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क�ित�कुमार िशदंे
सामा�जक काय�कत� सतीश श�ेट� या�ंया ह�यमेळु ेसामा�जक वत�ुळात खळबळ उडाली आह.े �याचंी ह�या �हणजे
मा�हती�या अिधकारान ेघतेललेा प�हला बळ� तर ठरणार नाह� ना; यावर जाग�यानंी सावधानतने े�वचार कर�याची गरज
िनमा�ण झाली आह.े

दशेात�या सव�सामा�य नाग�रकानंा मा�हतीचा अिधकार िमळावा, यासाठ� �या �या
सामा�जक काय�क�या�नी लढा �दला, चळवळ� उभार�या, �या सवा�साठ� १३ जानवेार� हा
�दवस �हणज ेकाळा �दवस ठरला आह.े ��ाचार, �शासनातील गरै�यवहार यासंह �व�वध
सामा�जक सम�या सोडव�यासाठ� मा�हती�या अिधकाराचा �भावी वापर करणा�या सतीश
श�ेट� या�ंया १३ जानवेार�ला झाल�ेया ह�यने ेरा�यात�याच न�ह,े तर दशेभरात�या सव�
‘आरट�आय’ काय�क�या�ना कमालीचा ध�का बसला आह.े 
हा ध�का बस�यामाग ेकाह� कारण ंआहते. एकतर, श�ेट� ह ेप�ुयात�या मावळ
ताल�ुयातील सामा�जक काय�कत� �हणनू सवा�ना प�रिचत होत.े पण �याहनूह� मह�वाच ं�हणज ेत े��ाचार�वरोधी द�ता
सिमतीच े�ज�हा सघंटक होत.े श�ेट� यानंी

मा�हती अिधकाराचा वापर क�न अनके बकेायदा बाधंकाम ,े ��ाचार व जमीन
गरै�यवहाराची �करण ेबाहरे काढली होती. �यामळु ेअनकेाचं ेनको नको ते
‘उ�ोग’ लोकासंमोर आल .े �यात�या काह�जणानंा करोड��या मिल�ावर पाणी सोडाव ेलागल  ेहोत.े आ�ण �हणनूच..
बधुवार १३ जानवेार�ला सकाळ� तीन वाजता तळगेाव दाभाड ेयथे ेधारदार श�ान ेवार क�न श�ेट� याचंी िनघ�ृण ह�या
कर�यात आली. �या�ंया ह�यमेाग ेअ ॅड. �वजय दाभाड ेयाचंा हात असावा, असा सशंय आह.े या सशंयाव�नच दाभाड ेआ�ण
�या�ंया पाच सहका�यानंा पोिलसानंी आरोपी घो�षत केल  ंआह.े �या�ंयात�या चारजणानंा अटकह� कर�यात आलीय.े 
खर ंतर, श�ेट� यानंी अ ॅड. �वजय दाभाड ेया�ंया �वरोधात २००२ पासनू �करकोळ व गभंीर �व�पाच ेअनके ग�ुह ेदाखल केले
होत.े दाभाड ेयानंी क�� सरकार�या जागते अनिधकृत बगंला बाधंला होता. श�ेट��ंया �य�ामंळु ेहा बगंला पाड�याच ेआदशे
तळगेाव दाभाड ेनगरप�रषद आ�ण र�ेव े�वभागान े�दल  ेहोत.े श�ेट� यानंी तळगेाव नगरप�रषद�ेया कायदशेीर स�लागार
पदाव�न दाभाड ेयानंा घालवल  ेहोत.े �यानंी अ ॅड. दाभाड ेव �या�ंया प�ी�व��ह� तीन ग�ुह ेदाखल केल  ेहोत.े अ ॅड. दाभाडे
यानंा तड�पार कराव ेयासाठ� गले  ेतीन म�हन ेश�ेट� पोिलसाकंड ेपाठपरुावा करत होत.े या सव� �करणामळु ेदाभाड ेश�ेट�वंर
िचडून होत.े �यातनूच �यानंी आप�या काया�लयातील नोकर �मोद वाघमार ेआ�ण परशरुाम तलेग ूया�ंयाशी सगंनमत
क�न खनुाचा कट रचला व अ�टल ग�ुहगेार असल�ेया नवनाश शलेार आ�ण ड�ग�या राठोड यानंा श�ेट� यानंा मार�याची
सपुार� �दली. �याम दाभाड ेयान े�यानंा मदत केली, अशी मा�हती आता सािंगतली जात आह.े 
पण या �करणाला आणखी एक बाज ूआह.े श�ेट� या�ंया सहका�यानंी लोक�भाला �दल�ेया मा�हतीनसुार, अ ॅड. दाभाड ेयानंी
फार पवू�च श�ेट� याचंी माफ� मािगतली होती, आ�ण �करणावर पडदा पडला होता. �यामळु ेदाभाड ेयानंी श�ेट�चंी ह�या
घडवनू आणली असले, यावर कुणाचा �व�ास बसत नाह�. 
