माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 मिील
कलम 4 व 5 च्या अंमलबजावणीबाबत

महाराष्ट्र शासन

सामान्य प्रशासि हवभाग,

शासि पहरपत्रक क्र - केमाअ 2013/156/प्र.क्र.360/सिा,
मंत्रालय, मंबई - 400 032
हििांक :- 9 / 5 / 2014.

पिा:- शासि आिे श क्रमांक- केमाअ 2009/631/प्र.क्र.267/09/सिा, हि.24/07/2009.
पहरपत्रक :-

माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 िा कायिा हि.12/10/2005 पासूि अंमलात आला

आिे . या अहिहियमातील कलम 4 (1) (क) मिील तरतूिीप्रमाणे साववजहिक प्राहिकरणांिी सवव

अहभलेख योग्य हरतीिे सूचीबध्ि करुि त्याची हििे शसूची तयार करणे व संगणकीकरण करणे, शक्य

असेल अशा कायालयीि अहभलेखांचे वाजवी कालाविीत व सािि संपत्तीच्या उपलब्ितेिसार
संगणकीकरण करणे व िी माहिती िेटवकववर उपलब्ि करुि िे णे आवश्यक आिे . कलम 4 (1) (ख)
मिील तरतूिीिसार िा अहिहियम अंमलात आल्यापासूि 120 हिवसांच्या आत 17 बाबींवरील
माहिती तयार करुि तो प्रहसध्ि करणे आवश्यक िोते. तसेच सिर माहिती वेळोवेळी अद्ययावतिी

करणे गरजेचे आिे . अहिहियमाच्या कलम 5(1) व 5(2) मिील तरतूिी पािता साववजहिक

प्राहिकरणांिी आवश्यक असतील तेवढया जास्तीत जास्त अहिका-यांिा जि माहिती अहिकारी व
प्रथम अहपलीय प्राहिकारी म्िणूि हििे हशत करणे आवश्यक आिे . शासिािे या कायववािीबाबत

वेळोवेळी सूचिा हिगवहमत केलेल्या आिे त. तथाहप अिेक साववजहिक प्राहिकरणािी याबाबतची
कायववािी अद्यापिी पूणव केलेली िािी. त्यामळे उपरोक्त िमूि केलेल्या आिे शांच्या अिषंगािे याबाबत
पन्िा खालीलप्रमाणे हििे श िे ण्यात येत आिे त.
1)

ज्या साववजहिक प्राहिकरणांिी अद्यापिी कलम 4 च्या तरतूिींिसार अपेह त 17 बाबींवरील

माहिती तयार करुि जितेकरीता उपलब्ि केलेली िािी व वेबसाईटवर प्रहसध्ि केलेली िािी तसेच

सिायक जि माहिती अहिकारी, जि माहिती अहिकारी व अहपलीय प्राहिका-यांिा हििे हशत करुि
त्यांचे फलक कायालयात िशविी हिकाणी लावले िािीत अशा सवव साववजहिक प्राहिकरणांिी िी
कायववािी प्राथम्यक्रमािे पूणव करावी.
2)

सवव प्रशासकीय हवभागांिी त्यांच्या अहिपत्याखालील सवव साववजहिक प्राहिकरणांिा त्यांच्या

3)

ज्या कायालयांिी संकेत स्थळावरील (वेबसाईटवर ) माहिती अद्ययावत केली िसल्यास

4)

या पहरपत्रकातील सूचिांच्या अिषंगािे करण्यात आलेल्या कायववािीचा आढावा सवव

स्तरावर आवश्यक सूचिा िे ऊि याबाबत पािपरावा करावा.
त्यांिी ती तातडीिे अद्ययावत करावी.

साववजहिक प्राहिकरणांिी त्यांच्या प्रशासकीय हवभागांिा सािर करावा.

शासि पहरपत्रक क्रमांकः केमाअ 2013/156/प्र.क्र.360/सहा,

सिर शासि पहरपत्रक मिाराष्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201405091624543707 असा आिे . िा आिे श
हडजीटल स्वा रीिे सा ांहकत करुि काढण्यात येत आिे .

मिाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शािसार व िावािे .
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( हट.वा.करपते )
प्रहत,

अवर सहचव

1. मा.राज्यपाल यांचे सहचव,

2. मा.मख्यमंत्री / मा.उपमख्यमंत्री यांचे प्रिाि सहचव/सहचव
3. सवव मंत्री / राज्यमंत्री यांचे कायालया, मंत्रालय, मंबई

4. सहचव, मख्य सहचवांचे कायालय, मिाराष्र राज्य, मंबई
5. सवव हजल्िाहिकारी

6. सवव अपर मख्य सहचव/ प्रिाि सहचव /सहचव, मंत्रालय, मंबई

7. व्यवस्थापक, शासकीय मद्रणालय, चिीरोड, मंबई, िागपूर, औरगांबाि व पणे.
8. सवव मख्य कायवकारी अहिकारी, हजल्िा पहरषिा,

9. मिालेखापाल ( लेखा व अिज्ञेयता ) -1, मिाराष्र , मंबई
10. मिालेखापाल ( लेखा पहर ा )-1 मिाराष्र, मंबई
11. अहििाि व लेखा अहिकारी, मंबई,

12. हिवासी लेखा पहर ा अहिकारी, मंबई

13. हिवडिस्ती, सा.प्र.हव. कायासि क्र.6
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