाही. मान् यताप्राप् त 
यादीवरील वृत्तपत्रांिी असे नलखार् केल्यास अथवा छायानचत्र छापल्यास कोर्तीही पवूणसूचिा ि देता 
यादीवरुि कमी करण्याच ेअनधकार महासंचालक, मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय यांिा राहतील. 
तसेच अस े नलखार् करर्ाऱ्या नियतकानलकाचं े अजण दशणिी जानहरातींसाठी नवचारात घेतले जार्ार 
िाहीत. 

4.3.14 मान् यताप्राप् त यादीत समानवष्ट्ट असलेल्या वृत्तपत्र/नियतकानलकांिी या नियमात ठरवूि नदल्याप्रमारे् 
नवनहत पषृ्ट्ठसंख्येपेक्षा कमी ककवा नवनहत आकारापके्षा कमी केल्यास संख्येिे ककवा आकारात प्रकाशि 
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केल्यास अशा वृत्तपत्रांिा मान् यताप्राप् त यादीतूि वगळण्याचे अनधकार महासंचालक, मानहती व जिसपंकण  
यांिा असतील. 

4.3.15  समाि मजकूर केवळ वृत्तपत्राचे िाव बदलूि ककवा प्रकाशिाची तारीख बदलूि छापत असल्याच े
आढळल्यास मान् यताप्राप् त यादीत समानवष्ट्ट असलेल्या अशा एखाद्या वृत्तपत्राचे जानहरात नवतरर् स्थनगत 
करण्याची कायणवाही (प्रकाशिाच्या अनियनमतपर्ाच्या कारर्ामुळे करावयाच्या कायणवाही प्रमारे्च) 
मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालयाकिूि करण्यात येईल. जी वृत्तपत्र े अशा पद्धतीिे प्रनसद्ध होत 
असतील अशा वृत्तपत्रांिा देण्यात आलेल्या जानहरातींची देयके अदा करण्यात येऊ ियेत अस ेसंबनंधत 
शासकीय कायालयास कळनवण्यात येईल.  

4.4.  मान् यताप्राप् त यादीत समावशे होण्यासाठी निकर्ष : 
4.4.1. वृत्तपत्राचा आकार व पषृ्ट्ठसंख्या 
4.4.2.  खाली िमूद केलेल्या आकार व पषृ्ट्ठसंख्या िसलेल्या वृत्तपत्रांिा मान् यताप्राप् त यादीत समानवष्ट्ट 

करण्यासाठी ‘दैनिक’ म्हर्िू मान्यता नदली जार्ार िाही. 
4.4.3. दैनिके : छापील मजकूर एकूर् आकार 7600 चौ.से.मी. पके्षा कमी िसावा. त्यास ‘दैनिक’ म्हर्िू मान्यता 

देण्यात येईल. 
4.4.4. साप्तानहके : छापील मजकूर एकूर् आकार 3500 चौ.से.मी. पके्षा कमी िसावा. 
4.4.5. मजकुराच ेप्रमार् : वृत्त/नटप्पर्ी/बातम्या यास एकूर् मजकूर 60 टक्के व जानहरातीचा मजकूर 40 टक्के 

असावा. दैनिकाबंाबतीत याची मानसक सरासरी पानहली जाईल.  साप्तानहकांबाबत ही सरासरी तीि 
मनहन्यांची पनहली जाईल.  

4.4.6. वापरण्यात येर्ाऱ्या वृत्तपत्राच्या कागदाची प्रतवारी, छपाईपद्धत, मुिर् यंत्रसामगु्री, आदी बाबी 
मान्यताप्राप्त यादीवर समानवष्ट्ट करतािा नवचारात घेतल्या जातील.  

 

4.5. जानहरात दर: 
4.5.1 मान्यताप्राप् त यादीत समानवष्ट्ट असलेल्या वृत्तपत्रांिा/नियतकानलकांिा वगीकृत तसचे दशणिी 

जानहरातींच ेनवतरर् मान् यताप्राप् त दराप्रमारे् करण्यात येईल.  
4.5.2 िव्या दराचे कोष्ट्टक खपािुसार खालीलप्रमारे् या शासि निर्णयाच्या नदिाकंापासूि अमलात येईल. 

 

दैनिके व साप्तानहकांसाठी  
अ.क्र. खपािुसार गट (प्रतींची 

संख्या) 
प्रती चौरस से.मी. दरासाठी सूत्र 

1 2,000 प्रत्येकी 1 हजार प्रतींसाठी रु.7 प्रमारे् 2 हजार प्रतींसाठी 
रु.14  

-  2000 खपाच्या वृत्तपत्रासाठी  सूत्र (वृत्तपत्राचा एकूर् 
खप  भानगले 1000) गुनर्ले 7  
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2 3,001 ते 20,000 रु.16 अनधक (+) 3 हजार प्रतींपेक्षा जास्त प्रतींसाठी  (कमाल 
20,000 प्रतीपयंत) प्रत्येकी 1 हजार प्रतींसाठी रु. 1/- प्रमारे् 
(उदा.20,000 प्रतींसाठी रु.33 दर येईल).  
- 3001 ते 20,000 पयंत खप असलेल्या वृत्तपत्रांच्या 

दरासाठी सूत्र - रू. 16 अनधक (वृत्तपत्राचा एकूर्  खप  
वजा 3000 प्रती भानगले 1000 प्रती ) गुनर्ल े रू. 1  

3 20,001 ते 50,000  रु.33 अनधक (+) 20,000 प्रतींपेक्षा जास्त प्रतींसाठी  (कमाल 
50,000 प्रतीपयंत)  प्रत्येकी 1 हजार प्रतींसाठी  55 पसैे (उदा. 
50,000 प्रतींसाठी रु.49.50 दर येईल).  
20,001 ते 50,000 पयंत खप असलेल्या वृत्तपत्रांच्या 
दरासाठी सूत्र -  रू.33 अनधक (वृत्तपत्राचा खप वजा 20,000 
प्रती भानगले 1000 प्रती ) गुनर्ले 55 पसैे  

4 50,001 ते 1,00,000 रु.49.50 + 50,000 प्रतींपेक्षा जास्त प्रतींसाठी (जास्तीत 
जास्त 1,00,000 प्रतीपयंत) प्रत्येकी 1 हजार प्रतींसाठी  45 
पैसे.  (उदा.1,00,000 प्रतींसाठी रु.72 दर येईल).  
- 50,001 ते 1,00,000 पयंत खप असलेल्या वृत्तपत्रांच्या 

दरासाठी सूत्र - रू.49.50 अनधक (वृत्तपत्राचा खप  वजा 
50,000 प्रती भानगले 1000 प्रती) गुनर्ले 45 पसैे  

5 1,00,001 पेक्षा जास्त इ) रु. 72 + 1,00,000 प्रतींपेक्षा जास्त प्रतींसाठी प्रत्येकी 1 
हजार प्रतींमागे 35 पसैे (उदा.2,00,000 प्रतींसाठी रु.107.00 
दर येईल) 
- 1,00,000 पेक्षा जास्त खप असलेल्या वृत्तपत्रांच्या दरासाठी 
सूत्र -  रू.72 अनधक (वृत्तपत्राचा खप  वजा 1,00,000 प्रती 
भानगले 1000 प्रती) गुनर्ले 35 पैस े 

 
4.5.3 एखाद्या वृत्तपत्राच्या खपात वर दशणनवलेल्या गटात 1 हजार प्रतींपके्षा कमी वाढ होत असेल आनर् या 

वाढीमुळे त्या वृत्तपत्राची श्रेर्ीवाढ होत असेल अशा वृत्तपत्रास श्रेर्ीवाढ देण्यात येईल. परंतु वृत्तपत्राला 
दरवाढ देण्यात येर्ार िाही.  

4.5.4 वृत्तपत्राचा वाचक वगाचा आर्षथक, सामानजक व शैक्षनर्क स्तर आनर् वृत्तपत्राचा दजा या दोि बाबींच्या 
आधारे जास्तीत जास्त 50 टक्के पयंत अनतनरक्त दर ठरनवण्याचा अनधकार तांनत्रक सनमतीला असेल. या 
50 टक्क्याचंी नवगतवारी खालीलप्रमारे् असेल. 

4.5.5 वाचकाचंा संवगण (नरिसण प्रोर्ाईल) बीएआरसी अथवा तत्सम वाचक संख्या मोजर्ाऱ्या संस्थांिा प्रमानर्त 
केल्याप्रमारे् ए-1 ते 3 या सामानजक, आर्षथक वगणवारीिुसार (एसईसी) त्या वृत्तपत्राचा वाचक वगण लक्षर्ीय 
असल्यास 30 टक्के पयंत अनतनरक्त दर देण्यात येईल.  
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4.5.6 नियतकानलकाची गरु्वत्ता - नियतकानलक प्रनसद्ध करीत असलेल्या बातम्याचंी/ लेखांची एकूर् गुर्वत्ता, 
बातम्याचंा दजा, साधिसामगु्रीचा वापर, बातम्यांच्या आशयाचे मूल्य, बातम्यांच े स्वरुप (मिोरंजक/ 
शैक्षनर्क/मानहतीपरू्ण आहे अथवा प्रेरर्ादायी आहे) या आधारे तांनत्रक सनमती जास्तीत जास्त 20 टक्के 
पयंत अनतनरक्त दराची नशर्ारस करेल. 