ग�ेया काह� वषा�त मा�हतीचा अिधकार वाप�न श�ेट� यानंी अनकेा�ंया आिथ�क �हतसबंधंानंा स�ुंग लावल  ेहोत.े �यात
राजकारणी, �शासक�य अिधकार� यापंासनू त ेमोठमोठय़ा उ�ोजकापंय�त कुणीह� सटुल  ंन�हत.ं श�ेट� यानंी भाडंाफोड
केल�ेया पढु�ल �करणावंर नजर टाक�यास ह ेअिधक �प� होईल-
स�् रा�यात अनके मोठमोठे र�त ेबाधंनू करोडो �पयाचंा टोल वसलू करणा�या ‘आयआरबी’ कंपनीन ेए���से हायवलेा
लागनू असल�ेया ताज ेआ�ण �पपंावड� या गावातंील वनखात ेआ�ण र�त े�वकास महामडंळाची असललेी सरकार�
मालक�ची १८०० एकर जमीन बळकाव�याच ेश�ेट� या�ंया अजा�मळु ेउघड झाले
होत.े या �करणात हजार कोट� �पयाचंा ��ाचार झा�याचा आरोप झाला आह.े 
स�् लोणाव�या�या उपिनबधंक अ��नी �ीरसागर खोटय़ा कागदप�ा�ंया आधारे
तथेील जिमनीचं े�यवहार क�न �याचं ेर�ज��शेन करत अस�याच ेश�ेट� या�ंया
अजा�मळु ेउघड झाल  ेहोत.े �ीरसागर यानंा �यामळु ेिनल�ंबत कर�यात आल .े
स�् �वड� आ�ण �ब�क�ट उ�ोगातील साबळ ेवाघरे ेआ�ण कंपनीन ेआडगेाव
नावा�या एका गावात १८ एकराचा �लॉट हडप कर�याचा �य� के�याच ेश�ेट�
या�ंयामळु ेउघड झाल  ेहोत.े या कंपनीच ेमालक पणु े�ज�हा िश�ण मडंळाचे
उपा�य� �हणनू काम करत अस�यान ेया �करणान ेखळबळ उडवनू �दली होती.
स�् आयएएस अिधकार� असल�ेया राम खरच ेयानंी खोटा ज�म दाखला दाखवनू
�वत:चा काय�काळ वाढवनू घ�ेयाचा �य� केला, त�ेहा श�ेट� या�ंयामळुचे
�या�ंया या �य�ाला चाप बसला. 
या उदाहरणावं�न �प�च होत ेक�, श�ेट� याचंा लढा ��ाचारान ेमाखल�ेया शासक�य अिधका�याशंी आ�ण पशैा�या म�तीने
धुंद झाल�ेया उ�ोजकाशंी होता. �यामळु ेअनके धनवान आ�ण श��शाली लोकानंा �यानंी आपला श� ूबनवल  ंहोत.ं 
प�ुयातील मा�हती अिधकार चळवळ�तील काय�कत� आ�ण श�ेट� याचं ेसहकार� �वजय कुंभार यानंी लोक�भाशी बोलताना
सािंगतल ,े ‘‘श�ेट� याचंी ह�या �जतक� साधी सरळ �दसत,े तशी ती अ�जबात नाह�. �या�ंया ह�यमेाग ेन�क�च काह� मोठय़ा
लोकाचंा हात असावा.’’
