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राज्य माहिती आयोगाने माहिती अहिकार अहिहनयम 
2005  च्या  प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासनास 
केलले्या हशफारशींचे अनुपालन करण्याबाबत. 

 

मिाराष्र शासन  
सामान्य प्रशासन हवभाग 

          शासन पहरपत्रक क्र.रामाआ 2016 /प्र.क्र. (178/16) सिा. 
मंत्रालय, मंुबई - 4000 32. 

हिनाकं-  1.2.2017. 
  

पहरपत्रक:- 
राज्य  माहिती  आयोगाने  माहिती  अहिकार  अहिहनयम 2005  च्या  प्रभावी  अंमलबजावणीसाठी  

शासनास वळेोवळेी  हशफारशी केलेल्या आिेत.  सिर  हशफारशींव्िारे  करण्यात  आलेल्या सूचनाचं े 
अनुपालन  करण्याची अपेक्षा   राज्य  माहिती  आयोगाने आयोगाच्या  सन 2016  च्या  वार्षिक   अिवालात  
व्यक्त  केली  आिे. राज्य माहिती आयोगाने सन 2007  पासून  केलेल्या  हशफारशीनुसार  सवव  साववजहनक  
प्राहिकरणानंा शासनाने  वळेोवळेी  सूहचत केलेले  आिे.  तथाहप,  अद्याहप,  त्याबाबत  पुरेसे  अविान 
साववजहनक  प्राहिकरणाकंडून  हिले  जात नसल्याची   बाब शासनाच्या  हनिशवनास  आलेली   आिे. 
त्यामुळे  राज्य  माहिती  आयोगाच्या   हशफारसींसंिभात   तातडीने  कायववािी  करण्याची  बाब  सवव 
संबंिीताचं्या हनिशवनास आणण्याचे  शासनाच्या  हवचारािीन  िोते.  तिनुसार  शासन  पुढीलप्रमाणे   सूहचत  
करीत  आिे. 
2. राज्य माहिती आयोगाने माहिती अहिकार अहिहनयम 2005  च्या  प्रभावी अंमलबजावणीसाठी  
माहिती अहिकार अहिहनयम, 2005 अन्वये  प्राप्त िोणारे  माहिती अजव  तसेच  प्रथम अपील अजव  हनकाली  
काढण्यासाठी  पुढीलप्रमाणे  कायववािी  करण्यात यावी.   
(1) माहिती अहिकार अहिहनयम, 2005 अन्वये प्राप्त झालेल्या माहिती अहिकार अजाचा क्रमाकं व 
हिनाकं,  सबंंिीत  साववजहनक  प्राहिकरणात  माहिती  अजव  प्राप्त  झाल्याचा हिनाकं  संबंिीत जन माहिती 
अहिकाऱ्याचे नाव, पिनाम, पत्ता, अहिकृत  िुरध्वनी क्रमाकं आहण ई - मेल नमूि अजविारास  पाठहवण्यात 
येणाऱ्या  पत्रात स्पष्टपणे  नमूि  करावा. 
(2) माहिती अहिकार अहिहनयम, 2005 अन्वये माहिती  अजव उत्तहरत  करताना  त्यामध्ये प्रथम अपील 
अहिकाऱ्याचे नाव, पिनाम, पत्ता, अहिकृत िुरध्वनी क्रमाकं आहण ई - मेल नमूि करण्यात यावा. तसेच 
उत्तराच्या शेवटच्या पहरच्छेिात “जन माहिती अहिकाऱ्याचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून 30 हिवसात प्रथम 
अपील िाखल करण्यात याव”े असे स्पष्टपणे नमूि कराव.े 
(3) माहिती अहिकार अहिहनयम, 2005  मिील कलम 6(3) अन्वये माहिती अहिकार अजव अन्य 
साववजहनक प्राहिकरणाकडे  िस्तातंहरत  करण्यात येत  असल्यास,  ज्या  साववजहनक प्राहिकरणाकडे 
सिर अजव िस्तातंहरत करण्यात येणार आिे  त्या  प्राहिकरणाची  सहवस्तर  माहिती  पत्रात नमूि  करावी. 
 (4) संबंिीत कायालयातील कामाचा पुरेसा अनुभव व िजा असणाऱ्या योग्य  वहरष्ठतेच्या 
अहिकाऱ्याचंी जन माहिती अहिकारी/प्रथम अपील अहिकारी  म्िणनू हनयुक्ती करण्यात यावी .  माहितीच्या  
अहिकारातंगंत  पत्रव्यविार  करताना, सवव जन माहिती अहिकारी व प्रथम अपील अहिकारी यानंी त्याचं्या  
स्वाक्षरीखाली  त्याचंे  नाव, पिनाम तसेच  हवभागाचे  नाव ठळकपणे नमूि कराव.े  
(5)  मागणी  केलेली  माहिती  नाकारण्यात येत असल्यास, माहिती अहिकार अहिहनयम, 2005 च े
संबंिीत कलम  उिृत  करण्यासि  माहिती  नाकारण्याची  सहवस्तर  कारणहममासंा नमूि करावी. 
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(6)  माहिती अहिकार अहिहनयम, 2005 मिील  कलम 19(1) व (2) नुसार प्रथम अपील अहिकाऱ्याने  
अपीलकत्यास  सुनावणीसाठी   पुरेश्या  कालाविीसि सुस्पष्ट  नोटीस  पाठवावी. सिर नोटीसीची प्रत 
जन माहिती अहिकाऱ्यासिी पाठवावी.  अपीलकता  तसेच जन माहिती अहिकारी त्याचंा खुलासा/माहिती 
आवश्यकतेनुसार तोंडी वा लेखी घ्यावा. प्रथम अपील अहिकाऱ्याने  तीस हिवसाचे आत प्रथम अपील 
हनकाली  काढणे  आवश्यक आिे.  अहिहनयमातील कलम 19(6) नुसार  अपील हनकाली काढताना 
झालेल्या हवलंबाबाबत कारणहममासंा करून  त्याबाबतचे  आिेश  हनगवहमत  करावते.  आिेशाची प्रत  
अपीलकत्यास  तात्काळ  उपलब्ि  करून  द्यावी. 
(7) सवव साववजहनक प्राहिकरणानंी त्याचं्या  अहिपत्याखालील  सवव  जन  माहिती  अहिकारी  तसेच  
प्रथम  अपीलीय  प्राहिकारी  याचंी  माहिती  सववसामान्यास  सिजी  उपलब्ि  िोऊ  शकेल  अशी  त्याचं्या  
हवभागात  िशवनी  भागावर  लावावी. शक्य असल्यास साववजहनक प्राहिकरणानंी  त्याचं्या  
अहिपत्याखालील  सवव  जन  माहिती  अहिकारी  तसेच  प्रथम  अपीलीय  प्राहिकारी  याचंी  माहिती  
असणारी  पुस्स्तका  प्रहसध्ि  करावी. 
(8) माहिती अहिकार अहिहनयम, 2005 अन्वये  अजविाराने  माहिती  साक्षाकंीत  करून  मागीतलेली  
असल्यास संबंिीत  जन माहिती अहिकाऱ्याने ती  माहिती  साक्षाकंीत  करून  उपलब्ि  करून द्यावी. 
उपलब्ि  करून  िेण्यात  येणाऱ्या कागिपत्राची/अहभलेखाची संख्या मोठी असल्यास माहितीचे साक्षाकंन 
आवश्यकता असल्यास त्याच्या कहनष्ठ राजपहत्रत अहिकाऱ्यास करता येईल.   साक्षाकंनासाठी  
पुढीलप्रमाणे रबरी  हशक्का तयार करून घ्यावा.  
 