4.5.7 सध्याच्या यादीवरील वृत्तपत्रांच्या बाबतीत त्यांच्या सध्याच्या दरासाठी गृहीत धरण्यात आलेल्या 
खपािुसार महासंचालिालय वरील िव्या सूत्रािुसार दर निनित करील आनर् त्यािुसार मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांच्या मान्यतेिंतर कायालयीि आदेश निगणनमत करील. िव्या नियमावलीिुसार एखाद्या 
वृत्तपत्राच्या बाबतीत दर कमी अथवा जास्त झाल्यास िवा दर गृहीत धरण्यात येईल. यादीवर िव्यािे 
समानवष्ट्ट होर्ाऱ्या वृत्तपत्रांच्या बाबतीत िवी नियमावली लागू राहील. मान् यताप्राप् त यादीत समानवष्ट्ट 
होण्याच्या नकमाि खपाच्या निकर्षात सुधारर्ा करण्यात आल्यािे सध्याच्या यादीत असलेल्या परंत ुया 
नकमाि खपाच्या निकर्षात पात्र ि ठरर्ाऱ्या वृत्तपत्रांिा नकमाि खपाची संख्या गाठण्यासाठी मे 2019 
पयंतचा कालावधी देण्यात येईल. जूि 2019 मध्ये खपाची प्रत्यक्ष पिताळर्ी केल्यािंतर त्याचंा यादीत 
समावशे करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. तोपयंत त्यांिा त्यांच्या सध्याच्या खपािुसार िवीि सतू्रािुसार 
दर लागू असेल. यािंतरही जी वृत्तपत्रे निकर्षास पात्र ठरर्ार िाहीत त्यांिा मान् यताप्राप् त यादीतूि 
वगळण्यात येईल. 

4.5.8 वृत्तपत्राच्या दराची गर्िा करतािा तो दर अपरू्ांकात आल्यास तो दर लगतच्या परू्ांकात पनरवतीत 
करण्यात यावा.  उदा. एखाद्या वृत्तपत्राचा दर रुपये 22.45 झाल्यास तो रुपये 22 एवढा अलीकिच्या 
परू्ांकात पनरवतीत करण्यात यावा व तो जर रुपये 22.50 एवढा झाला असल्यास तो रुपये 23 असा 
पढुील लगतच्या परू्ांकात पनरवतीत करण्यात येईल.  

4.5.9 कृष्ट्र्धवल जानहरातीच्या मूळ दरावर 40% अनधक रंगीत दर जानहरातींसाठी देण्यात येत आहे. पनहल्या 
पािाकनरता तसेच िावीन्यपरू्ण उपक्रमाकनरता (फ्रें च कविो, हार् फ्लॅप, सोलो जानहरात) 50% अनधक दर 
तसेच जकेॅट पेजसाठी 100% अनधक दर देण्यात येईल. नवनशष्ट्ट पािावर जानहरातीचा मजकूर प्रनसद्ध 
करण्यासाठी कायादेश देण्यात येत असल्यास 25% अनधक दर देण्यात येईल. परंतु वरील िावीन्यपरू्ण 
बाबींसाठी दर ठरनवण्याबाबत अंनतम निर्णय तांनत्रक सनमती घेईल. 

4.5.10 या शासि निर्णयाच्या नदिाकंापासिू िवीि जानहरात नियमावली अमलात आल्यािंतर वर 4.5.2 मध्ये 
िमूद केलेल्या कोष्ट्टकातील दराची महागाई निदेशांकाशी सांगि घालूि िव ेदर दरदोि वर्षांिी निनित 
करण्यात येतील. 

4.5.11 सलग 25 वर्षांपेक्षा अनधक प्रकानशत होर्ाऱ्या आनर् त्यापेक्षा अनधक कालावधी झालेल्या वृत्तपत्रांिा 
अनतनरक्त रु.2/- प्रती चौ.से.मी.दरवाढ देण्यात येईल. 
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4.6. जानहरात नवतरर् : 
4.6.1 शासिाच्या वगीकृत व दशणिी अशा सवण जानहरातींचे नवतरर् र्क्त मानहती व जिसंपकण  

महासंचालिालयाकिूि करण्यात येईल. शासिाची सवण महामंिळे / मंिळे, प्रानधकररे्, उपक्रम, आयोग, 
स्थानिक स्वराज्य संस्था, इतर स्वायत्त ससं्था व राज्य शासकीय कंपन्या यांच्यामार्ण त देण्यात येर्ाऱ्या 
जानहराती कालबध्द व पवूणनियोजिाद्वारे होण्यासाठी वगीकृत जानहराती त्यांच्या स्तरावरुि नवतरीत 
करण्यात याव्यात. तथानप, त्यांिी आपल्या वगीकृत जानहरातींच्या नवतरर्ासाठी मान् यताप्राप् त वृत्तपत्रांच्या 
यादीचा तसचे मान् यताप्राप् त दराचा अंगीकार करावा. सवण शासकीय नवभागांिी आनर् त्यांच्या 
नियंत्रर्ाखालील मंिळे / महामंिळे / प्रानधकरर् / उपक्रम यांिी त्यांच्या दशणिी जानहराती (Display 
Advertisement) तयार करण्याचे, नवतरर्ाचे व सवकंर्ष जानहरात मोहीमा आखर्ी व अंमलबजावर्ीच े
काम मानहती व जिसपंकण  महासंचालिालयामार्ण तच कराव,े कोर्त्याही पनरव्स्थतीत ही कायणवाही 
स्वतंत्रपरे् करण्यात येऊ िये.  

4.6.2 शासिाची सवण महामंिळे / मंिळे, प्रानधकररे्, उपक्रम, आयोग, स्थानिक स्वराज्य ससं्था, इतर स्वायत्त 
संस्था व राज्य शासकीय कंपन्यांच्या दशणिी जानहरातीमधील त्यांच े बोधनचन्ह वृत्तपत्रांिी छापरे् 
बधंिकारक राहील. महासचंालिालयािे नदलेल्या मजकुरािुसार/ आटणवकण िुसार ठरलेल्या नदवशी 
कायादेशािुसार जानहरात प्रनसद्ध  ि झाल्यास या जानहरातीचे देयक अदा करण्यात येर्ार िाही.  
  उद्योग, ऊजा व कामगार नवभाग, शासि निर्णय क्र.भांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/उद्योग-6, 
नद.01 निसेंबर, 2016 मधील 4.4.2 मध्ये िमूद निनवदा प्रनक्रयेसाठी महाराष्ट्र शासिाच े
http://mahatender.gov.in हे सकेंतस्थळ उपलब्ध असल्यािे सकेंतस्थळावर नवस्तृत स्वरुपात व 
वृत्तपत्रांमध्ये निनवदेसंदभात संनक्षप्त स्वरुपात जानहरात प्रनसद्ध करण्यात यावी.  

4.6.3 मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालयामार्ण त वृत्तपत्रािंा नवतनरत करण्यासाठी शासिाच्या नवनवध 
नवभागांच्या ज्या वगीकृत जानहराती प्राप्त होतात. त्या प्रनसद्धी तारखेपवूी नकमाि 10 नदवस आधी 
महासंचालिालय ककवा महासंचालिालयाच्या संबनंधत कायालयाकिे पाठनवरे् प्रत्येक शासकीय 
नवभागास बधंिकारक राहील. ज्या शासकीय नवभागाच्या जानहराती प्रनसद्धी नदिाकंापवूी 10 नदवस आधी 
संबनंधत कायालयास प्राप्त होर्ार िाहीत. अशा जानहराती वृत्तपत्रांिा प्रनसद्धीसाठी नवतरीत केल्या जार्ार 
िाहीत व त्या जानहराती सबंनंधत कायालयाकिे परत पाठनवण्यात येतील. 

4.6.4 जी वतणमािपत्रे शासिाची जानहरात 3 वळेा िाकारतील त्या वृत्तपत्रांिा मान् यताप्राप् त यादीवरुि कमी कररे् 
अथवा त्यांच्या जानहराती काही कालावधीकनरता स्थनगत करण्याच ेअनधकार महासचंालक, मानहती व 
जिसंपकण  महासचंालिालय यांिा राहतील. 

4.6.5 वगीकृत जानहरातींच ेनवतरर् अनधकाराबाबतच ेसक्षम अनधकार खालीलप्रमारे् राहील : 
निनवदा, सूचिा, नललाव या व्यनतनरक्त प्रनसद्धीस देण्यात येर्ाऱ्या वगीकृत जानहराती (उदा.भरती/ 
अनधसूचिा/ जाहीर सूचिा आदी) कोर्त्या संवगातील नकती वृत्तपत्रािंा प्रनसध्दीस देण्यात याव्यात 

http://mahatender.gov.in/
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याबाबत संबनंधत नवभाग/ कायालय यांिा अनधकार असतील. त्याप्रमारे् महासचंालिालय नवतरर् 
करील. 

क्र. जानहरातीतील 
कामाचे एकूर् 

मूल्य 

जानहरात नवतरर् 
करण्याचे सक्षम 

अनधकार 

वृत्तपत्राचा संवगण 

1 रु.50 लाख  नजल्हा मानहती 
अनधकारी 

नजल्ह्यातील ‘लघु’ संवगातील एक दैनिक व ‘लघु’ 
संवगातील एक साप्तानहक यांिा नवतरर् 
(र्क्त भसूंपादिाच्या जानहराती ‘मध्यम’ व ‘लघु’ 
संवगण दैनिकास नवतरीत करण्यात येतील.) 