��य� खनू हो�याआधीह� श�ेट� या�ंयावर अनकेदा ह�ल  ेझाल  ेहोत.े पण आपली गोपनीय मा�हती बाहरे पडू नय,े यासाठ�
आकाशपाताळ एक करणा�या ताकदवान लोकासंाठ� समोर�याचा खनू करण ेहा एकमवे माग� नाह�. श�ेट�नंा �यानंी
स�ुवातीला पशैा�या जोरावर �वकत घ�ेयाचा �य� केला. पण �यानंा यश आल  ेनाह�. नतंर वगेवगे�या मा�यमातनू
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श�ेट�वंर दबाव टाक�याचा �य� केला गलेा. पण श�ेट� हटल  ेमाग ेनाह�त. 
मा�हती�या अिधकाराचा कायदा वापरणा�या अनके काय�क�या�ना अस  ेअनभुव यते असतात. �वजय कुंभार स�या असाच
एक अनभुव घते आहते. त े�हणाल ,े ‘‘आ�ह� मा�हती माग ूनय े�हणनू अनके �कार ेदबाव टाक�याचा �य� केला जातो. पणुे
महापािलकेत मा�याब�ल, मी मा�हती�या अिधकाराचा केल�ेया वापराब�ल, तसचे �याच ेश�ुक भरल  ेक� नाह�,
याबाबतएकान ेमा�हती मािगतली आह.े हास�ुा दबाव टाक�याचाच एक �कार आह.े ’’
पण यावर उपाय काय? 
सतीश श�ेट� घटनचेी पनुराव�ृी होऊ नय,े यासाठ� काय�क�या�नी काय काळजी �यायला
हवी; याबाबत �वचारल  ेअसता कुंभार �हणाल ,े ‘‘काय�क�या�ला कोणतीह� मा�हती िमळाली
क� �यान ेताबडतोब ती �सारमा�यमानंा दऊेन टाकावी. �हणज ेती मा�हती �या�यापरुतची
मया��दत राहात नाह�. ती सवा�पय�त पोहोचत.े �यामळु ेसमाजात गरैकृ�या�वरोधात दबाव
िनमा�ण होतो.’’
प�ुयातील आणखी एक आरट�आय काय�कत� �ववके वलेणकर याचंहं� असचं मत आह.े श�ेट� या�ंया ह�यनेतंर वलेणकर
यानंी सव� आरट�आय काय�क�या�ना आवाहन केलयं क�, ‘‘ कुठ�याह� �वषयाची मा�हती मािगत�यास �या अजा�ची एक �त
वबेसाइटवर अपलोड करावी. िशवाय, ��य� िमळाललेी मा�हतीह� आवज�ून वबेसाइटवर टाकावी.’’ 
श�ेट� या�ंया ह�यपेासनू धडा घऊेन मा�हती अिधकाराची चळवळ अिधक �भावी कर�यासाठ� कुंभार, वलेणकर, मा�ती
भापकर यासंार�या अनके आरट�आय काय�क�या�नी आरट�आय कौ��सल �थापन केली आह.े ह� आरट�आय प�रषद सव�
काय�क�या�म�य ेसम�वय साध�याच ंकाम करणार आह.े 
तर दसुर�कड,े मा�हतीचा अिधकार कलम चारची अमंलबजावणी कर�याची जबाबदार� सरकारन े�वीकारावी, अशी अप�ेाह� हे
काय�कत� �य� करताहते. या कलमानसुार सरकारन,े आ�थापनानंी �वत: �वत:�वषयीची सव� मा�हती नाग�रकानंा क�न
दणे ेअप�े�त आह.े सरकारनचे जर सव� ती मा�हती नाग�रकानंा उपल�ध क�न �दली तर नाग�रकानंा मा�हतीचा अिधकार
वापर�याची वळेच यणेार नाह�, असा आशावाद ह ेकाय�कत� बाळगनू आहते. �या�ंया या आशचेा खनू होणार नाह�, याची
काळजी सरकारन ेघतेली तर� खपू झाल!े

‘सरुा�या’साठ�चा सघंष� - �वजय  कुंभ ार
प�कार �हणनू �वजय कुंभार यानंी अनकेदा ��ाचार आ�ण गरै�यव�थापना�वरोधात अनकेदा आवाज उठवला.
