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वर्तम नपत्र शीर्तक सत्य पन स ठी म र्तिशतक सूचन ांच

1. मुद्रिालय आणि पुस्ट्तके अधधननयम 1867 अन्वये “ सावसिननक बातम्या अथवा
सावसिननक बातम्याांवरील हिप्पिी अशा प्रकारचे ननयतकाललक स्ट्वरूपाचे मुहद्रत काम”
असे पररभाषित करीत, वतसमानपत्राांच्या नोंििीची तरतूि करण्यात आली आिे .

2.

वतसमानपत्र प्रकालशत करू इजच्ििाऱ्या कोित्यािी व्यक्तीला वतसमानपत्राच्या प्रस्ट्ताषवत

शीिसकासि (शीिसकाांसि) षवननिीष्ि प्राधधकरिाकडे शपथपत्र सािर करावे लागेल. प्रस्ट्ताषवत
शीिसकाबाबत प्रेस रजिस्ट्रारकडून खालील बाबीांची खातरिमा केल्यानांतर षवननहिस ष्ि प्राधधकरि
सांबांधधत शपथपत्र प्रमाणित करे ल:
a.

प्रस्ट्ताषवत शीिसक िे राज्यातील इतर कोित्यािी भािेतील शीिसकासमान अथवा सारखे

नािी ककां वा
b.

भारतभरातील याच भािेतील कोित्यािी षवद्यमान शीिसकासमान नािी.

3.

शीिसक

सत्यापनाठी

अिस

करण्यापव
ू ी

अिसिाराने

आरएनआयच्या

सांकेतस्ट्थळावर

‘Verified Titles/Title Search’या िव्ु यावर उपलब्ध सत्याषपत शीिसकाांची समग्र यािी तपासन
ू

पािावी आणि प्रस्ट्ताषवत शीिसक िे आरएनआयतफे आधीपासन
ू च सत्याषपत करण्यात आलेल्या
शीिसकासमान नसल्याची खातरिमा करून घ्यावी. आरएनआयच्या सांकेतस्ट्थळावर प्रिलशसत

शीिसके आरएनआयद्वारे सत्याषपत करण्यात आलेली असली तरीसत्य पपर् शीर्तक ांच्य य िीर्
नसलेली शीर्तके उपलब्ध असर्ीलच, असे न ही.
शीिसक मांिूर अथवा नामांिूर करण्याचा अांनतम अधधकार प्रेस रजिस्ट्रार याांनाच रािील.

(4)

वतसमानपत्र/ननयतकाललकाच्या शीिसक सत्यापनासाठी केवळ ऑनलाईन पद्धतीनेच अिस

करता येईल. http//www.rni.nic.in. या आरएनआयच्या सांकेतस्ट्थळावर िा आवेिन/अिस नमन
ू ा
(सांलग्न स्ट्वरूपात) उपलब्ध आिे . या अिासची िापील प्रत – षप्रांि षवननहिसष्ि प्राधधकरिामाफसत
(जिल्िा िां डाधधकारी/सांबांधधत जिल््याचे कायसकारी िां डाधधकारी याांच्यामाफसत ) आरएनआयकडे
पाठवली िावी.
(5) अिस अग्रेषित करिाऱ्या षवननहिस ष्ि प्राधधकरिाचा लशक्का आणि स्ट्वाक्षरी, शीिसक अिासच्या
प्रत्येक पष्ृ ठावर स्ट्पष्ि आणि सुवाच्य असावी.
(6) शीिसक सत्यापनासाठी जिल्िा िां डाधधकारी/ षवननहिसष्ि प्राधधकरि याांच्यामाफसत अग्रेषित
शीिसक अिाांच्या मूळ प्रतीांवरच आरएनआयतफे प्रकक्रया केली िाईल.छ य ांककर् प्रर्ी पवच र र्

घेर्ल्य ज ण र न हीर्.शीिसक अिासवर खाडाखोड, पाांढऱ्या द्रवाचा वापर, मिकूर रद्ि करिे,
पुनलेखन करण्यास परवानगी नािी.