2 रु.50 लाख ते 1 
कोटी पयंत 

नवभागीय मानहती 
उपसंचालक  

संबनंधत नजल्ह्यातील ‘मध्यम’ संवगातील एक 
दैनिक व ‘मध्यम’ संवगातील साप्तानहक (संबनंधत 
नजल्ह्यात मध्यम संवगातील दैनिक व साप्तनहक 
िसल्यास अपवादात्मक पनरव्स्थतीत त्या 
नवभागातील अन्य नजल्ह्यातील दैनिक /साप्तनहक) 

3 रु.1 कोटीपेक्षा 
अनधक 

मुख्यालय 
 

1) संबनंधत नजल्ह्यातील / नवभागातील ‘मोठे’ 
संवगातील एक दैनिक व एक साप्तानहक 
(साप्तानहक ‘मोठे’ संवगात असल्यास केवळ 
समाितेच्या तत्वासाठी या साप्तानहकाचा 
समावशे दैनिक संवगात असले) 
आनर्  

2) संबनंधत नजल्ह्यातील / नवभागातील ‘मध्यम’ 
संवगातील एक दैनिक  
आनर्  

3) ज्या नजल्ह्याच े काम असेल त्या नजल्ह्यातील 
‘लघु’ संवगातील एक दैनिक.  

   
  मंुबईतील नवभाग प्रमुख/प्रादेनशक प्रमुख/कायालय प्रमुख यांच्याकिूि प्राप्त होर्ाऱ्या जानहराती 

महासंचालिालयातील मुख्यालयामार्ण त नवतनरत करण्यात येतील. तसेच मंुबई नवभागातील ‘मध्यम’ व 
‘लघु’ संवगातील वृत्तपत्रांिा जानहरात नवतरर्ही मुख्यालयाकिूि करण्यात येईल. मंुबई आनर् 
उपिगरातील जानहरातींच्या बाबतीत सवण वगीकृत जानहराती त्या त्या वगातील दैनिकांबरोबरच एका 
साप्तानहकासही देण्यात येईल.  
   वगीकृत जानहराती सवणसाधारर्त: वगणवारीिुसार समाितेच्या तत्त्वाच्या आधारे नवतनरत कररे् 
अपेनक्षत आहे. वगीकृत जानहरात देण्यापवूी संबनंधत नवभागांिी निधी उपलब्धतेचे प्रमार्पत्र मानहती व 
जिसंपकण  महासंचालिालयास देरे् बधंिकारक राहील. वृत्तपत्रामध्ये जानहरात प्रनसद्ध झाल्यापासूि 30 
नदवसांच्या आत देयके संबनंधत नवभागांिा सादर कररे् बधंिकारक राहील. 
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4.6.6 दशणिी जानहरातीच्या संदभात मजकुराचा लक्ष्यगट, वृत्तपत्राची त्या लक्ष्यगटांपयंत पोहोचण्याची 
सवणसाधारर् क्षमता, जानहरातीचा उिेश अशा नवनवध बाबी नवचारात घेऊि महासंचालिालयाशी संबनंधत 
कायालये जानहरात नवतरर् करतील. 

4.6.7 मान् यताप्राप् त यादीतील सवण वृत्तपत्रांिा एका आर्षथक वर्षात 1 मे (महाराष्ट्र नदि), 15 ऑगस्ट (स्वातंत्र्य 
नदि), नदवाळी, 6 जािेवारी (दपणर् नदि), 26 जािेवारी (प्रजासत्ताक नदि), नशवजयंती, छत्रपती शाहू 
महाराज जयंती, 14 एनप्रल (आंबिेकर जयंती) आनर् महात्मा रु्ले जयंती या प्रसंगानिनमत्त दशणिी 
जानहराती निधी उपलब्धतेिुसार मान् यताप्राप् त दरािे नवतरर् करण्यात येईल. तसचे 1 ऐव्च्छक दशणिी 
जानहरात नवतरीत करण्यात येईल. 

4.6.8 शासिमान्य यादी बाहेरील नियतकानलकािंा जानहरात देण्यासंदभात महासंचालक यािंा नवभाग प्रमुख 
या िात्यािे आनर् सनचव, सामान्य प्रशासि नवभाग यािंा प्रशासकीय नवभाग म्हर्िू स्वतंत्र नवत्तीय अनधकार 
ठरवूि देण्यात येतील. तथानप, कोर्त्याही पनरव्स्थतीत एका आर्षथक वर्षात अशी प्रकररे् 200 पेक्षा जास्त 
असर्ार िाहीत आनर् सवणसाधारर्त: एका जानहरातीचे मूल्य रु.5,000/- पके्षा कमी आनर् 1 लाखापेक्षा 
जास्त असर्ार िाही.  मान्यताप्राप्त यादीवरील व यादीबाहेरील नियतकानलकािंा आनर् स्मरनर्का ककवा 
गं्रथ यात प्रनसध्द करण्यात यावयाच्या जानहरातींकनरता ही बाब लागू असेल. 

4.6.9  यादीवरील व यादीबाहेरील नियतकानलकािंा महासचंालक यांच्या अनधकारातील प्रासंनगक व एैव्च्छक 
दशणिी जानहरातीच ेअजण नवभागीय मानहती उपसचंालक यांच्या अनभप्रायासह ज्या प्रसंगासाठी जानहरात 
मागर्ी असेल त्या प्रसंगाआधी नकमाि पधंरा नदवस महासंचालिालयास प्राप्त होरे् बधंिकारक राहील. 
अशा अजांचा वृत्तपत्र/ नियतकानलकांच्या दजा, नियनमतता, खप या निकर्षांची पतूणता करर्ाऱ्या 
वृत्तपत्रांचीच नशर्ारस जानहरात मंजुरीसाठी करण्यात यावी. याबाबतची िोंद नजल्हा व नवभागीय मानहती 
कायालयांमध्ये घेऊि र्क्त अनभप्रायाच े नशर्ारसपत्रच मुख्यालयात पाठनवण्यात याव.े 
नशर्ारसपत्रासोबत वृत्तपत्राचंे मागर्ी अजण व प्रती पाठनवण्यात येऊ िये. 

4.6.10 यापेक्षा अनधक मूल्याची मागर्ी असलेले अजण ज्या प्रसंगासाठी दशणिी जानहरातींची मागर्ी असेल 
त्याप्रसंगापवूी नकमाि एक मनहिा आधी महासंचालिालयास प्राप्त होरे् बधंिकारक राहील. 

4.6.11 दैनिकांच्या अजासोबत 10, तर साप्तानहकांच्या अजासोबत मागील 3 मनहन्यांतील नकमाि 10 अंक जोिरे् 
आवश्यक आहे. नदवाळी अंक असल्यास मागर्ी 3 वर्षांचे नदवाळी अंक जोिरे् आवश्यक आहे. स्मरनर्का 
असल्यास मागील वर्षाची स्मरनर्का जोिरे् आवश्यक आहे. पानक्षके / मानसके / त्रैमानसकांिी मागील 3 
मनहन्यातील 3 अंक जोिरे्आवश्यक आहे.  

4.6.12 संबनंधत नियतकानलकािंी त्यांची नियनमत पषृ्ट्ठसंख्या ककवा आकार कमी केल्यास त्याचंा अजण नवचारात 
घेतला जार्ार िाही. (असा अंक त्यािंी स्वत:च्या मजीिे प्रनसध्द केल्यास त्या जानहरातींचे देयक अदा 
केले जार्ार िाही.) अकंातील मजकूर आनर् जानहरातीच ेप्रमार् 60:40 अस ेअसरे् आवश्यक आहे. 
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4.6.13 समाि मजकूर केवळ वृत्तपत्राच े िाव बदलूि ककवा प्रकाशिाची तारीख बदलूि छापत असल्यास या 
नियतकानलकाचंा अजण रे्टाळण्यात येईल. तसचे एकाच कुटंुबाच्या मालकीची जास्तीत जास्त दोिच 
वृत्तपत्रे जानहरात मागर्ीसाठी ग्राह्य समजण्यात येतील. 

4.6.14 नजल्हा मानहती अनधकाऱ्यािंी आपल्या नजल्ह्यातील प्राप्त प्रकररे् परस्पर मुख्यालयास ि पाठनवता 
संचालक (मानहती), नवभागीय उपसंचालक (मानहती) यांच्यामार्ण त त्यांच्या नशर्ारशींसह संबनंधत 
प्रसंगाच्या नकमाि 10 नदवस आधी महासचंालकांच्या मान्यतेसाठी सादर करावी. त्यािंतर प्राप्त होर्ारे 
अजण नवचारात घेतले जार्ार िाहीत. 

4.6.15 नवभागांिी / कायालयािंी राज्याबाहेरील वृत्तपत्रांमधूि जानहरात प्रनसध्दीची (वगीकृत / दशणिी जानहरात) 
मागर्ी केल्यास त्यांच्या मागर्ीिुसार राज्याबाहेरील वृत्तपत्रांमध्ये DAVP च्या दरािे तसेच आतंरराष्ट्रीय 
स्तरावरील वृत्तपत्रांमधूि जानहराती प्रनसध्दीची मागर्ी केल्यास त्या वृत्तपत्राच्या नवशेर्ष दरािे अशा 
जानहराती महासंचालिालय नवतनरत करील. यासंदभात खालील (क्र. 4.6.16 मध्ये) गनठत करण्यात 
आलेली तांनत्रक सनमती अंनतम निर्णय घेईल. 

4.6.16 राज्यातील तसेच राज्याबाहेरील आनर् काहीवळेा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नियतकानलकांमध्ये (दैनिके, 
साप्तानहके, पानक्षके, मानसके, वार्षर्षके आदी प्रकाशिे) शासिाचा जानहरातनवर्षयक मजकूर प्रनसद्ध 
करण्याची आवश्यकता असते. या नियतकानलकांसाठी राज्य शासिाचा अथवा कें ि शासिाचा ककवा 
कोर्त्याही शासकीय संस्थेचा प्रमानर्त जानहरात दर असतोच असे िाही. अशावळेी त्या नियतकानलकांिा 
कोर्त्या दरािे जानहरात द्यावी याबाबत पनरव्स्थतीिुसार त्या प्रकाशि संस्थेशी (आतंरराष्ट्रीय 
प्रकाशिांच्या बाबतीत त्यांच्या भारतातील प्रनतनिधींशी) वाटाघाटी करुि दर निनित करण्यात येईल. 
सवणसाधारर्त: या धोरर्ात िमूद केलेल्या खपाशी निगिीत दराच्या सूत्राचा मूलभतू आधार तसचे ज्या 
नियतकानलकाची प्रमानर्त वाचक संख्या, वाचकांचा आर्षथक-सामानजक स्तर या बाबी हा दर ठरनवतािा 
घेरे् अपेनक्षत असेल. यासंदभात खालील गनठत करण्यात आलेली तांनत्रक सनमती अंनतम निर्णय घेईल. 
 

