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मंत्रालय, मुंबई- 400 032.
हििांक- 01.12.2015.
पिा- मा.राज्य माहिती आयुक्त, िागपूर यांचे हि. 12.5.2015 चे आिे श.
पहरपत्रक:माहिती अहिकारातील कािी प्रकरणात अजणिारांच्या माहिती अजास प्रहतसाि हिला जात
िािी, अशा प्रकरणी झालेल्या प्रिम अपीलाकडे , माहिती उपलब्ि करूि िे ण्यािुषंगािे तसेच माहिती
अहिकार अहिहियम 2005 ची अंमलबजावणी करण्यािुषंगािे सकारात्मक कायणवािी ि करता,
माहिती उपलब्ि करूि िेण्यािुषंगािे िेतुपुरथसर टाळाटाळ केली जाते, प्रिम अपीलीय अहिकारी,
तत्कालीि जि माहिती अहिकारी तसेच इतर संबंिीत अहिकारी आयोगाच्या पूवप
ण रवािगीहशवाय
ककवा कोणतीिी लेखी सूचिा ि िे ता अपीलाच्या सुिावणीस गैरिजर राितात असे शेरे श्रीमती
िु गा जोिरी यांिी केलेल्या व्दितीय अपील क्र.2942/2014 मध्ये हि.12.5.2015 रोजी हिणणय
िे तािा मा.राज्य माहिती आयुक्त, िागपूर यांिी हिणणयात िमूि केले असूि त्याकडे मा.मुख्य सहचव
मिोियांचे लक्ष वेिले आिे. त्यावर आवश्यक सूचिा हिगणहमत करण्याचे मा.मुख्य सहचव मिोियांिी
आिे हशत केले आिे.

या अिुषंगािे

सवण हवभागांिा सूहचत करण्याची बाब शासिाच्या हवचारािीि

िोती. तििुसार शासि पुढीलप्रमाणे सूहचत करीत आिे .
2.

उपरोक्त पार्श्णभम
ू ी लक्षात घेता, शासि असे आिे श िे त आिे की, माहिती अहिकार प्रकरणात

अजणिारांिा माहिती उपलब्ि करूि िे ण्यािुषंगािे सकारात्मक कायणवािी करण्यात यावी. माहिती
उपलब्ि

करूि

अहिकाऱ्यािे

िे ण्यािुषंगािे

संबंिीत जि

माहिती उपलब्ि करूि िे ण्यात

माहिती

अहिकाऱ्यािे

तसेच

प्रिम अपीलीय

िेतुपुरथसरपणे टाळाटाळ केल्याचे हििशणिास

आल्यास त्याची गंभीर िखल घेतली जाईल. व्दितीय अपील सुिावणीत तत्कालीि जि माहिती
अहिकारी, आयोगािे आिे हशत केले असल्यास प्रिम अपीलीय प्राहिकारी

तसेच इतर संबंिीत
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अहिकारी आयोगाच्या पूवप
ण रवािगीहशवाय ककवा कोणतीिी लेखी सूचिा ि िे ता व्दितीय
अपीलाच्या सुिावणीस गैरिजर रािील्यास आवश्यकतेिुसार त्यांच्यावर हियमािुसार कायणवािी
प्रथताहवत करण्यात येईल.
3.

उपरोक्त बाब सवण मंत्रालयीि हवभाग प्रमुखांिी त्यांच्या अहिपत्याखालील हवभाग प्रमुख,

सावणजिीक प्राहिकरण तसेच सवण संबंिीतांच्या हििशणिास आणूि द्यादयात व तििुसर आवश्यक
कायणवािी करण्याबाबत त्यांिा सूहचत करण्यात यावे.
4.

सिर शासि पहरपत्रक मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतथिळावर

उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201512011221082807 असा आिे . िे पहरपत्रक
हडजीटल थवाक्षरीिे साक्षांहकत करुि काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शािुसार व िावािे

Rajendra M
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( रा.मा.जािव )
शासिाचे उप सहचव.
प्रहत,
1) मा.राज्यपाल यांचे सहचव,
2) मा.मुख्यमंत्री / मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रिाि सहचव/सहचव.
3) सहचव, मुख्य सहचवांचे कायालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
4) राज्य मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य मुंबई.
5) सवण राज्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य मुंबई.
6) *प्रबंिक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
7) *प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई
8) *सहचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
9) *सहचव, मिाराष्ट्र हविािमंडळ सहचवालय, मुंबई
10) प्रबंिक, लोकआयुक्त व उपलोकआयुक्त यांचे कायालय, मुंबई
11) मंत्रालयीि हवभागाचे सवण अपर मुख्य सहचव/प्रिाि सहचव/सहचव
12) मिासंचालक, माहिती व जिसंपकण संचालिालय, मुंबई
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13) सवण मंत्रालयीि हवभाग (प्रशासकीय अहिपत्याखालील सवण हवभाग प्रमुख/
कायालय प्रमुख यांच्या हििशणिास आणण्याच्या हविंतीसि )
14) सवण हवभागीय आयुक्त
15) मिासंचालक, यशिा, पुणे
16) सवण हजल्िाहिकारी
17) हिवडिथती, सा.प्र.हव. कायासि सिा.
*पत्रािे
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