माहिती अहिकार अहिहियमाच्या कलम 4
ची प्रभावी अंमलबजावणी सवव साववजहिक
प्रािीकरणांकडू ि िोणेबाबत.
मिाराष्ट्र शासि
सामान्य प्रशासि हवभाग
शासि पहरपत्रक क्र. संकीणव 2018/प्र.क्र.66/सिा,
मादाम कामा मागव, िु तात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई 400 032
हद. 13 एहप्रल, 2018
पिा:- (1) शासि पहरपत्रक क्र.केमाअ 2013/156/प्र.क्र.360 /सिा, हद.09.05.2014
(2) शासि पहरपत्रक क्र.संकीणव 2014/प्र.क्र.(240/14) सिा, हद.13.02.2015
(3) शासि पहरपत्रक क्र. संकीणव 2015/ प्र.क्र.(47/15) /सिा, हद.05.05.2015
पहरपत्रक:साववजहिक प्राहिकरणािे स्वत:िू ि ककवा सकारात्मक तत्वावर माहितीचा अहिकार अहिहियम,
याच्या कलम 4(1)(ख) अन्वये हििाहरत केलेली माहिती प्रकट करणे अपेहित आिे . कलम 4(2) व कलम 4(3)
मध्ये या माहितीचा प्रसार करण्याची पध्दत हवहित केली आिे . साववजहिक प्राहिकरणांची कायवयंत्रणा अहिक
पारदशवक बिहवण्याकहरता तसेच माहितीच्या अहिकारात व्यक्ततगत अजव करण्याची गरज कमी
िोण्याकहरता, सकारात्मक तत्वावर साववजहिक िेत्रातील माहिती जितेला मोठया प्रमाणात हमळण्यासाठी
साववजहिक प्राहिकरणांिी कलम 4 अन्वये, स्वत:िू ि माहिती प्रकट करावयाची आिे. या अिुषंगािे राज्य
शासिािे वेळोवेळी शासि हिणवय/पहरपत्रकान्वये सवव साववजहिक प्राहिकरणांिा सूचिा हदलेल्या आिेत.
तथाहप, राज्य माहिती आयोगाकडे हितीय अपीलांचा ओघ वाढत असूि अपीलांची प्रलंहबततािी वाढत आिे.
त्याकरीता माहिती अहिकार अहिहियमाच्या कलम 4 ची अंमलबजावणी अहिक पहरणामकारकहरत्या िोणे
आवश्यक आिे. साववजहिक प्राहिकरणांकडे मोठ्या प्रमाणात ज्या बाबींची माहिती, माहिती अहिकारांतगव त
माहगतली जाते त्या बाबींची माहिती साववजहिक प्राहिकरणांिी स्वयंप्रेरणेिे प्रहसध्द केल्यास माहिती अहिकार
अजांचे प्रमाण कमी िोईल. प्रथम अपीलीय प्राहिका-यांिी अजवदाराचे समािाि करण्याचा प्रयत्ि केल्यास व
आपल्या आदे शाची पूतवता करण्याबाबत आढावा घ्यावा जेणेकरुि आयोगाकडे िोणा-या हितीय अपीलांची
संख्या कमी िोण्यास मदत िोईल.
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उपरोतत बाबी सवव हवभागांच्या व त्यांच्या अहिपत्याखालील हवभाग प्रमुख/साववजहिक प्राहिकरणे

यांच्या हिदशविास आणण्यात येत आिेत.

शासि पहरपत्रक क्रमांकः संकीणव 2018/प्र.क्र.66/सिा

सदर शासि पहरपत्रक मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्यात आले असूि त्याचा सांकेतांक 201804201521570607 असा आिे. िे पहरपत्रक
हडजीटल स्वािरीिे सािांहकत करुि काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे,

Shwetambari
Pravin Khade
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( श्वे.प्र.खडे )
अवर सहचव, मिाराष्ट्र शासि
प्रहत,
1) मा. राज्यपाल, यांचे सहचव, राजभवि, मुंबई,
2) मा. मुख्यमंत्री, यांचे प्रिाि सहचव, मंत्रालय,मुंबई
3) मा. हवरोिी पििेता, (हविािसभा), मिाराष्ट्र हविािमंडळ, हविािभवि,मुंबई,
4) मा. मुख्य सहचव, मिाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई,
5) सवव अ.मु.स./प्र.स./सहचव, सवव मंत्रालयीि हवभाग, मंत्रालय,मुंबई,
6) मिालेखापाल-1/2(लेखा अिुज्ञय
े ता), मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
7) मिालेखापाल-1/2(लेखा पहरिा), मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
8) सवव माहिती आयुतत, मिाराष्ट्र राज्य,
9) सहचव राज्य माहिती आयोग,मुंबई.
10) मिासंचालक, माहिती व जिसंपकव मिासंचालिालय, मुंबई,
11) अहिदाि व लेखा अहिकारी, मुंबई.
12) हिवासी लेखा पहरिा अहिकारी,मुंबई.
13) हिवडिस्ती कायासि सिा.
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