1.  महासंचालक, मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय 
2. संबनंधत नवभागाच ेअनधकारी 
3. संचालक (मानहती)(प्रशासि), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय 
4. संचालक (मानहती)(वृत्त), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय 
5. उपसंचालक (लेखा), मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालय 
6. उपसंचालक (वृत्त), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय 
7. संशोधि अनधकारी, मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय 
8. वनरष्ट्ठ सहायक सचंालक (जानहरात), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय 

 

4.6.17 वृत्तपत्रांिा नवतरीत करण्यात आलेल्या जानहरातींची िोंद ठेवता येरे् शक्य व्हाव े म्हर्िू वृत्तपत्रािंा 
नदलेल्या प्रत्येक जानहरातीच्या नवतरर् आदेशाच्या मूळ प्रतीची िोंद मानहती व जिसंपकण  
महासंचालिालयाच्या संबनंधत कायालयाकिे ठेवरे् बधंिकारक राहील. ज्या शासकीय नवभागाची 
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जानहरात असेल त्या शासकीय कायालयाकिे त्या जानहरातीची देयके चकुती करण्यासाठी पाठनवतांिा 
त्या देयकावर “नतसरी प्रत मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालयाच्या संबनंधत कायालाकिे पाठनवण्यात 
आली आहे” अशी िोंद घेरे् आवश्यक राहील.  ज्या देयकावर अशी िोंद िसेल त्या देयकाची रक्कम 
संबनंधत  शासकीय कायालयाकिूि चकुती करण्यात येर्ार िाही. 

4.6.18 जी वृत्तपत्र े देयकाची अशी नतसरी प्रत मानहती व जिसपंकण  महासंचालिालयाच्या संबनंधत जानहरात 
नवतरर् करर्ाऱ्या कायालयात पाठनवर्ार िाहीत त्यांच्या जानहराती स्थनगत करण्यात येतील व हे 
अनधकार त्या वृत्तपत्रािंा जानहरात नवतरर् करर्ाऱ्या अनधकाऱ्यास असतील. 

 

4.7. पिताळर्ी : 
4.7.1 खपासाठी कें ि शासिाच ेवृत्तपत्र निबधंक (आरएिआय), ऑनिट ब्युरो ऑर् सक्युणलेशि (एबीसी), ककवा 

सिदी लेखापाल (सीए) प्रमार्पत्र नवहीत िमुन्यात आवश्यक असेल. तसेच आरएिआय, एबीसी ककवा 
सीए  प्रमार्पत्रधारक वृत्तपत्रांची महासचंालिालयातरे् प्रत्यक्षात पिताळर्ी करण्यात येईल. 

4.7.2 खपाच्या पिताळर्ीबाबत मानहती व जिसंपकण  महसचंालिालयाच्या उपसचंालक / नज.मा.अ. / 
अधीपरीक्षक (प.ुव प्रका.) या अनधकाऱ्यािंा कोर्त्याही वृत्तपत्र/ नियतकानलकाच्या मुिर् व प्रकाशि 
स्थळास भेट देऊि छपाई यंत्राची क्षमता, कागद खरेदी, पोष्ट्टाचे प्रमार्पत्र, एस.टी./रेल्विेे वृत्तपत्रांच्या 
एकूर् अकंाच्या संख्येसह पाठनवले जार्ारे वृत्तपत्रांच े गठे्ठ, छपाई आदेश, नबले, त्याच्या पावत्या, 
वगणर्ीदार असल्यास त्याचंी यादी, पावत्या, नवतरर्ासबंधंीची वाहतकुीची नबले आदी तपनशलाची मानहती 
घेण्याचे व त्याआधारे संबनंधत वृत्तपत्राच्या खपाच ेआकिे तपासण्याच ेअनधकार राहतील. 

4.7.3 सदर वृत्तपत्रांच्या वार्षर्षक पिताळर्ीसाठी आवश्यक कागदपत्रे तसेच यंत्रर्ा महासचंालिालय सांगेल 
त्या व्यक्तीला/संस्थेला उपलब्ध करुि देण्याची जबाबदारी संबनंधत वृत्तपत्राची असले.  एखादे वृत्तपत्र 
छपाई, नवतरर् अथवा अन्य बाबींसाठी त्रयस्थांची िेमर्कू करीत असल्यास त्या यंत्ररे्ची संबनंधत 
वृत्तपत्राच्या कामापरुती तपासर्ी करण्याचा महासंचालिालयास अनधकार असेल त्याबाबतची तजवीज 
करुि घेण्याची जबाबदारी संबनंधत वृत्तपत्राची राहील. याकनरता महासंचालिालय हे क्वनचत प्रसंगी 
आवश्यकतेिुसार अन्य कायालयाची/बाहेरील संस्थेची मदत घेईल. नवभागीय संचालक/उपसंचालक हे 
त्यांच्या क्षते्रातील वृत्तपत्रांच्या पिताळर्ीबाबत मुख्य नियंत्रक असतील. वार्षर्षक पिताळर्ी झाल्यािंतर 
वृत्तपत्रांची अंनतम यादी नियंत्रक/उपसचंालक यांच्या समवते करण्यात येईल. ही पिताळर्ी करतािा 
वृत्तपत्रांची नियनमतता व खपाबाबतची कागदपत्रे यांची यादी तयार करुि ती स्थायी सनमती समोर 
ठेवण्यात येईल. निकर्षास पात्र ठरर्ाऱ्या वृत्तपत्राचंी िव्यािे मान् यताप्राप् त यादी महासंचालिालय 
स्तरावरच तयार करण्यात येईल. निकर्षास पात्र ि ठरर्ाऱ्या वृत्तपत्रािंा मान् यताप्राप् त यादीतूि वगळण्यात 
येईल. 
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4.7.4 मान् यताप्राप् त यादीचे दरवर्षी िूतिीकरर् करतािंा नजल्हा मनहती अनधकारी यािंी आपल्या अहवालासोबत 
वृत्तपत्रांकिूि आर.एि.आय.(रनजस्टार ऑर् न्यूजपपेर ऑर् इंनिया) ला पाठनवण्यात येर्ाऱ्या (Annual 
Statement) वार्षर्षक अहवालाची प्रतही पाठवावी. 

4.8 वरील नियमावलीिुसार अन्य नवभागांच्या तसेच महासंचालिालयाच्या जानहराती नवतरीत करण्याच ेतसेच 
महासंचालिालयाच्या जानहरातींकनरता महासचंालिालयाकिे उपलब्ध करुि देण्यात आलेल्या आर्षथक 
तरतुदीतिू करावयाच्या जानहरातींसाठीच्या खचाची देयके अदा करण्याचे प्रशासकीय व नवत्तीय अनधकार 
महासंचालक, मानहती व जिसंपकण  यािंा राहतील. 

 

4.9  श्राव्य व दृकश्राव्य माध्यमे (Audio Visual Media) 
  आधुनिक प्रसारमध्यमांच्या तलुिेत दूरनचत्रवार्ी वानहन्याचंे महत्त्व अजूिही अबानधत आहे. दूरनचत्रवार्ी 
वानहन्याद्वारे शासकीय संदेशाच े प्रसारर् करण्यासाठी मानहती व जिसपंकण  महासचंालिालयाच े पढुीलप्रमारे् 
नियमावली असेल. 
4.9.1 संकल्पिा आनर् संनक्षप्त रुप े
अ)  ब्रॉिकास्ट ऑनियन्स नरसचण कॉव्न्सल (बीएआरसी) - कें ि शासिाच्या पढुाकारािे स्थापि करण्यात 

आलेली दूरनचत्रवार्ी वानहन्यांची तसेच जानहरात संस्थांची मान्यताप्राप्त प्रनतनिनधक संघटिा पवूी टीएएम 
(टॅम) ही खाजगी संस्था प्रेक्षकसंख्या मापिाचे (ऑनियन्स मेजरमेंट) काम करीत असे.  तथानप, आता 
बीएआरसी प्रके्षकसंख्या मापिाचे कायण करते. देशातील सवण वानहन्यांच्या कायणक्रमाचंी प्रेक्षकसंख्या दर 
आठवड्याला बीएआरसीच्या वतीिे जाहीर करण्यात येते. त्याप्रमारे् टेनलव्व्हजि रेकटग (टीव्हीआर) 
ठरनवण्यात येतो. 

आ)  टेनलव्व्हजि रेकटग पॉईटं (टीव्हीआर)- एखाद्या दूरनचत्रवार्ी वानहिीचा नवनशष्ट्ट कायणक्रम नवनशष्ट्ट प्रके्षक 
लक्ष्यगटातील (एखाद्या क्षेत्रात, नवनशष्ट्ट वयोगटात, सामानजक, आर्षथक लक्ष्यगटात) नकती लोकािंी 
बनघतला त्या प्रके्षकांची टक्केवारी एकूर् कायणक्रमांच्या टक्केवारीच्या आधारे त्या दूरनचत्रवार्ी वानहिीची 
त्या आठवड्यातील प्रेक्षक टक्केवारी काढण्यात येते). उदा. एखाद्या वानहिीचा नटव्हीआर 1% असल्यास 
त्याचा अथण त्या प्रेक्षक संवगात (म्हर्ज ेमहाराष्ट्रातील 15 वर्षांपढुील, सवण सामानजक, आर्षथक संवगातील 
प्रेक्षकापकैी) 1% लोकांिी त्या वानहिीच ेकायणक्रम पानहले आहेत.  

