माहिती अहिकार अहिहियम 2005 च्या
अंमलबजावणीबाबत.
मिाराष्ट्र शासि
सामान्य प्रशासि हवभाग
शासि पहरपत्रक क्र.संहकणण 2015 /प्र.क्र.( 221/15) सिा.
मंत्रालय, मंबई - 4000 32.
हििांक- 26.10.2015.
पिा- मा.राज्य मख्य माहिती आयक्त यांचे हि. 2.7.2015 चे आिे श.
पहरपत्रक:माहिती अहिकारातील अिेक प्रकरणात अजणिारांिी अहभलेख तपासण्याची मागणी केलेली
िसतािािी अजणिारांिा कायालयात अहभलेख तपासण्यासाठी जि माहिती अहिकाऱयांकडू ि बोलाहवले
जाते. तयांच्याकडे कागिपत्राचे गठ्ठे ठे ऊि तयांिा माहिती शोिण्यास सांगण्यात येते अशी तक्रार
श्री. शैलेश गांिी यांिी मा.राज्य मख्य माहिती आयक्त यांचेकडे हि.21.9.2015 रोजी केली िोती. या
प्रकरणी आवश्यक सूचिा िे णारे पहरपत्रक

सवण शासकीय कायालयासाठी हिगणहमत करावे असे

आिे श मा.राज्य मख्य माहिती आयक्त यांिी माहिती अहिकार अहिहियम 2005 मिील कलम 19 (8)
(क) िसार हि. 2.7.2015 रोजी हिले आिेत. या अिषंगािे

सवण हवभागांिा सूहचत करण्याची बाब

शासिाच्या हवचारािीि िोती. तििसार शासि पढीलप्रमाणे सूहचत करीत आिे .
2.

उपरोक्त पार्श्णभम
ू ी लक्षात घेता, माहिती अहिकार अहिहियम 2005 अन्वये माहिती हमळण्यासाठी

अजणिारािे
कायालयात

मागणी

केलेली

अहभलेख

माहिती

तपासण्यासाठी

व्यापक

स्वरूपाची

बोलाहवण्यात

(voluminous) िसेल तर अजणिारास

येऊ िये.

अशा

प्रकरणात

अजणिारािे

मागीतलेली माहिती, अजणिारास हवहित शल्क आकारूि उपलब्ि करूि िेण्यात यावी.
3.

अजणिारािे मागणी केलेली माहिती फारच व्यापक (voluminous) स्वरूपाची असेल तर ती

पािण्याची व तपासण्याची संिी िे ऊि अजणिारास आवश्यक असलेल्या कागिपत्राच्या प्रती हवहित
शल्क आकारूि उपलब्ि करूि िे ण्यात यावी.
4.

अजणिारािे मागणी केलेली माहिती व्यापक स्वरूपाची (voluminous) असेल तर ककवा तयािे

अहभलेख तपासणीसाठी अजण

केलेला असेल अशावेळी

अजणिारास

अहभलेख

तपासण्यास

बोलाहवण्यापूवी तया अहभलेख्यांची एक हििे शसूची तयार करावी व संबि
ं ीत िाहरके तील पृष्ट्ठांिा
क्रमांक िे ण्यात यावेत. अजणिारास अहभलेख तपासण्यास बोलाहवतािा सोयीची वेळ तसेच तीि
तारखा कळहवण्यात याव्यात. सिर वेळ वा तारखा अजणिारास सोयीची िसल्यास तयाला संबंिीत जि
माहिती अहिकाऱयास संपकण करण्यास कळहवण्यात यावे.
5.

अजणिार

अहभलेख

तपासण्यासाठी

येणार असलेल्या

हििांकास

संबंिीत जि माहिती

अहिकाऱयास मितवाच्या कारणास्तव कायालयाबािे र जावे लागणार असल्यास तयािे तयाच्या सिकारी
अहिकारी ककवा अहिपतयाखालील कमणचाऱयाकडे

अहभलेख

तपासणीसाठी

िे ण्याची

जबाबिारी

सोपवावी.
6.

उपरोक्त पहरपत्रकातील तरतूिी सवण मंत्रालयीि हवभाग प्रमखांिी तयांच्या अहिपतयाखालील

हवभाग प्रमख, सावणजिीक प्राहिकरण तसेच सवण संबंिीतांच्या हििशणिास आणूि द्याव्यात व तििसर
आवश्यक कायणवािी करण्याबाबत तयांिा सूहचत करण्यात यावे.

शासि पहरपत्रक क्रमांकः संहकणण 2015 /प्र.क्र.( 221/15) सिा.

7.

सिर पहरपत्रक मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आले असूि तयाचा सांकेतांक क्र. 201510261519331007 असा आिे. िे
पहरपत्रक हडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांहकत करूि काढण्यात येत आिे.
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शािसार व िावािे

Rajendra
Shivanand Arwari
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(रा.हश.अरवारी)
शासिाचे अवर सहचव.
प्रहत,
1) मा.राज्यपाल यांचे सहचव,
2) मा.मख्यमंत्री / मा.उपमख्यमंत्री यांचे प्रिाि सहचव/सहचव.
3) सहचव, मख्य सहचवांचे कायालय, मिाराष्ट्र राज्य, मंबई.
4) राज्य मख्य माहिती आयक्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य मंबई.
5) सवण राज्य माहिती आयक्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य मंबई.
6) *प्रबंिक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मंबई
7) प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंबई
8) सहचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मंबई
9) सहचव, मिाराष्ट्र हविािमंडळ सहचवालय, मंबई
10) प्रबंिक, लोकआयक्त व उपलोकआयक्त यांचे कायालय, मंबई
11) मंत्रालयीि हवभागाचे सवण अपर मख्य सहचव/प्रिाि सहचव/सहचव
12) मिासंचालक, माहिती व जिसंपकण संचालिालय, मंबई
13) सवण मंत्रालयीि हवभाग (प्रशासकीय अहिपतयाखालील सवण हवभाग प्रमख/ कायालय प्रमख
यांच्या हििशणिास आणण्याच्या हविंतीसि )
14) सवण हवभागीय आयक्त
15) मिासंचालक, यशिा, पणे
16) सवण हजल्िाहिकारी
17) हिवडिस्ती, सा.प्र.हव. कायासि सिा.
*पत्रािे
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