(7) एखाद्या अिासत एकापेक्षा िास्ट्त भािा नमूि केल्या असल्यास तो अिस द्वीभािी /बिुभािी
वतसमानपत्रासाठी आिे , असे मानले िाईल आणि त्यानुसार त्याचे सत्यापन केले िाईल.
(8) वतसमानपत्र ककां वा प्रकाशन िे एका भािेतील असेल, ते द्षवभािी ककां वा बिुभािी असू शकेल.
िर प्रकाशन द्वीभािी ककां वा बिुभािी असले तर त्यातील सवस बातम्या/लेख, ज्या भािाांमध्ये

शीिसकाचे सत्यापन झाले आिे , त्या सवस भािाांमध्ये असले पाहििेत. वेगळ्या भािेत स्ट्वतांत्र
प्रकाशन आिावयाचे असल्यास अशा प्रत्येक प्रकाशनासाठी स्ट्वतांत्र अिस सािर करावा लागेल.
(9)

त्य च भ र्ेर् त्य च र ज्य र्ून म त्र वेर्ळ्य जजल््य र्ून पवद्यम न प्रक शन ची नवी

आवत्त
ृ ी

आण यची

असली

र्र

त्य स ठी

शीर्तक च्य

पूवत

सत्य पन ची

आवश्यकर्

न ही.प्रकाशकाला थेि शपथपत्र सािर करता येईल आणि त्यानांतर नोंििी क्रमाांक आणि
प्रमािपत्र िारी करण्यासाठी आरएनआयकडे आवश्यक कागिपत्रे सािर करावी लागतील. मात्र
प्रस्ट्ताषवत नवी आवत्त
ृ ी अन्य राज्य अथवा अन्य भािेतील (त्यात ककां वा अन्य राज्यातील)
असली तर शीिसकाचे पूवस सत्यापन आवश्यक रािील.
(10)

एखाद्या अिसिाराकडे एखाद्या षवलशष्ि भािेतील, राज्यातील अथवा ननयतकाललकाच्या

शीिसकाचे स्ट्वालमत्व असेल, तर त्याच्याकडे त्या शीिसकाच्या इतर भािाांतील, राज्याांतील अथवा
ननयतकाललकाच्या शीिसकावर स्ट्वाभाषवक स्ट्वालमत्वाचा िावा असिार नािी.
(11)

इतर राज्य, भािा अथवा ननयतकाललकाच्या पूव-स स्ट्वालमत्वाच्या शीिसकाचे सत्यापन, िे

मागसिशसक तत्वाांना अनुसरून उपलब्धतेच्या अधधन रािील.

(12)

असे अिसिार, ज्याांनी आरएनआय नोंिीमध्ये आधीच आपल्या नावे प्रकाशने नोंिषवली

आिे त त्याांनी नवीन शीिसकासाठी अिस करण्यापव
ू ी, आपल्यानोंिणीकृर् प्रक शन सांिभ तर्ील
अललकडचे व पर्तक पववरणपत्र योग्य प्रक रे भरून आरएनआयच्य क य तलय र् ि खल केल्य ची
ख र्रजम करुन घ्यावी.
(13) शीिसक सत्यापनासाठीचा अिस कोित्यािी प्रकारे अपूिस असल्यास तो फेिाळला िाण्यास
पात्र रािील.

(14) अिासवर प्रकक्रया करताना शीिसक सत्यापनासाठी प्रेस रजिस्ट्रारद्वारे अवलांबबण्यात येिारे
सषवस्ट्तर ननकि पढ
ु ीलप्रमािे:
a.

एखाद्या राज्यातील कोित्यािी भािेतील समान अथवा सारख्या शीिसकाचे अथवा

िे शभरातील त्याच भािेतील समान अथवा सारख्या शीिसकाचे सत्यापन केले िािार नािी.
b.

परिे शी शीिसक मालकासि केलेला वैध परवाना करार सािर केल्यालशवाय एखाद्या

परिे शी वतसमानपत्र/ मालसकासमान अथवा सारख्या शीिसकाचे सत्यापन केले िािार नािी.
c.

अिसिाराने, त्याला पूवी बिाल करण्यात आलेल्या शीिसकाची (शीिसकाांची) नोंििी

केल्यानांतरच त्याला नवीन शीिसकासाठी (शीिसकाांसाठी) अिस करता येईल.
d.