इ)  कॉस्ट पर रेटींग पॉईटं (सीपीआरपी)- 1 टीव्हीआर नमळनवण्याकनरता संदेश देर्ारी संस्था नकती रक्कम 
खचण करण्यास तयार आहे ती संख्या. 

ई)   कॉस्ट पर साऊंि (सीपीटी)- एक हजार प्रेक्षकांपयंत पोहचण्यासाठी (नरच) येर्ारा खचण  
उ)  नरच- नकती लोकापंयंत वानहिीचे कायणक्रम पेाहचले आहेत, (त्यांिी ते पनहले असतील असे िाही) ती संस्था 
ऊ)   स्क्रोल- दूरनचत्रवार्ी वानहिीच्या पिद्यावर तळाशी उजवीकिूि िावीकिे सरकर्ारी संदेशाची पट्टी 
ए)  एल बणॅ्ि- दूरनचत्रवार्ी वानहिीच्या पिद्यावर प्रकानशत भागाचा आकार लहाि करुि इंग्रजी एल 

अद्याक्षराच्या निझाईिमध्ये सदेंशाचे नचत्र आनर् अक्षरे यासह प्रसारर् 
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ऐ)  एस्टि बणॅ्ि- दूरनचत्रवार्ी वानहिीच्या पिद्यावर कायणक्रमाच्या तळाशी निझाईि आनर् अक्षरे यासह व्स्थर 
राहर्ारी छोटी पट्टी. 
ओ)  सामानजक आर्षथक संवगण (सोनशओ इकोिॉनमक कॅटेगरी-एसईसी)- निरक्षर ते पदव्यतु्तर नशक्षर् अशा 
नवनवध गटातील व्यक्ती त्यांच्या आर्षथक पनरव्स्थतीिुसार (त्यांच्याकिे असलेल्या साधिसंपत्तीच्या आधारे) नवनशष्ट्ट 
संवगात िमूद केली जाते. नशक्षर् आनर् साधि संपत्ती आधारे ए-1 ते ई-3 या नवनवध संवगात ही वगणवारी दशणनवली 
जाते. यात ए-1 म्हर्ज ेउच्चनशनक्षत श्रीमंत व्यक्ती तर सी-1 म्हर्ज े12वी पयंतचे नशक्षर् घेतलेली मध्यम उत्पन्न 
असलेली व्यक्ती आनर् ई-3 म्हर्ज ेअनतशय गरीब उत्पन्न निरक्षर व्यक्ती. 
औ)  टाईम बणॅ्ि - दराच ेसतू्र ठरनवतािा खालीलप्रमारे् टाइमबिँ गृहीत धरण्यात येतील. 
 

      वृत्त वानहन्यांकरीता  सकाळी 6 ते दुपारी 12. िॉि प्राईम टाईम 
      दुपारी 12 ते सायं. 5. प्राईम टाईम 
       सायं. 5 ते सायं. 7. िॉि प्राईम टाईम 
       सायं. 7 ते रात्रो 10. सुपर प्राईम टाईम 
       रात्रो 10 ते रात्रो 11. प्राईम टाईम 
     मिोरंजि वानहन्यांकरीता  सकाळी 7 ते सायं. 7. िॉि प्राईम टाईम 
       सायं. 7 ते सायं. 8. प्राईम टाईम 
       सायं. 8 ते रात्रो 10. सुपर प्राईम टाईम 
       रात्रो 10 ते रात्रो 11. प्राईम टाईम 

 

4.9.2.  दूरनचत्रवार्ी वानहिी निविसचूीत समानवष्ट्ट होण्यासाठी पात्रता 
अ)  कें ि शासिाच्या संदेशवहि मंत्रालयाच्या वायरलेस प्लॅकिग कक्षाचे (िब्ल्यूपीसी) सदेंश प्रसारर्ासाठीच े

प्रमार्पत्र नमळालेली वानहिी 
आ)  कें ि शासिाच्या दूरसंचार नवभागाचे दूरनचत्रवार्ी वानहिी सलगपरे् सुरू असल्याचे प्रमार्पत्र नमळालेली 

वानहिी 
इ)  दूरनचत्रवार्ी वानहिी सलगपरे् सुरू असल्याबाबत आनर् त्यावरुि प्रसानरत होर्ाऱ्या कायणक्रमांच्या 

आशयाबाबत तसेच त्या वानहिीिे आचार संनहतेचा भंग केला िसल्याबाबत कें ि शासिाच्या मानहती आनर् 
िभोवार्ी मंत्रालयाच्या इलेक्रॉनिक नमनिया मॉनिटरींग सेंटर (ईएमसीसी) या कें िाचे प्रमार्पत्र नमळालेली 
वानहिी  

ई)  अप कलककग िाऊि कलककग साठी नमळालेला कें ि शासिाचा परवािा नमळालेली वानहिी 
उ)  सकाळी 6 ते रात्री 11 या वळेेत दररोज 17 तासांच ेप्रसारर् करर्ारी मागील 6 मनहिे कायणरत असलेली 

वानहिी. 
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ऊ)  स्थानिक केबल टीव्ही या वानहन्यांचा टीव्हीआर उपलब्ध िसल्यािे तसेच या वानहन्यांवर संदेश प्रसानरत 
झाल्याची खातरजमा करण्यासाठी प्रभावी व्यवस्था िसल्यािे स्थानिक केबल वानहन्यांबाबत स्वतंत्र नवचार 
करण्यात येईल. 

4.9.3. निविसूचीकरीता सादर करण्यात यावयाची कागदपत्र े
अ) संस्थेच ेप्रमार्पत्र 
आ) NOCC-Network Operation and Control Centre या कें िाचे प्रमार्पत्र 
इ) ईएमसीसी प्रमार्पत्र   
ई) वळेापत्रक, उदा. मागील 6 मनहन्यांमधील, सकाळी 6 ते संध्याकाळी 11 वाजपेयंत कायणक्रमाचा 

तपशील  देर्ारा नर्क्स्ि पॉईटं चाटण (एर्पीसी) 
उ) इंनियि र्ायिँनशयल नसस्टम कोि (आयएर्एससी) िॅशिल इलेक्रॉनिक रं्ड्स रान्स्र्र  

(एिईएर्टी)/ इलेक्रॉनिक व्क्लअरींग सर्व्व्हस (ईसीएस) तपशीलासह कंपिीच े िाव असलेले रि 
केलेले धिादेश. 

ऊ) ज्या टेनलपोटण ऑपरेटरव्दारे वानहिीचे कायणक्रम अपकलक केले जातात त्या ऑपरेटरचे सरासरी कायण 
वळेाबाबत प्रमार्पत्र  

ए) वानहिीच्या प्रेक्षक संख्येबाबत (नटव्हीआर) 13आठवड्यांचा (मागील 13 आठविे) बीएआरसी  अहवाल 
(लक्ष्यगट संपरू्ण महाराष्ट्र, एिसीसीएस  सवण, 15 वर्षण व या पेक्षा अनधक व्यक्ती.) 

ऐ) ही नियमावली मान्य असल्याचे दूरनचत्रवार्ी वानहिीच ेदेकार पत्र 
4.9.4 निविसूचीतूि दूरनचत्रवार्ी वानहिीचा समावशे रि कररे्. 

अ)  संस्थेचे प्रमार्पत्र दूरनचत्रवार्ी वानहिीचे िाव ककवा बोधनचन्ह बदलल्यािंतर तशी सचूिा मानहती व 
जिसंपकण  महासचंालिालयाला ि नदल्यास 

आ)  महासंचालिालयािे नदलेल्या कायादेशाच ेपरू्णपरे् पालि ि झाल्यास 
इ)  दूरनचत्रवार्ी वानहिीिे महासंचालिालयास नदलेले कोर्तेही कागदपत्र अथवा मानहती खोटी 

असल्याच ेआढळल्यास 
ई)  प्रसानरत केल्या जार्ाऱ्या कायणक्रमाच्या दजाबाबत अथवा आशयाबाबत वानहिी दोर्षी आढळल्यास. 

 

4.9.5 दरासाठी सूत्र 
अ) स्पॉट दर : प्रत्येक टाइम बिँिुसार 10 सेकंदांसाठी दर ठरनवण्याकरीता सीपीआरपी 5000 गृहीत 

धरुि)मिोरंजि वानहन्यासंाठी  नवनवध टाइमबिॅसाठी क्ष दर = 240 + { (5000)X या टाइमबिॅचा 
TVR}वृत्त वानहिीसाठी नवनवध टाइमबिँचा क्ष दर = 350 + { (5000)X या टाइमबिॅचा TVR}टीव्हीआर 
हा बीएआरसीिुसार सरासरी 13 आठवड्याचंा (शेवटचे 13 आठविे) 4 दशांश स्थािापयंतचा असेल. 
लक्ष्यगट सपंरू्ण महाराष्ट्र, एिसीसीएस सवण, वय वर्षण 15 पके्षा अनधक असलेल्या व्यक्ती वरील 
नटव्हीआरप्रमारे् येर्ारा ‘क्ष’ दर त्या वानहिीसाठी महासंचालिालयािे ठरवूि नदलेला प्रमानर्त दर 
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(Standard Rate) असेल. त्यानशवाय वानहिीच्या प्रेक्षकांचा संवगण आनर् वानहिीवरील कायणक्राचा दजा या 
दोि बाबींआधारे जास्तीत जास्त 50 टक्के पयंत अनतनरक्त दर ठरनवण्याचा अनधकार तांनत्रक सनमतीला 
असेल. या 50 टक्क्यांची नवगतवारी खालीलप्रमारे् असेल. 

