राज्य माहिती आयोगाकडू न पाहरत
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पहरपत्रक:-

हर्दनांक- 13. 2. 2015.

माहितीचा अहिकार अहिहनयम, 2005 मिील कलम 18(3) मध्ये नमूर्द केलेल्या बाबींसंर्दभात

चौकशी करण्यासाठी राज्य माहिती आयोगास हर्दिाणी प्रहक्रया संहिता, 1908 (1908 चा 5) अन्िये

र्दाव्याची न्यायचौकशी करताना, हर्दिाणी न्यायालयाकडे जे अहिकार हनहित करण्यात आलेले

आिे त, तेच अहिकार असतील असे स्पष्ट्ट करण्यात आले आिे . तसेच सर्दर अहिहनयमाच्या कलम

19(7) अन्िये तक्रारी ि व्व्र्दतीय अपीलासंर्दभातील आयोगाचा हनणणय बंिनकारक असल्याचे स्पष्ट्ट
करण्यात आले आिे . त्यामळे आयोगाने सािणजहनक प्राहिकरणांना हर्दलेले हनर्दे श, तक्रारी ि व्व्र्दतीय

अपीलािरील आयोगाचे हनणणय इत्याहर्दचे अनपालन हिहित कालाििीत करणे आिश्यक आिे . या

अनषंगाने शासनाने िेळोिेळी सूचनािी प्रसाहरत केल्या आिे त. तथाहप, कािी सािणजहनक

प्राहिकरणाकडू न आयोगास योग्य प्रहतसार्द हमळत नसल्याचे प्रामख्याने माहितीचा अहिकार

अहिहनयम 2005 च्या कलम 20(1) अन्िये आयोगाने शास्ती लािली असता त्याची िसूली
संबंहितांकडू न व्यिव्स्थत िोत नसल्याचे शासनाच्या हनर्दशणनास आले आिे .
2.

उपरोक्त पाश्िणभूमी लक्षात घे ता, सिण मंत्रालयीन हिभागांनी ि त्यांच्या अहिपत्याखालील सिण

राज्य जन माहिती अहिकारी ि प्रथम अपीलीय प्राहिकारी यांना सूहचत करण्यात येते की, राज्य

माहिती आयोगाने

सािणजहनक प्राहिकरणांना हर्दलेले हनर्दे श, तक्रारी ि व्व्र्दतीय अपीलािरील

आयोगाचे हनणणय इत्याहर्दचे अनपालन हिहित कालाििीत िोण्यासाठी संबंहितांनी आिश्यक
कायणिािी करािी.
3.

मिाराष्ट्र कोषागार हनयम, 1968 हनयम 259 (1) अन्िये ज्या अहिकाऱयांचे ि कमणचाऱयांचे िेतन

मिाराष्ट्र कोषागार हनयम, 19 मध्ये हनघते , त्यांचे िेतन आिहरत करणे, त्यामध्ये कपात करणे िा िेतन
आिरण थांबहिणे याबाबी संबंिीत कमणचारी/अहिकाऱयाशी संबंहित हिभागाच्या आिरण ि संहितरण

अहिकारी ि त्यांचे कायालय प्रमख यांच्या कक्षेत येतात. एखाद्या कमणचारी/अहिकाऱयाच्या िेतनातून

न्यायहनणणयानसार िसूली कराियाची असल्यास अथिा त्याच्या िेतनािर जप्ती आलेली असल्यास

अशा आर्दे शाच्या अंमलबजािणीचे उत्तरर्दाहयत्ि मंबई हिहत्तय हनयमािली, 1959 मिील हनयम 87 ि
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89 नसार संबंहित कमणचारी/अहिकाऱयाशी संबंहित हिभागाच्या आिरण ि संहितरण अहिकाऱयाचे

आिे . त्यामळे माहितीचा अहिकाराच्या ज्या प्रकरणी अहिहनयमातील 2005 च्या कलम 20(1) अन्िये

माहिती आयोगाने शास्ती लािली असेल त्या शास्तीची िसूली आयोगाने हनर्दे हशत केल्याप्रमाणे ककिा
जास्तीत जास्त तीन िप्त्यात संबंहितांकडू न करण्यात यािी. शास्तीच्या सर्दर रकमेची िसूली

करण्याची जबाबर्दारी संबंहित कमणचारी/अहिकाऱयाशी संबंहित हिभागाच्या आिरण ि संहितरण
अहिकारी तसेच त्यांचे कायालय प्रमख यांची रािील. जेथे आयोगास यानषंगाने अनपालन अििाल
सार्दर िोणे अपेहक्षत आिे तेथे अनपालन अििाल हिहित कालाििीत सार्दर िोईल अशी कटाक्षाने
र्दक्षता घे ण्यात यािी. अशा प्रकरणी कतणव्यच्यती करणाऱयांहिरूध्र्द संबंहित सक्षम प्राहिकाऱयाने
तातडीने उहचत हिभागीय कायणिािी करािी.

4.

सर्दर शासन पहरपत्रक हित्त हिभागाचा अनौ. संर्दभण क्र.अनौसं 2015/11/कोषा 5

5.

सर्दर शासन पहरपत्रक मिाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळािर

हर्द.27.1.2015 अनसार त्या हिभागाच्या सिमतीने हनगणहमत करण्यात येत आिे .

उपलब्ि करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 201502131313545207 असा आिे . िे परिपत्रक
डीजीटल स्िाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आिे .

मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आर्दे शानसार ि नािाने
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( प्र.प्र.गोसािी )

प्रहत,

शासनाचे उप सहचि.

1. मा.राज्यपाल यांचे सहचि,

2. मा.मख्यमंत्री / मा.उपमख्यमंत्री यांचे प्रिान सहचि/सहचि.
3. सहचि, मख्य सहचिांचे कायालय, मिाराष्ट्र राज्य, मंबई.

4. राज्य मख्य माहिती आयक्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य मंबई.

5. सिण राज्य माहिती आयक्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य मंबई.
6. *प्रबंिक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मंबई
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प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मंबई
सहचि, मिाराष्ट्र लोकसेिा आयोग, मंबई

सहचि, मिाराष्ट्र हििानमंडळ सहचिालय, मंबई

7. प्रबंिक, लोकआयक्त ि उपलोकआयक्त यांचे कायालय, मं बई

8. मंत्रालयीन हिभागाचे सिण अपर मख्य सहचि/प्रिान सहचि/सहचि
9. मिासंचालक, माहिती ि जनसंपकण संचालनालय, मंबई

10. सिण मंत्रालयीन हिभाग (प्रशासकीय अहिपत्याखालील सिण हिभाग प्रमख/ कायालय प्रमख
यांच्या हनर्दशणनास आणण्याच्या हिनंतीसि )

11. सिण हिभागीय आयक्त

12. मिासंचालक, यशर्दा, पणे
13. सिण हजल्िाहिकारी

14. हनिडनस्ती, सा.प्र.हि. कायासन सिा.
*पत्राने
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