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प्रस्ताविा :-  

मा. राज्य माहिती आय क्त, अमरावती  यािंी संिभािीि आिेशाि सार माहिती अहिकारी 

अहिहियम, 2005 च्या कलम 19 (8)(क) व 25 (5) ि सार असे आिेहशत केले आिे की, हजल्िा पहरषिेच े

प्रशासि  िे सामान्य प्रशासि हवभागाचे स्थायी आिेशांच ेउलं्लघि तर करतातच परंत , आयोगाचे आिेशाच े

िेहिल हविीत म ितीत अि पालि कहरत िािीत. तसचे म ख्य कायभकारी अहिकारी सारिे जबाबिार 

अहिकाऱयाकंिूि शपथपत्र सािर करुि स ध्िा तशी कायभवािी िोत िािी ककवा झाली तरी ती हवपरीत िोते. 

त्याम ळे माहितीचा अहिकार अहिहियम, 2005 या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व त्यासंबिंी 

अहपलाथीचा उदे्दश सफल िोत िािी. याम ळे शासिािे याची तात्काळ गंभीर ििल घेवूि या आिेशाची 

अंमलबजावणी व भहवष्ट्यात याबाबत अशी प िरावृत्ती सावभजहिक प्राहिकरणाकिूि िोणार िािी याबाबत 

आवश्यक ते पहरपत्रक हिगभहमत करुि अि पालि अिवाल  आयोगास सािर करावा असे मा. राज्य माहिती 

आय क्त, अमरावती यांिी आिेश हिले आिेत. 

शासि पहरपत्रक :- 

 माहितीचा अहिकार अहिहियम, 2005 या कायद्याची प्रभावी अंमलबाजवणी िोणेसाठी वळेोवळेी 

सूचिा हिलेल्या आिेत. तरी स ध्िा सिर कायद्याची प्रभावी अंमलबजाणी िोत िािी. तसेच  राज्य माहिती 

आयोगाकिे झालेल्या स िावणीच्या आिेशाच े हवहित म ितीत अि पालि िोत िसल्याचे संिभािीि 

आिेशाि सार हििशभिास आले आिे.  

2. माहितीचा अहिकार अहिहियम, 2005 अंतगभत प्राप्त िोणारे अजभ/अहपल यावर जि माहिती 

अहिकारी/अहपलीय अहिकारी यािंी सिर अहिहियमातील तरतूिी ि सार हवहित म ितीमध्ये कायभवािी 

करावी. त्याच बरोबर राज्य माहिती आयोगाकिूि प्राप्त झालेल्या आिेशांवर हविाहवलंब कायभवािी 

करण्यात यावी. अस ेप न्िा स्पष्ट्ट करण्यात येत आिे. 



शासि पहरपत्रक क्रमांकः रामाआ-2021/प्र.क्र.687/आस्था-7 

 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

3. सिर पहरपत्रक मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या वबेसाईटवर उपलब्ि 

करण्यात आले असिू त्याचा साकेंताकं क्रमाकं 202112101039415320 असा आिे. सिरचे शासि 

पहरपत्रक हिजीटल स्वाक्षरीिे प्रहसध्ि करण्यात येत आिे.  

 मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आिेशाि सार व िावािे, 

 
         

        ( का.गो.वळवी )  
                        उप सहचव, मिाराष्ट्र शासि  
प्रहत, 

1. मा. राज्यपालांच ेसहचव, मलबार हिल, म ंबई 
2. मा. म ख्यमंत्री याचंे प्रिाि सहचव  
3. मा. मंत्री (ग्राम हवकास) याचंे िाजगी सहचव 
4. मा. राज्यमंत्री (ग्राम हवकास) यांचे िाजगी सहचव 
5. मा. म ख्य सहचव, मिाराष्ट्र शासि, मंत्रालय, म ंबई 
6. मा. अपर म ख्य सहचव, ग्राम हवकास हवभाग, बािंकाम भवि, फोटभ, म ंबई-01 
7. राज्य माहिती आयोग, िहवि प्रशासकीय भवि, मंत्रालयासमोर, म ंबई-32  
8. राज्य माहिती आयोग, औरंगाबाि, िागपरू, अमरावती िंिपीठ 
9. हवभागीय आय क्त, कोकण, प णे, िाहशक, औरंगाबाि, अमरावती, िागपरू 
10. सवभ म ख्य कायभकारी अहिकारी, हजल्िा पहरषि 
11. म ख्य कायभकारी अहिकारी, हजल्िा पहरषि,यवतमाळ 
12. हिवि िस्ती आस्था-7, ग्राम हवकास व जलसिंारण हवभाग, मंत्रालय, म ंबई-32. 
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