आ) प्रेक्षकांचा संवगण (ऑनियन्स प्रोर्ाईल) बीएआरसी अथवा तत्सम प्रेक्षक संख्या मोजर्ाऱ्या संस्थांिा प्रमानर्त 
केल्याप्रमारे् ए-1 ते 3 या सामानजक, आर्षथक वगणवारीिुसार  (एसईसी) त्या वानहिीचा प्रेक्षक संवगण 
लक्षर्ीय असल्यास 30 टक्के पयंत अनतनरक्त दर देण्यात येईल. 

इ)  कायणक्रमांची गुर्वत्ता - वानहिी प्रसानरत करीत असलेल्या कायणक्रमाचंी एकूर् गुर्वत्ता, प्रक्षेपर्ाचा दजा, 
छायानचत्रर्ाचा दजा, साधसामुग्रीचा वापर, कायणक्रमाच्या आशयाचे मूल्य, कायणक्रमांचे स्वरुप 
(मिोरंजक/शैक्षनर्क/मानहतीपरू्ण आहे अथवा प्ररेर्ादायी आहे) या आधारे तांनत्रक सनमती ‘क्ष’ दराचा  दर 
जास्तीत जास्त 20 टक्के पयंत अनतनरक्त दराची नशर्ारस करेल. 

ई) वरील ‘क्ष’ दर व अनतनरक्त दर एकनत्रत केल्यािंतर नमळर्ारा दर हा त्या वानहिीचा अंनतम ‘क्ष’ दर असेल 
उ) नवनवध टाइमबिँचा ‘क्ष’ दर हा त्या त्या टाइमबिँसाठी असले  
ऊ) प्राइम टाईमसाठी दर अंनतम ‘क्ष’ * 1.2 असेल   
ए) सुपर प्राइम टाइमसाठी दर अंनतम ‘क्ष’ * 1.3 असेल 
ऐ) वरील सूत्राच्या आधारावर येर्ारे दर नियनमत टीव्ही स्पॉटसाठी लागू असतील  
ओ) एका नवनशष्ट्ट कायणक्रमातच स्पॉट दाखनवण्याची महासंचालिालयाला आवश्यकता भासल्यास, नवनशष्ट्ट 
चॅिलच्या त्या नवनशष्ट्ट कायणक्रमाच्या शेवटच्या 1 मनहन्यासाठी सरासरी टीव्हीआरच्या आधारावर स्पॉटसाठी 
दर निनित केला जाईल. मागील 1.10 मध्ये सवणसाधारर् टाईम बिॅ िमूद केले आहेत. तथानप, अिेक वृत्त 
वानहन्यांचे प्राईम टाईम आनर् िॉिप्राईम टाईम हे त्यांच्या कायणक्रमाच्या लोकनप्रयतेिुसार वगेवगेळे अस ू
शकतात.उदा. एखाद्या मिोरंजि वानहिीवरील सायं 6 वा. (िीएव्हीपीच्या सूत्रािुसार िॉि प्राईम टाईम) 
प्रसानरत होर्ारा कायणक्रम हा वानहिीचा अत्यंत लोकनप्रय आनर् चॅिल निव्हि फ्लॅगनशप कायणक्रम अस ूशकतो. 
पर् मग त्या वळेेत संदेश प्रसारर्ाचा दर जास्त असला पानहज.े त्यामुळे एखाद्या वानहिीवरील एखाद्या 
कायणक्रमाचा नटव्हीआर हा सवणसाधारर् सरासरी एकूर् टीव्हीआरपके्षा 20% अथवा 30 % जास्त असेल तर 
तो कालावधी अिुक्रमे प्राईम टाईम ककवा सपुर प्राईम टाईम याप्रमारे् असेल. 
औ) एल बिँ: अंनतम ‘क्ष’ * 1.2 (10 सकंेद) * (टाइमबिँिुसार 1 ककवा 1.2 ककवा 1.3)  
अं) एस्टि बिँ: अंनतम ‘क्ष’ * 0.6 (10 सेकंद) * (टाइमबिँिुसार ककवा 1.2 ककवा 1.3) 
अः) स्क्रोलसाठी (80 अक्षरे एका नदवसात 96 वळे)  
क) एका नदवसासाठी प्रत्येक टाइमबिँसाठी आलेल्या ‘क्ष’ दराची एकूर् सरासरी ‘क्ष’ *5  
ख) नदवसा साठी प्रनतनदि प्रत्येक टाइमबिँसाठी आलेल्या ‘क्ष’ दराची एकूर् सरासरी ‘क्ष’ *3 असेल  
ग) नदवसांपेक्षा जास्त प्रनतनदि प्रत्येक टाइमबिँसाठी आलेल्या ‘क्ष’ दराची एकूर् सरासरी ‘क्ष’ *1.5  
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घ) प्रायोनजत कायणक्रम- वानहिीवरील एखादा कायणक्रमाच े प्रायोजकत्व (Sponsorship) देण्याकनरता 
पढुीलप्रमारे् सूत्र असेल - :  

1) त्या वानहिीसाठी निनित करण्यात आलेल्या स्पॉटचा दर प्रायोनजत कायणक्रमा दरम्याि 
दाखनवण्यात येर्ाऱ्या स्पॉटकनरता लागू असेल. 

2) कायणक्रमाच्या िावापवूी व िावािंतर महाराष्ट्र शासिाच्या/ महासंचालिालयाच्या/ योजिेचा 
ककवा महासंचालिालयािे निनित केलेल्या घोर्षवाक्याचा ठळकपरे् उले्लख कररे्, निवदेिामध्ये 
असा उले्लख ठळकपरे् कररे् याकनरता, तांनत्रक सनमती वानहिीिे नदलेल्या दरािुसार दर निनित 
करील तथानप याकनरता नदली जार्ारी रक्कम कोर्त्याही पनरव्स्थतीत त्या कायणक्रमात 
दाखनवण्यात येर्ाऱ्या  स्पॉटसाठी नदल्या जार्ाऱ्या एकूर् रकमेच्या (Billing) 50 टक्के पके्षा जास्त 
िसावी. 

ङ) मानहतीपट प्रसारर्ासाठी - महासंचालिालयािे तयार करुि नदलेले मानहतीपट, लघूपट, चचात्मक 
कायणक्रम, मुलाखती, शासकीय योजिांची मानहती देर्ारे व्व्हिीओ (ज्याचा कालावधी 3 नम. पासूि ते 30 
नम. पयंत अस ू शकतो) त्याचे प्रसारर् करण्याकनरता वानहिीला द्यावयाची रक्कम पढुील सूत्रािुसार 
निनित करण्यात येईल- (स्पॉटसाठी निनित करण्यात आलेला दर × प्रसारर्ाचा कालावधी) ÷ 3/4 
उदा. वानहिीचा स्पॉटचा दर 10 सेकंदासाठी. रुपये 1 हजार असल्यास एका नमनिटाकनरता रु.6 हजार 
प्रमारे् 20 नम. लघुपटासाठी/ मानहतीपटासाठी एकूर् दर होईल- रुपये 6 हजार × 20 नमनिटे ÷ 3/4 
= रुपये 90 हजार. 

च) नवशेर्ष कायणक्रम निर्षमती प्रसारर्- वानहिीकिील उपलब्ध साधिसामुग्रीतूि एखाद्या कायणक्रमाची निर्षमती 
करावयास सांनगतल्यास तसचे त्या वानहिीिे त्याचे प्रसारर् केल्यास प्रसारर्ासाठी वरील ि प्रमारे् दर 
निनितकरुि निर्षमतीचा खचण म्हर्िू या प्रसारर् खचाच्या 50 टक्के ते 100 टक्के एवढी रक्कम निर्षमती 
खचण म्हर्िू देण्यात येईल. निर्षमती खचाची रक्कम नकती असावी याचा निर्णय कायणक्रमाचे स्वरुप, 
त्यातील घटक, त्याच निर्षमती मूल्य, यासाठी वापरण्यात आलेले तंत्रज्ाि तसेच कायणक्रमातील सहभागी 
व्यक्तींच ेसमाजातील स्थाि या बाबी लक्षात घेऊि तांनत्रक सनमती दर निनित करील. 

छ) थेट प्रसारर् - कायणक्रमाचे/शासकीय सोहळ्याच/ेवानहिीवरुि थेट प्रक्षपेर् करावयाचे असल्यास एकूर् 
प्रक्षेपर् कालावधीकनरता होर्ारा प्रसारर् खचण वानहिीला देण्यात येईल.  त्या प्रसारर्ाचा दर वरील ि 
मध्ये िमूद केल्याप्रमारे् असले. थेट प्रसारर्ाची तांनत्रक सुनवधा तसेच नचत्रीकरर्ाची सुनवधा करण्याबिल 
वरील च प्रमारे् प्रसारर् खचाच्या 50 टक्के ते 100 टक्के पयंत खचण देण्यात येईल.  कोर्त्या दरािे हा 
खचण द्यावा, कायणक्रमाच ेस्वरुप, कायणक्रमाच ेनठकार् त्यासाठी उपलब्ध करुि नदल्या जार्ाऱ्या तांनत्रक 
सोयीसुनवधा या आधारे तांनत्रक सनमती अंनतम निर्णय घेईल.  

