
माहिती अहिकार अहिहियम 2005 च्या  कलम 
4 मिील तरतूदींच्या अंमल बजावणीबाबत. 

         
मिाराष्ट्र शासि 

सामान्य प्रशासि हवभाग 
शासि पहरपत्रक क्र. संहकणण 2015 /प्र.क्र.(252/15) सिा. 

मंत्रालय, म ंबई - 400 032. 
हदिाकं- 28.1. 2016. 

 

पिा-   मा.राज्य म ख्य माहिती आय क्त याचंे क्र.म माआ 2015/तक्रार क्र.1398/2015/02   
           हद. 18.11.2015  चे  आदेश.        
 

पहरपत्रक:- 
 माहिती अहिकार अहिहियम 2005 मिील कलम 4(1) (क) मिील तरतूदीि सार माहितीचा 
अहिकार हमळणे सोयीचे िोईल अशा रीतीिे आहण स्वरूपात अहभलेख स हचबध्द करणे, त्याची  
हिदेशसूची  तयार करणे आहण ज्याचे संगणकीकरण करणे योग्य आिे अशा अहभलेख्याचे 
संगणकीकरण करणे व ते देशातील हवहवि प्रणालींमध्ये िेटवकण मार्ण त जोडणे आवश्यक आिे. 
अहिहियमातील कलम 4(1)(ख) मध्ये दशणहवलेल्या 17 बाबींवरील माहिती सवण सावणजहिक 
प्राहिकरणािंी तयार करूि ती प्रहसध्द करणे अहिवायण आिे.  अशी माहिती वबेसाईटवर प्रहसध्द 
केल्यािे जितेस माहिती हविासायास व हविाम ल्य हमळेल. पहरणामी सावणजिीक प्राहिकरणाच्या 
कामात पारदशणकता येईल. या अि षंगािे,  ज्या कायालयािंी  संकेतस्थळावरील (website) माहिती 
अद्ययावत केली िसेल त्यािंी ती  तातडीिे अद्ययावत करण्याच्या सूचिािी शासि पहरपत्रक 
क्र.केमाअ 2013/156/360/सिा हद.9.5.2014 अन्वये  देण्यात आलेल्या आिेत.  तरीिी कािी 
हवभागाकंडूि संकेतस्थळावरील (website) वरील माहिती अद्ययावत केली जात िसल्याचे,  
श्री.हववके वलेणकर यािंी, माहिती अहिकार अहिहियम 2005 मिील कलम 18 अन्वये, मा.राज्य 
माहिती आय क्त याचंेकडे  केलेल्या  तक्रारीमध्ये (Mumma 2015/Com.no.1398/2015/02) मध्ये 
हिदशणिास आणले आिे. सदर तक्रार हिकाली काढतािा, शासिातील सवण हवभाग व त्याचं्या  
अहिपत्याखालील  क्षहेत्रय कायालयािंी  हद. 1 जािेवारी व 1 ज ल ैरोजी अस ेवषातूि हकमाि दोि 
वळेा संकेतस्थळावरील (website) माहिती अद्ययावत करावी, मात्र अहिकाऱयासंंदभातील कािी 
माहिती,  जसे बदल्याबंाबतची  माहिती  वळेोवळेी  अद्ययावत केली जावी आहण सदर माहिती 
संकेतस्थळावरील (website)  वर दशणहवली  जाईल याबाबत,  माहिती व तंत्रज्ञाि हवभागािे 
स हिहिती/खातरजमा करावी  असे मा.राज्य माहिती आय क्त यािंी मा.म ख्य सहचव मिोदयािंा 
आदेहशत केले आिे.   या अि षंगािे  सवण हवभागािंा सूहचत करण्याची बाब शासिाच्या हवचारािीि 
िोती. तदि सार शासि प ढीलप्रमाणे  सूहचत करीत आिे. 
 

2. उपरोक्त पार्श्णभमूी लक्षात घेता, शासि असे आदेश देत आिे की, माहिती अहिकार 
अहिहियम 2005 अन्वये अजणदारािंा माहिती उपलब्ि  िोण्याच्या दृष्ट्टीिे  शासिातील सवण हवभाग व 
त्याचं्या  अहिपत्याखालील  क्षहेत्रय कायालयािंी  दरवषी हद. 1 जािेवारी व 1 ज लै रोजी असे वषातूि 
हकमाि दोि वळेा संकेतस्थळावरील (website) माहिती अद्ययावत करावी.  अहिकाऱयासंंदभातील  
कािी  माहिती  जसे  बदल्याहंवषयक  माहिती  वळेोवळेी  अद्ययावत केली जावी. 
 

3. वहरलप्रमाणे माहिती संबंिीत संकेतस्थळावर (website)  वर दशणहवली  जाईल याबाबत 
माहिती व तंत्रज्ञाि हवभागािे खातरजमा करावी   



शासि पहरपत्रक क्रमांकः संहकणण 2015 /प्र.क्र.(252/15) सिा. 

 

                     पृष्ट्ठ 2 पैकी 2  

4. उपरोक्त बाब सवण मंत्रालयीि हवभाग प्रम खािंी  त्याचं्या अहिपत्याखालील  हवभाग प्रम ख,   
सावणजिीक प्राहिकरण  तसेच सवण संबंिीताचं्या हिदशणिास आणिू द्याव्यात व तदि सर  आवश्यक 
कायणवािी करण्याबाबत त्यािंा सूहचत करण्यात याव.े   
 

5. सदर शासि पहरपत्रक मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सकेंतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201601281520167007 असा आिे. िे पहरपत्रक 
हडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाहंकत करुि काढण्यात येत आिे.  
 मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशाि सार व िावािे 
 
 
                                     (  रा.मा.जािव ) 
                                               शासिाचे उप सहचव. 
प्रहत, 

1) मा.राज्यपाल याचंे सहचव, 
2) मा.म ख्यमंत्री / मा.उपम ख्यमंत्री याचंे प्रिाि सहचव/सहचव. 
3) सहचव, म ख्य सहचवाचंे कायालय, मिाराष्ट्र राज्य, म ंबई.         
4) राज्य म ख्य माहिती आय क्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य म ंबई. 
5) सवण राज्य माहिती आय क्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य म ंबई. 
6) *प्रबंिक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, म ंबई 
7) *प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, म ंबई 
8) *सहचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, म ंबई 
9) *सहचव, मिाराष्ट्र हविािमंडळ सहचवालय, म ंबई 
10) प्रबंिक, लोकआय क्त व उपलोकआय क्त याचंे कायालय, म ंबई 
11) मंत्रालयीि हवभागाचे सवण अपर म ख्य सहचव/प्रिाि सहचव/सहचव 
12) सहचव,  माहिती  व  तंत्रज्ञाि  हवभाग, मंत्रालय,  म ंबई 
13) मिासंचालक, माहिती व जिसंपकण  संचालिालय, म ंबई 
14) सवण मंत्रालयीि हवभाग  
15) सवण हवभागीय आय क्त 
16) मिासंचालक, यशदा, प णे 
17) सवण हजल्िाहिकारी 
18) हिवडिस्ती, सा.प्र.हव. कायासि सिा. 

*पत्रािे 
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