 
 
 
 
 
 (9) सवव साववजहनक प्राहिकरणानंी त्याचं्याकडील योजनाचंा तपशील, त्याचा प्रस्ताहवत खचव, 
अथवसंकल्पीय तरतिू, प्रत्यक्ष खचव याबाबतची, माहिती  अहिहनयमातील कलम 4 अन्वये  सकारात्मक 
प्रहसध्ि  करावी. 
(10) सवव साववजहनक प्राहिकरणानंी त्याचं्याशी  संबंिीत  ज्या  अशासकीय संस्थानंा  शासनाकडून  
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे  हनिी  पुरवठा केला  जातो  अशा  संस्थाचंी  यािी   सकारात्मकपणे  स्व:तािून   
प्रहसध्ि  करावी. 
(11) राज्य  माहिती  आयोगाने   हिलेल्या  हनणवयाची  अंमलबजावणी   तातडीने   करण्यात यावी.  राज्य 
माहिती  आयोगाच्या  आिेशाची  अविेलना  झाल्यास  शास्ती  िोऊ   शकते   याकडे  लक्ष  विेण्यात येत 
आिे.  ज्या  प्रकरणामंध्ये  संबिीत साववजहनक प्राहिकरणानंी  आयोगाच्या  आिेशानुसार  अजविारास  
माहिती  उपलब्ि करून िेण्यात आलेली नािी,  आयोगाच्या  आिेशानुसार  शास्तीची  वसूली  केलेली  
नािी  ककवा  हशस्तभगंाची  कायववािी  केलेली  नािी  अशा  साववजहनक  प्राहिकरणाहंवरूध्ि  योग्य  ती  
कारवाई   करण्यात  यावी.  
(12) सवव साववजहनक प्राहिकरणानंी त्याचं्याकडील त्याचं्या कडील अहभलेख सूचीबध्ि करून घ्यावा. 
संगणकीकरण करण्यायोग्य अहभलेखाचंे संगणकीकरण करण्यात याव.े  
(13) िाहरद्र  रेिेखालील  अजविारानंा  िवी असलेली  माहिती  हवनामुल्य  िेण्यात  यावी.  जास्त  पृष्ठाचंी  
माहिती  असल्यास  त्यानंा  माहिती  पािणीकहरता  कायालयात  येण्याची हवनंती  करण्यात  यावी  व  

   माहिती अहिकार अहिहनयम 2005 अन्वये  उपलब्ि करून िेण्यात येणाऱ्या कागिपत्राची/अहभलेखाची सत्यप्रत. 
     