ज) वरील ‘क्ष’ व अनतनरक्त दर एकनत्रत केल्यािंतर नमळर्ारा दर हा त्या वानहिीचा अंनतम ‘क्ष’ दर आहे.  
जास्त टीव्हीआर असू शकरे् हे थेट प्रसानरत होर्ारे कायणक्रम/सोहळे काही कायणक्रमाचंे (नवशेर्षत: क्रीिा 
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स्पधा ककवा नवनशष्ट्ट औनचत्यप्रसंगी थेट प्रसारर् होर्ाऱ्या कायणक्रमांचे टीव्हीआर िेहमीपेक्षा नकतीतरी 
अनधक असू शकतात. मात्र या प्रसारर्ाच े टीव्हीआर प्रसारर्ािंतर उपलब्ध होऊ शकतात. अशा 
प्रसारर्ासाठी नटव्ही स्पॉट द्यावयाचे असल्यास महासंचालिालय स्पॉट प्रसारर्ाच ेनियनमत दरािुसार 
कायादेश देईल.  

झ) यादीवर िसलेल्या दूरनचत्रवार्ी वानहन्यांवर (उदा. राष्ट्रीय दूरनचत्रवानहन्या) शासकीय यंत्ररे्ला संदेशाच े
प्रसारर् करावयाच ेअसल्यास त्या वानहिीचा या धोरर्ात िमूद केल्याप्रमारे् दर ठरवूि अथवा निएव्हीपी 
दरािुसार कायादेश देण्यात येतील. 

ञ) वरील बाबींव्यतनरक्त अन्य कोर्त्याही नवशेर्ष प्रसारर्ासाठी तांनत्रक सनमती त्याच वळेी दर ठरवील. 
तथानप त्यासाठी वर िमूद केलेले सूत्र आधारभतू असले. या नवशेर्ष प्रसारर्ासाठी दर कसा निनित केला 
ते तपनशलात िमूद कराव ेलागेल. 

 

4.9.6. नवतरर् 
संदेशाच ेस्वरुप, संदेशाचा लक्ष्यगट (टागेट ऑनियन्स), वानहिीचे वनैशष्ट्ये आदी लक्षात घेऊि एखादा 
संदेश कोर्त्या वानहिीला, नकती वळेा (नफ्रक्वने्सी) नकती नदवसांसाठी द्यायचा याचा निर्णय मानहती व 
जिसंपकण  महासचंालिालय घेईल. 

4.9.7. दर िूतिीकरर् 
दराचे िूतिीकरर् सवणसाधारर्त: दरवर्षी करण्यात येईल. आपल्या टीव्हीआरमध्ये लक्षर्ीय वाढ 
झाल्याच्या वानहिीचा दावा असेल तर वानहिी याबाबत िूतिीकरर्ासाठी परुाव्यासह एक वर्षािंतर अजण 
करु शकेल. तथानप, एखादा वानहिीचा टीव्हीआर लक्षर्ीयनरत्या कमी झाल्याचे महासंचालिालयाला 
आढळल्यास महासंचालिालय संबनंधत वानहिीला आपले म्हर्रे् मांिण्याची संधी देऊि त्या वानहिीचा 
दर कमी करु शकेल. 

4.9.8 तांनत्रक सनमती- 
1. महासंचालक, मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालय  
2. संबनंधत नवभागाच ेअनधकारी 
3. संचालक (मानहती)(प्रशासि), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय 
4. संचालक (मानहती)(वृत्त), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय 
5. उपसंचालक (लेखा), मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालय 
6. उपसंचालक (वृत्त), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय 
7. संशोधि अनधकारी, मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय 
8. वनरष्ट्ठ सहायक सचंालक (जानहरात), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय 
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  वर िमूद िव्या धोरर्ािुसार सध्या निएव्हीपीच्या दरािे दूरनचत्रवार्ी वानहन्यािंा जानहरात देण्यात येत 
आहे. या वानहन्याचंा िव्या धोरर्ािुसार दर निनित होईपयंत निएव्हीपीच्या दरािे जानहरात देण्यात येईल. 

 

4.10  रेिीओ संदेश प्रसारर् नियमावली 
  आधुनिक प्रसारमाध्यमांमध्ये रेिीओचे महत्त्व आजही कायम आहे. एवढेच िव्हे तर एर्एम वानहन्यांमुळे ते 
वाढत आहे. रेिीओच्या माध्यमातूि नवनवध उपक्रमांमार्ण त जिजागतृी करण्यात येते. मानहती व जिसंपकण  
महासंचालिालय हे सध्या कें ि शासिाच्या नवद्यापि और दृकश्राव्य निदेशालय (िीएव्हीपी) यािंी निनित केलेल्या 
दरािुसार रेनिओवरुि संदेशाच े प्रसारर् करते. रेनिओच्या प्रके्षक संख्येबाबत कोर्तेही अनधकृत आकिेवारी 
उपलब्ध िाही.  ज्याकनरता बाकण  व आयआरएस कायण करीत आहेत. ही अनधकृत आकिेवारी उपलब्ध होईपयंत 
महासंचालिालय िीएव्हीपीिे ठरनवलेल्या दरािुसार रेनिओवरुि खाजगी एर्.एम.वानहन्या व कम्युनिटी रेनिओ 
कें ि संदेशाच ेप्रसारर् करील. ‘आकाशवार्ी’ साठी आकाशवार्ीच ेदर ग्राह्य धरण्यात येतील. मात्र िीएव्हीपीिे 
निनित केलेले दर केवळ कजगल्ससाठी/स्पॉटसाठी निनित करण्यात येतात. त्या व्यनतनरक्त खालील बाबींचा 
समावशे महासंचालिालयाकनरता करण्यात येत आहे. 

अ) आरज े: लाईव्ह निवदेिात शासिाची नवनवध मानहती जितेपयंत पोहचवतील. यासाठी खालीलप्रमारे् 
िीएव्हीपी प्रमारे् दर लागू असतील. उदा. 10 सेकंदापयंत आरज ेमेन्शि असल्यास 10 सेकंदाचा दर 
लागू असेल. 

आ) नवशेर्ष कायणक्रम : या उपक्रमातंगणत 5 ते 25 नमनिटापयंत मानहती प्रसारर्ाचा नवशेर्ष कायणक्रम करता 
येईल.  त्यासाठी खालीलप्रमारे् दर लागू असतील. 
1. प्रसारर्ाचे  दर (िीएव्हीपी) िुसार 
2. निर्षमती खचण (िीएव्हीपी) िुसार 

इ) या व्यनतनरक्त मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालयाला अन्य प्रकारे कायणक्रमाचे प्रसारर् करावायच े
असल्यावरील िीएव्हीपी दरापेक्षा वगेळे दर महासंचालिालय निनित करु शकेल. 

 

4.11  बाह्य व अन्य प्रनसद्धी माध्यमे (Outdoor / Outdoor Home Media) 
  बाह्य माध्यमांमध्ये खालील माध्यमांचा समावशे असेल.   

1. जानहरात र्लक आनर् नबलबोिण 
2. पोल नकऑस्क 
3. िीजीटल बोिण 
4. सावणजनिक नठकार्ी फ्लेक्स बिॅर 
5. बस पॅिल ककवा शेल्टर 
6. इल्यूनमनिटेि सायिेज 
7. वॉल पेंटीग 
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8. निस्प्ले पॅिल 
9. हॉलमधील निस्प्ले 
10. िीजीटल प्लॅटर्ॉमणवर आऊटिोअर कनरता माध्यम उपक्रम 
11. आऊटिोअर माध्यमांशी संबनंधत अन्य उपक्रम 

 

वृत्तपत्रे, दूरनचत्रवार्ी वानहन्या आनर् रेनिओ यांच्या दराचे प्रमार्ीकरर् (Standardization) करता येते. तथानप, 
बाह्य माध्यमांच्या (आऊट िोअर) बाबतीत त्या माध्यमांमधील वस्तूंचा आकार, स्थाि आनर् त्याची आकर्षणकता 
यािुसार नवनवध हंगामाप्रमारे् (नसझि) या माध्यमाचंे दर हे बदलते असतात. त्यामुळे बाह्य माध्यमांसाठी नवनवध दर 
निनित करता येर्ार िाही.  याकनरता मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय मोनहमेच्या आवश्यकतेिुसार कोर्त्या 
बाह्य माध्यमाचंा, नकती नदवसांकनरता आनर् कोर्त्या भौगोनलक क्षते्रात उपयोग करायचा आहे याचा तपशील 
निनित करील आनर् त्यािुसार निवि यादीवरील बाह्य माध्यम संस्थािा त्याचंे देकार देण्यासाठी आमंनत्रत करील.  
या संस्थांिा पढुीलप्रमारे् मानहती देण्यात येईल. 

 कामाचे पनरमार् (कॉन्टम ऑर् वकण ) 
 अंदानजत उपलब्ध निधी 
 संदेश प्रसारर् मोनहमेचे सवणसाधारर् स्वरुप 
 लक्ष्यवधेी गटांच ेस्वरुप 
 वळेापत्रक  

  महासंचालिालयािे निनित केलेल्या (मावज.शासि निर्णय क्र-/2015प्र34/153.क्र. नदिांक जुलै 2017) 
कायणपद्धतीिुसार या जानहरात संस्थािी केलेल्या सदरीकरर्ाच्या आधारे गुर्ाकंि देऊि दजा आनर् दर या आधारे 
आवश्यकतेिुसार एक ककवा त्यापेक्षा अनधक ससं्थाची अटी व शतीसह निवि करील. बाह्य माध्यम संस्थाचंी 
कामाप्रमारे् निवि करुि त्यांच्यामार्ण त शासकीय संदेश प्रसारर्ाच े काम करुि  घेण्यात येईल. त्यािुसार या 
तपशीलवार मानहतीच्या आधारे िमूद खचाच्या मयानदत ससं्था सादरीकरर् करतील.   
 

4.12  वबे आनर् समाज माध्यमे (Web & Social Media) 
अ) िव्यािे उदयास आलेल्या समाजमाध्यमांमार्ण त शासकीय संदेशाचे प्रसारर् तसेच शासकीय योजिांबाबत 

जिजागृती करण्यासाठी मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय वबे आनर् समाजमाध्यमे (सोशल मीनिया) 
नियमावली राबनवण्यात येईल.  