अिसिाराला एका वेळी तीन पेक्षा िास्ट्त शीिसकाांसाठी अिस करता येिार नािी. एका

अिसिाराकडून तीन पेक्षा िास्ट्त अिस प्राप्त झाल्यास, केवळ तीनच अिस षवचारात घेतले
िातील, इतर नाकारले िातील.
e.

खालील बाबी वगळता, प्रथम येिाऱ्यास प्राधान्य या तत्वावर अिाांचे सत्यापन केले

िाईल.:
i.परिे शी शीिसक असल्यास, अिसिाराने माहिती आणि प्रसारि मांत्रालयाचे ना-िरकत प्रमािपत्र
सािर केल्यास.
ii.न्यायालयाचे

ककां वा

कोित्यािी

वैधाननक

प्राधधकरिाचे

ननिे श

असल्यास, आणि

अशा

हिशाननिे श / आिे शाषवरूद्ध अपील न करण्याचा ननिसय घेण्यात आला असल्यास ते
बांधनकारक असतील.
iii.इतर कोित्यािी प्रकरिी िनहिताथस असल्यास प्रेस रजिस्ट्रार याांच्या मान्यतेने.
f. अिसिाराने अिस सािर करताना कोित्यािी शब्िलेखन त्रुिीमुळे शीिसक फेिाळले
गेल्यास आरएनआय िबाबिार असिार नािी.

g.

मुद्रिालय आणि पुस्ट्तके अधधननयम 1867 च्या कलम 1 नुसार आरएनआय केवळ

पस्ट्
ु तके आणि ननयतकाललकाांचीच नोंििी करते. खालील प्रवगासतील अिसिाराांनी शीिसक
सत्यापनासाठी केलेले अिस षवचारात घेतले िािार नािीत :
i.वत्त
ृ सांस्ट्था

ii.लेख सांस्ट्था
iii.वत्त
ृ सांकेतस्ट्थळे
iv.वत्त
ृ वाहिन्या

v.डॉि कॉम, डॉि इन, ई, ब्लॉग, पोिस ल, फेसबुक, ट्वीिर, ऑकुसि, ललांक्ड इन, यूट्यूब, यािू, गुगल,
षवकीपीडीया, षवकीललक्स अशा शब्िाांचा वापर करिाऱ्या शीिसक पयासयाांसि प्रकाशनाांच्या
इलेक्रॉननक आवत्त
ृ ी.
(15) प्रस्ट्ताषवत वतसमानपत्राांसाठी खालील शीिसक प्रवगस षवचारात घेतले िािार नािीत:
i.शासकीय षवभाग, शासकीय सांघिना, परिे शी सरकारे , सांयुक्त राष्रे , िागनतक आरोग्य सांघिना,

आांतरराष्रीय श्रम सांघिना इ. आांतरराष्रीय सांघिनाांची नावे असलेली शीिसके, िी अशा
सांघिनाांशी सांबांधधत असल्याची हिशाभूल सुचवतात.

ii.केंद्र/राज्य सरकारे अथवा त्याांच्या सांघिना अथवा स्ट्थाननक स्ट्वराज्य सांस्ट्था याांच्या सावसिननक
कल्यािकारी योिनाांशी सांबांधधत असल्याचे सधू चत करिारी शीिसके.

iii.िाहिराती, ननषविा, स्ट्थावर मालमत्ता, हिनिलशसका, पांचाांग, वध-ू वर सच
ू क िाहिराती, यलो पेिेस
(साधारिपिे श्वेत, गल
ु ाबी इ. उपसगस असिाऱ्या) मागसिलशसका, डायरी, साराांश, तथ्य सारीिी
(फॅक्ि शीट्स), बल
ु ेहिन (बातमीपत्र), पत्रक, माहिती पत्रक, ननिे लशका अशा शब्िाांचा समावेश
असिारी शीिसके, ज्या प्रकारच्या प्रकाशनाांमध्ये बातमी/मते/लेख इ. चा समावेश नसतो.
iv.सांक्षेप ककां वा आद्याक्षर सांज्ञा असिारी शीिसके उिा.: B2B, A2Z इ.
v.धचत्रालेख, जव्िडीओग्राम्स, िॉलमाकस, लोगो, मोनोग्राम, सांक्षेप, फोनोग्राम, इमोिी इ. धचन्िे आणि
धचन्िे असलेल्या कोित्यािी शीिसकाचे शीिसक म्ििून वापर करण्यासाठी सत्यापन करता येिार
नािी.