सिी व हिनांक/-  
                                              संबंिीत जन माहिती अहिकाऱ्याच ेतसेच साववजहनक प्राहिकरणाच ेनाव (ठसा). 
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पािणीनंतर  त्यानंी  मागणी केलेली 50  पृष्ठांपयंतची  माहिती   हवनामुल्य  उपलब्ि करून िेण्यात यावी.  
त्यापेक्षा    जास्त  माहिती  असल्यास  त्यासाठी  हनयहमत  िराने  आकारणी  करण्यात  यावी. 
(14)  माहितीचा  अहिकार  व  माहिती  अपीलासंाठी  आवश्यकतेनुसार  स्वतंत्र  टपाल व्यवस्था  
करण्यात यावी. नागहरकाने माहिती ई-मेल व्िारा उपलब्ि करून िेण्याची हवनंती केली  असल्यास, शक्य 
असल्यास माहितीच्या प्रती स्कॅन करून माहिती ई-मेल व्िारा उपलब्ि करून िेण्यात यावी.  ज्या 
साववजहनक  प्राहिकरणाकंडे  मोठया  प्रमाणावर  माहिती  अजव  तसेच  अपील  अजव  येतात  त्या  साववजहनक  
प्राहिकरणानंी  हवशेि  कमवचारी/अहिकारी   वगव    नेमून  त्यानंा  योग्य  ती  सािनसामग्री  व  कायालयीन  
खचासाठी  हनिी  उपलब्ि  करून  द्यावा. 
(15)  शासकीय  कामकाजामध्ये  सुिारणा  व  कामकाजाची  माहिती  िोण्यासाठी  सवव  कमवचाऱ्याचं्या  
सेवा प्रवशेोत्तर  पहरक्षा  घेण्यात  येतात,  या पहरक्षाचं्या  अभ्यासक्रमामध्ये  माहितीचा अहिकार, अहिहनयम 
2005,  मिाराष्र   साववजहनक  अहभलेख, 2005 तसचे  मिाराष्र  शासकीय  कामात हवलंब  करणेस  
प्रहतबंि  करण्याचा  अहिहनयम, 2005  चे  प्रकरण  3 या  हवियाचा  समावशे  करावा.  
4. उपरोक्त पहरपत्रकातील तरतूिी  सवव मंत्रालयीन हवभाग प्रमुखानंी  त्याचं्या अहिपत्याखालील  
हवभाग प्रमुख,   साववजनीक प्राहिकरण  तसेच सवव संबंिीताचं्या हनिशवनास आणनू द्याव्यात व तिनुसार  
आवश्यक कायववािी करण्याबाबत त्यानंा सूहचत करण्यात याव.े   
5 सिर  पहरपत्रक  मिाराष्र  शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in  या  संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आले  असून  त्याचा  साकेंताकं  क्र. 201702011555408107 असा आिे.  िे  
पहरपत्रक  हडजीटल  स्वाक्षरीने  साक्षाहंकत करून  काढण्यात  येत  आिे. 
 मिाराष्राचे  राज्यपाल याचं्या आिेशानुसार व नावाने 
 
 
 
                           (रा.मा.जािव) 
                                  शासनाचे उप सहचव. 
 
प्रहत, 

1. मा.राज्यपाल याचंे सहचव, 
2. मा.मुख्यमंत्री / मा.उपमुख्यमंत्री याचंे प्रिान सहचव/सहचव. 
3. सहचव, मुख्य सहचवाचंे कायालय, मिाराष्र राज्य, मंुबई.         
4. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्र राज्य मंुबई. 
5. सवव राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्र राज्य मंुबई. 
6. *प्रबंिक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मंुबई 
7. *प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंुबई 
8. *सहचव, मिाराष्र लोकसेवा आयोग, मंुबई 
9. *सहचव, मिाराष्र हविानमंडळ सहचवालय, मंुबई 
10. प्रबंिक, लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त याचंे कायालय, मंुबई 
11. मंत्रालयीन हवभागाचे सवव अपर मुख्य सहचव/प्रिान सहचव/सहचव 
12. मिासंचालक, माहिती व जनसंपकव  संचालनालय, मंुबई 

Rajendra M 
Jadhav

Digitally signed by Rajendra M Jadhav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPT., postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=656ebca17998fd5c29178a5abcf1aa60d72bd551
5ddc791d9ad9786418f07e4f, cn=Rajendra M Jadhav 
Date: 2017.02.01 16:00:04 +05'30'



शासन पहरपत्रक क्रमांकः रामाआ 2016 /प्र.क्र. (178/16) सिा. 

 

पृष्ठ 4 पैकी 4 

13. सवव मंत्रालयीन हवभाग (प्रशासकीय अहिपत्याखालील सवव हवभाग प्रमुख/ कायालय प्रमुख 
याचं्या हनिशवनास आणण्याच्या हवनंतीसि ) 

14. सवव हवभागीय आयुक्त 
15. मिासंचालक, यशिा, पुणे 
16. सवव हजल्िाहिकारी 
17. हनवडनस्ती, सा.प्र.हव. कायासन सिा. 

*पत्राने 
 