आ) समाजमाध्यमांच ेनवनवध प्लटॅर्ॉम्सण-  
  सोशल िेटवनकंग उदा.- रे्सबकु, गुगल प्लस, कलक्िइि 
 मायक्रोब्लॉकगग उदा.- निटर, टंब्लर 
 ब्लॉकगग- उदा.- ब्लॉगर, विणप्रेस 
 र्ोटो शेअकरग- उदा.-  इन्स्टाग्राम, व्फ्लकर, कपटरेस्ट, स्िॅपचॅट 
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 व्व्हनिओ शेअकरग- उदा.-  युयूब, नवनमओ, पेनरस्कोप 
 सोशल म्युनझक प्लटॅर्ॉमण- उदा.- साउन्िक्लाऊि, पॉिकॉस्ट 
 इन्स्टन्ट मेसेंकजग- उदा.- व्हॉटसअप, टेनलग्राम 

 

इ) वरील समाजमाध्यमाचंा वापर करुि शासिाच े उपक्रम, योजिा, निर्णय, लोकानभमुख कायणक्रम 
अनधकानधक वापरकत्यांपयंत पोहोचनवता येईल. त्यासाठी या माध्यमांवरुि संबनंधत योजिांच ेपोस््स, 
व्व्हनिओज, ग्रानर्क्स, निझाईि (नवनवध र्ॉमेटमधील) ठरानवक रक्कम खचण (Paid) करुि प्रसानरत 
करण्यात येतील. शासिस्तरावर (कें ि आनर् राज्य) िव ेमाध्यम म्हर्िू समाजमाध्यमांचा वापर केला जात 
असूि वृत्तपत्रे, दूरनचत्रवानहिी या माध्यमांसारखे समाजमाध्यमांचा उपयोग करण्यासाठी कोर्तेही 
जानहरात दर निनित केलेले िाहीत. समाजमाध्यमांच ेप्रकार, त्याची लोकनप्रयता आनर् वापरािुसार प्रत्येक 
समाजमाध्यमांच्या प्लॅटर्ॉमणचे दर हे वगेवगेळे आहेत, त्यातच एखादी पोस्ट अनधकानधक लोकांपयंत 
पोहोचनवरे् (Reach/View), वापरकत्यांिा या प्लॅटर्ॉमणच ेअिुसरर् (Follow) करायला सांगरे् अस ेप्रत्येक 
उपक्रमाच े दर हे प्लॅटर्ॉमणनिहाय वगेवगेळे आहेत.त्यामळेु संबनंधत सोशल मीनिया प्लॅटर्ॉमणच े प्रत्येक 
उपक्रमासाठी (activity) साठी नवनहत केलेले दर आनर् अनधक प्रनक्रया शुल्क देऊि महासंचालिालय 
सोशल मीनियावरुि मोहीम राबनवल. 

ई)  मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालय नवनवध समाजमाध्यमांवरुि प्रनसद्धी मोहीम राबनवतािा खालील 
बाबींचा नवचार करुि तपशील निनित करेल. 
  अ) मोनहमेतील नवर्षयािुसार सोशल मीनिया प्लॅटर्ॉमणची निवि- 
  आ) मोनहमेत प्लॅटर्ॉमणिुसार वापरायच ेर्ॉमेट (ग्रानर्क्स, व्व्हनिओ, जीर् आदी) 
  इ) मोनहमेचा कालावधी- 

ई) स्थळ ककवा क्षेत्र (कोर्त्या प्रादेनशक नवभागांसाठी की राज्यासाठी )- 
  उ) मानहती पोहोचनवण्याच ेउनिष्ट्ट असलेली लोकसंख्या- 

 

उ) उपरोक्त बाबींचा संपरू्ण सनवस्तर तपशील निनित करुि त्यािुसार निविसूचीवरील माध्यम संस्थांिा त्यांचे 
देकार देण्यासाठी आमंनत्रत करेल. या संस्थांिा खालीलप्रमारे् मानहती देण्यात येईल.  

अ)  वबेसाइट, वबे पोटणल्स, ब्लॉग, मायक्रो ब्लॉग, मायक्रोसाइ्स, मोबाईल अॅव्प्लकेशन्स 
यासह अमयानदत सोशल मीनिया प्लॅटर्ॉम्सणच े सकंल्पिात्मक, नवकास आनर् 
व्यवस्थापि कररे्. 

ब)  नवनवध पारंपानरक माध्यमांबरोबरच समाजमाध्यमांद्वारे मानहतीच ेजलद आनर् कायणक्षमतेिे 
प्रसारर् होण्यासाठी नवनवध पयाय नवकनसत कररे्. 

क)  इंटरिेट ब्रॉिकास्टसह ककवा त्यानशवाय दुहेरी बहुमाध्यमांद्वारे लाईव्ह सेवा देरे्. उदा- 
स्रीकमग, रे्सबकु लाईव्ह, पेनरस्कोप इत्यादी 



शासि निर्णय क्रमांकः मावज-2018/प्र.क्र.348/34 
 

पृष्ट्ठ 25 पैकी 24 

ि)  समाजमाध्यमे आनर् वबे सेवांच्या माध्यमातिू मुनित, दुरनचत्रवानहन्या, िभोवार्ी आदी 
सवण माध्यम प्रकारांच ेअवलोकि कररे् 

 

ऊ) नवनवध समाजमाध्यम प्लॅटर्ॉमणवर सजणिशील सानहत्य, मजकूर (नक्रएनटव्ह कन्टेन्ट) नवकनसत करूि 
अपलोि करण्याच ेकाम एजन्सी करेल. बिॅसण, व्व्हनिओज,इन्र्ोग्रानर्क्स, ग्रानर्क्स, निझाइि, अकण नचत्र,े 
काटूणन्स, ऍनिमेशि आदी सवण प्रकारांचा यात समावशे असेल. अपलोि केलेल्या मजकुराच े अद्ययावत 
सुसज्ज व्यवस्थापि चमूद्वारे दैिंनदि पयणवके्षर् करण्याचीही एजन्सीची जबाबदारी असले. 

  उपरोक्त घटकािुंसार वबे-सोशल मीनियावरुि प्रनसद्धीसाठी  निवि यादीवरील संस्थांकिूि कामाच्या 
मयादेत देकार मागवले जातील. आनर् त्यातील योग्य, अिुभवी संस्थांची या कामासाठी निवि केली जाईल.  

5.   संबनंधत वृत्तपत्रािंी करावयाच्या अजाचा िमिुा, प्रमार्पत्रे यांचे िमुिे, पिताळर्ीचा िमुिा इत्यादी 
संदभातील िमिेु मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालयािे तयार करुि ते महासंचालिालयाच्या वबेसाईटवर 
उपलब्ध करुि द्यावते. 

6.  सदर शासि निर्णय नवत्त नवभागाच्या अिौपचानरक संदभण क्र.393/2018, नद.30/11/2018 व नियोजि 
नवभागाच्या अिौपचानरक सदंभण क्र.237/2018, नद.17/12/2018 अन्वये नमळालेल्या सहमतीिे निगणनमत 
करण्यात येत आहे. 

  सदर शासि निर्णय महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असिू त्याचा संकेताकं क्र. 201812201818380207 असा आहे. हा आदेश निजीटल स्वाक्षरीिे 
साक्षांनकत करुि काढण्यात येत आहे. 

  महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशािुसार व िावािे. 

 

                ( रा.िा.मुसळे ) 
                अवर सनचव, महाराष्ट्र शासि 
प्रनत, 
  मा.राज्यपालाचंे सनचव, 
  मा.मुख्यमंत्र्याचंे सनचव, 
  सवण मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे सनचव, 
  मा.नवरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र नवधािसभा, 
  मा.नवरोधी पक्षिेता, महाराष्ट्र नवधाि पनरर्षद, 
  मा.मुख्य सनचव, महाराष्ट्र राज्य, 
  सवण मा.अपर मुख्य सनचव / मा.प्रधाि सनचव / मा.सनचव, 
  सवण मंत्रालयीि नवभाग, 
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  सवण नवभागीय आयकु्त, 
  सवण नजल्हानधकारी, 
  सवण नजल्हा पनरर्षदांच ेमुख्य कायणकारी अनधकारी, 
  सवण मंिळे/ महामंिळे/ स्थानिक स्वराज्य संस्था / शासिाच्या स्वायत्त संस्था, 
  * प्रबधंक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मंुबई, 
  * प्रबधंक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई, 
  * प्रबधंक, लोकायकु्त आनर् उप लोकायुक्त यांच ेकायालय, मंुबई, 
             महासंचालक (मानहती), मानहती व जिसपंकण  महासंचालिालय,  
  महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2, (लेखा व अिुश्रयेता), मंुबई/ िागपरू, 
  महालेखापाल, महाराष्ट्र 1/2, (लेखापनरक्षा), मंुबई/ िागपरू, 
  अनधदाि व लेखा अनधकारी, मंुबई, 
  सवण मंत्रालयीि नवभागांच्या अनधपत्याखालील नवभाग प्रमुख व कायालय प्रमुख, 
  सवण सचंालक (मानहती), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय,  
  उपसंचालक (मानहती), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय, महाराष्ट्र पनरचय कें ि, िवी नदल्ली, 
  सवण उपसंचालक (मानहती), मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय,  
  सवण नजल्हा मानहती अनधकारी, मानहती व जिसंपकण  महासचंालिालय, 
  सवण उप मानहती कायालये, मानहती व जिसंपकण  महासंचालिालय, 
  निवि िस्ती. 
 
* पत्रािे 
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