vi.धचत्रे अथवा धचन्िे अशा शब्ि-सांख्या षवरहित विाांचा समावेश असिारी असिारी शीिसके.
vii.प्रथमिशसनी िास्ट्यास्ट्पि ककां वा ननरथसक शीिसकाांचे सत्यापन केले िािार नािी. शीिसकामध्ये
सांख्या आणि +, * अशा कोित्यािी स्ट्वरूपाच्या गणिती धचन्िाचा वापर केला िाऊ नये.
साप्ताहिक, वीकली, सांध्या इव्िननांग, डेली, िै ननक, न्यूि अशा शब्िाांच्या ननरथसक सांयोगाच्या
शीिसकाांचे सत्यापन केले िािार नािी.

viii.धालमसक अथस असिारी शीिसके, तसेच लोकाांच्या भावनाांच्या दृष्िीने अश्लील आणि आक्षेपािस
अशा शीिसकाांचे सत्यापन केले िािार नािी.
ix.नकारात्मक अथस असिाऱ्या ककां वा गुन्िा आणि भ्रष्िाचार अशा शब्िाांसि िरू
ु पयोग केला िाऊ
शकेल, अशा शीिसकाांचे सत्यापन केले िािार नािी.

x.केवळ सांघिना/सांस्ट्था/कांपन्या/षवश्वस्ट्त ननधी याांनाच शीिसकामध्ये रोिगार/करीयर/िॉब/नोकरी
अशा शब्िाांचा वापर करता येईल. व्यजक्तगत अिसिाराांच्या अशा प्रकारच्या शीिसकाांचे सत्यापन
केले िािार नािी.
xi.“बोधधचन्ि व नावे (अनधु चत वापरास प्रनतबांध) अधधननयम 1950” चे उल्लांघन करिारी शीिसके.

xii.कोित्यािीर ष्ट्रीय प्रर्ीक, र ष्ट्रीय बोधव क्य शीसाधम्यस असिाऱ्या ककां वा केंद्र सरकार / राज्य
सरकार / स्ट्थाननक स्ट्वराज्य सांस्ट्था याांच्याशी सांबांध असल्याबाबत हिशाभल
करिाऱ्या
ू
शीिसकाचे सत्यापन केले िािार नािी.

xiii.सांबांधधत षवभाग वगळता िे शातील ‘पोललस’, ‘ब्युरो’, ‘अन्वेिि षवभाग’, ‘िक्षता’, ‘सीआयडी’,
‘सीबीआय’ इ. अशा ननयामक / अांमलबिाविी करिाऱ्या सांस्ट्थाांची नावे वापरिारी शीिसके.

xiv.िे शाचे षवद्यमान / मािी राष्रपती आणि पांतप्रधान, राज्याांचे षवद्यमान राज्यपाल आणि
मुख्यमांत्री तसेच षवद्यमान सरन्यायाधीश, ननयांत्रक आणि मिालेखा परीक्षक आणि मुख्य

ननवडिूक आयुक्त याांच्या नावे असिारी शीिसके, ज्या नावे या प्रकाशनाची नोंििी केली िात
आिे .

xv.राष्रीय नेते ककां वा प्रमुख राष्रीय नेते, सरकारप्रमुख, केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधधकारी

याांच्या नावे ककां वा नावाांशी साधम्यस असिाऱ्या शीिसकाांचे सत्यापन केले िािार नािी. मात्र,
सांबांधधर् सांघटनेनेअिस केल्यास राष्रीय आणि राज्य स्ट्तरावरील मान्यताप्राप्त रािकीय पक्षाांची
नावे षवचारात घेतली िातील.

xvi.षवद्यमान नोंििीकृत वतसमानपत्राांच्या शीिसकाांचा सांयोग असलेले शीिसक तसेचिोन ककां वा

