
माहितीचा अहिकार अहिहियम, 2005 
िागहरकाांिा अवलोकिासाठी अहिलखे 
उपलब्ि करुि देणेबाबत. 
 

मिाराष्ट्र शासि 
सामान्य प्रशासि हविाग 
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मादाम कामा मागण, िुतात्मा राजगुरु चौक, 

मांत्रालय, मुांबई 4000 032 
हदिाांक : 26 िोव्िेंबर, 2018 

प्रस्ताविा:- 
  माहितीचा अहिकार अहिहियम, 2005 अांतगणत प्राप्त िोणा-या माहिती अजांची सांख्या 
कमी िोण्याच्या दृष्ट्टीिे व कामकाजात पारदशणकता येण्यासाठी पुणे मिािगरपाहलकेिे जावक क्र. 
मआ/से/1062, हदिाांक 31.7.2009च्या आदेशान्वये, िागहरकाांिा अवलोकिासाठी अहिलेख 
उपलब्ि करुि देण्याचा प्रयोग केला िोता. त्याच ितीवर  हजल्िास्तरीय कायालयापासूि ते 
हिम्िस्तरीय सवण कायालयात िागहरकाांिा अवलोकिासाठी अहिलेख उपलब्ि करुि देण्याची 
बाब शासिाच्या हवचारािीि िोती. 
 

शासि पहरपत्रक:-  
  शासकीय कामकाजात अहिक पारदशणकता येण्यासाठी व माहिती अहिकार 
अहिहियमाांतगणत प्राप्त माहिती अजांची, प्रथम व हितीय अपीलाांची सांख्या कमी िोण्याच्या दृष्ट्टीिे 
राज्यातील हजल्िा स्तरीय कायालयाांपासूि ते हिम्िस्तरीय सवण कायालयात तसेच 
मिािगरपाहलका, िगरपाहलका, हजल्िा पहरषद इत्यादी सवण कायालयात प्रत्येक सोमवारी ककवा 
सदर हदवशी सावणजहिक सुट्टी असल्यास त्यािांतरच्या कायालयीि हदवशी दुपारी 3.00 ते 5.00 
या वळेेत िागहरकाांिा, माहिती अहिकार अहिहियम, 2005 अांतगणत हवहित प्रहक्रयेिुसार, त्याांच्या 
मागणीिुसार अहिलेख अवलोकिासाठी उपलब्ि करुि द्यावते.  
2.  प्रत्येक कायालय प्रमुखाांिी स्थाहिक पहरस्स्थतीच्या अिुषांगािे आवश्यक दुरुस्तीसि 
िागहरकाांिा अहिलेख अवलोकिासाठी उपलब्ि करुि देण्याच्या प्रयोगाची आपापल्या 
कायालयात अांमलबजावणी करावी. 
  सदर शासि पहरपत्रक मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या 
सांकेतस्थळावर उपलब्ि करण्यात आले असूि त्याचा  सांकेताांक 201811261528353707  
असा आिे.  िे पहरपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांहकत करुि काढण्यात येत आिे.  
  मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे, 
 
 
 

(हबहपि महिक) 
          अपर मुख्य सहचव, मिाराष्ट्र शासि 

प्रत, 
1. मा. राज्यपाल याांचे सहचव 
2. मा. मुख्यमांत्री याांचे प्रिाि सहचव 
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3. मा. मुख्य सहचव, मिाराष्ट्र राज्य 
4. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
5. सवण राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य, मुांबई 
6. प्रबांिक (मूळ शाखा/ अपील शाखा), उच्च न्यायालय, मुांबई 
7. सहचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुांबई 
8. सहचव, मिाराष्ट्र हविािमांडळ सहचवालय, मुांबई 
9. प्रबांिक, लोकआयुक्त व उप लोकआयुक्त याांचे कायालय, मुांबई 
10. अपर मुख्य सहचव/प्रिाि सहचव/सहचव(सवण), मांत्रालयीि हविाग, मांत्रालय, मुांबई 
11. मिासांचालक, माहिती व जिसांपकण  सांचालिालय, मुांबई 
12. सवण  मांत्रालयीि हविाग 
13. सवण हविागीय आयुक्त / सवण हजल्िाहिकारी 
14. मिासांचालक, यशदा, पुणे 