त्यािून िास्ट्त षवद्यमान शीिसकाांचा सांयोग असलेले शीिसक ककां वा षवद्यमान शीिसकाचा एखािा
भाग, ज्यामुळे नवीन शीिसक पूिप
स िे लभन्न ठरत नािी, अशा शीिसकाांचे सत्यापन केले िािार
नािी. अथासमध्ये लक्षिीय फरक नसल्यास, षवद्यमान शीिसकातील िोन शब्िाांच्या मध्ये एखािा
शब्ि समाषवष्ि करिे सारखेच मानले िाईल.

xvii.भािा, प्रकाशनाचे स्ट्थान आणि वारां वाररता षवचारात न घेता समान ककां वा लभन्न क्रमाने
षवद्यमान शीिसकातील समान शब्ि असलेली शीिसके.
xviii.षवद्यमान शीिसकाच्या मागे अथवा पुढे शिर, राज्य, ननयतकाललक, भािा, अव्यये/षवशेििे, उपसगस
(A, An, The) इ. िोडून तयार केलेल्या शीिसकाांचे सत्यापन केले िािार नािी. उिा.: ि, िाईम्स,

डेली, िै ननक, वीकली(साप्ताहिक),व्िी/वातास, आि, िूडे, एक्सप्रेस, न्यूि, खबर, समाचार, बुलेहिन,
डायरी, इांडडया, नॅशनल, राष्रीय इ.

xix.पवद्यम न शीर्तक च्य मागे अथवा पढ
ु े ननयतकाललक अथवा प्रस्ट्ताषवत प्रकाशनाची भािा िोडून
तयार केलेल्या शीिसकाांचे सत्यापन केले िािार नािी.

xx.केवळ स्ट्पधास परीक्षा ककां वा अभ्यासाचे साहित्य / कोधचांग साहित्याशी सांबांधधत मिकूर
असलेल्या प्रकाशनाांची शीिसके सत्याषपत केली िािार नािीत.

xxi.षवद्यमान शीिसकाशी साधम्यस असिारी, मात्र स्ट्पेलीांग वेगळे असिारी शीिसके सत्याषपत केली
िािार नािीत.
(16) अजति र ांच्य म र्तिशतन स ठी सांकीणत सूचन / र्रर्ूिी:
a.

शीर्तक सत्य पन च्य र् रखेप सन
ू एक वर् तच्य अवधीर्मालक / प्रकाशकाला रजिस्ट्रार

ऑफ न्यि
ू पेपसस (RNI) याांच्या कायासलयाकडे शीिसकाची नोंििी करावी लागेल. सत्याषपत
केलेल्या शीिसकाची नोंििी एका विसभरात न केल्यास ते आरक्षक्षत राििार नािी आणि इतर
अिसिाराांसाठी उपलब्ध िोईल.
b.

शीिसक सत्यापनासाठीच्या एखाद्या अिासच्या प्रकक्रयेिरम्यानर्फ वर् पत्र (Discrepancy

Letter - D/L)िारी झाल्यास असे पत्र िारी झाल्यापासून 60 हिवसाांच्या अवधीत अिसिाराला
उत्तर द्यावे लागेल. ननधासररत अवधीत उत्तर न पाठषवल्यास अिस फेिाळला िाईल. अशा

प्रकरिी, सांबांधधत जिल्िा न्यायिां डाधधकाऱ्याने प्रमाणित केलेला नवा शीिसक सत्यापन अिस
सािर करावा लागेल.
c.

तफावत पत्रे (Discrepancy Letter) RNI च्या सांकेतस्ट्थळावर उपलब्ध आिे त.त्य मुळे

र्फ वर् पत्रे प्र प्र् न होणे, हे अश प्रक रच्य र्फ वर् पत्र ल उत्तर न िे ण्य र्ील पवलांब चे
क रण म नले ज ण र न ही.
d.

यापव
ू ी अिसिाराच्या मालकीच्या असिाऱ्या आणि नांतर खल्
ु या झालेल्या शीिसकावर

अिसिाराचा कोितािी िावा राििार नािी. कोित्यािी अिसिारासाठी अशा प्रकारच्या खल्
ु या
शीिसकाची पडताळिी, षवद्यमान मागसिशसक तत्वे आणि ननयमाांच्या अधधन रािून केली िाईल.
e.

एकिा अिस फेिाळला गेल्यानांतर अिसिाराला अग्रेिि प्राधधकाऱ्याांमाफसत नव्याने अिस

सािर करावा लागेल. अग्रेिि प्राधधकाऱ्याांमाफसत योग्य अधधप्रमािनालशवाय अिसिाराने थेि
सािर केलेल्या शीिसक पयासयाांची िखल RNI घेिार नािी.
f.

सत्याषपत शीिसकाची नोंििी केली नसल्यास, कारिाची लेखी नोंि केल्यानांतर प्रेस

रजिस्ट्रारला ते रद्ि करण्याचे अधधकार राितील.
g.

प्रकक्रयेतील कोित्यािी प्रकारचा षवलांब ककां वा नामांिुरी िाळण्यासाठी अिसिाराने शीिसक

सत्यापनासाठी अिस करताना मागसिशसक सूचनाांचे कािे कोर पालन करावे.
h.

याबाबत ककां वा तत्सम बाबीांचा अथस लावण्याबाबत कोित्यािी प्रकारची शांका असल्यास,

त्याबाबत प्रेस रजिस्ट्रार याांचा ननिसय अांनतम रािील.
(i)

ननयतकाललकाांसाठी प्रकाशन शीिसकाांचे सत्यापन एखाद्या व्यक्तीच्या नावे केले

िािार

नािी.

केवळ

सांघिना/सांस्ट्था/सोसायट्या

इ.

च्या

नावे

असलेल्या

ननयतकाललकाांचेच सत्यापन केले िाईल. अशा प्रकरिी समान षवियाांवरील षवषवध
ननयतकाललकाांमधील फरक स्ट्पष्ि करण्यासाठी अशा सांस्ट्था / सांघिना / कांपन्याांचे नाव
शीिसकाआधी उद्धत
ृ करावे.
(j) िर प्रकाशनाचा मिकूर बातम्या अथवा सावसिननक बातम्याांवरील हिप्पण्या या
प्रवगासतील नसेल ककां वा प्रकाशनाचा मिकूर, शीिसकासाठी अिस करताना नमूि केलेल्या
स्ट्वरूप आणि मिकुराशी िुळिारा नसेल तर सत्यापन झालेले शीिसक नोंििीपूवी रद्ि
िोऊ शकते.

(k) िर एखािे वतसमानपत्र / प्रकाशन एखाद्या शासकीय षवभाग / सांघिनेतफे
आिण्याचे

प्रस्ट्ताषवत

असेल

तर

सांबांधधत

षवभाग

प्रमुख, अशा

शीिसकाच्या

सत्यापनासाठी अिस केला िाईल आणि त्याांच्या नावेच शीिसकाचे सत्यापन केले िाईल.

(17).

खुल स :प्रस्ट्ताषवत वतसमानपत्र/ ननयतकाललकाच्या शीिसकाचे सत्यापन िे पीआरबी

अधधननयम

1867

अांतगसत

रजिस्ट्रार

ऑफ

न्यूिपेपर

याांच्याकडे, सिर

वतसमानपत्राच्या

नोंििीपुरतेच मयासहित रािील. शीिसकाला मान्यतेचा अथस रे डमाकस / ब्रँड नेम, कांपनीचे नाव इ.

ला मान्यता असा िोत नािी आणि अशा िे तूांसाठी अिसिाराला रे ड माकस अधधननयम, कांपनी
अॅक्ि

अधधननयम

इ.

सांबांधधत

अधधननयमाांच्या

तरतुिीांअांतगसत

सांबांधधत

अधधकाऱ्याांकडून

आवश्यक मांिुरी घ्यावी लागेल.य सांिभ तर् कोणर् ही व ि उद्भवल्य स र्ो सांबांधधर् िोन

पक् ांमधील व ि च पवर्य असेल आणण रजजस्ट्र र ऑफ न्यूजपेपसत ऑफ इांडडय हे कोणत्य ही
प्रक रे त्य र् पक्क र असण र न हीर्.

******