पण ख�या अथा�न ेत ेलोका�ंया समोर आल  ेत ेमा�हती�या अिधकाराचा सकारा�मक आ�ण �भावी वापर
के�यानतंरच. �यातनूच पढु े��ाचारा�वरोधात लढणा�या काय�क�या�ना �रेणा द�ेयासाठ� �यानंी ‘सरुा�य
सघंष� सिमती’ �थापन केली. नाग�रकानंा मा�हती�या अिधकाराची मा�हती �हावी, यासाठ� लखेन व
�याखाना�ंया मा�यमातनू त ेजनजागतृी कर�त असतात. 
�वजय कुंभार यानंी मा�हती�या अिधकाराचा �भावी वापर कसा केला; याची ह� काह� उदाहरण-ं

स�् सहा वषा�पवू� पणु ेमहापािलके�या साव�जिनक जागा नगरसवेका�ंया स�ंथानंा ‘दान’ कर�याचा �घात होता. यासबंधंी
�वजय कुंभार यानंी मा�हती�या अिधकारा�वय े�� �वचार�यानतंर ‘‘प�ुयात अशा �वनािन�वदा भाडय़ान े�दल�ेया ४,५००
जागा असनू �यापंकै� १५०० जागाचं ेभाड ेबाक� आह े�कंवा भरललेचे नाह�. �यापंकै� ११८ जागाचंी थकबाक� ५० हजार त े५१
लाखापय�तची आह,े’’अशी मा�हती उघड झाली. यावर १५ �दवसातं पसै  ेवसलुी केली नाह� तर �यायालयात जा�याची
कायदशेीर नोट�स कुंभार यानंी पािलकेला बजावली. �यानतंर थोडय़ाच �दवसात पािलकेत समुार ेपावण ेदोन कोट� �पये
जमा झाल!े िशवाय, काह� जागा पािलकेन ेप�ुहा आप�या ता�यात घते�या. �वशषे �हणज,े पणु ेमहापािलकेने
जिमनीसंबंधंी�या मा�हतीच ेसगंणक�करण क�न या जागा द�ेयाबाबत एक आदश� िनयमावली बनवली. इथ ेल�ात
घ�ेयाची गो� �हणज,े कुंभार या�ंया या लढाईला सव�च राजक�य प�ा�ंया नगरसवेकानंी कडाडून �वरोध केला आ�ण आजह�
करत आहते.
स�् २००४ म�य ेप�ुयात�या अनाथालयातील �व�ा�या�ना दनै�ंदन वापरासाठ�च ेकपड,े साबण, तले, चादर� अशा
जीवनाव�यक गो�ी िमळत नस�याची त�ार कुंभार या�ंया कानी पडली. �यानंी त�कालीन महारा� रा�या�या मा�हती�या
अिधकारा�वय ेसबंिंधत अिधका�यानंा �� �वचारणारा अज� दाखल के�यानतंर अ�रश: दसु�याच �दवशी प�ुयातील नहे�
उ�ोग क��ामाफ�त या सव� गो�ी �व�ा�या�ना परुव�यात आ�या! 
स�् त�बल दोन म�हन ेमागनूह� घर� गसॅ िसल�डर यते नाह� �हणनू वतैागल�ेया कुंभार यानंी �हदं�ुतान प�ेोिलयमलाच काह�
�� �वचारल-े आम�या भागातील ड�लरला �कती गसॅ िसल�डर दतेा? आमच ेबकु�गं कधी झाल?े घर� गसॅ कधी �दला? इतर
लोकानंा गसॅ कधी आ�ण �कती �दल?े �व�ास बसणार नाह�, पण मा�हतीचा अज� सादर करताच केवळ एका तासा�या आत
कुंभार या�ंया घर� गसॅ िसल�डर आला. िशवाय गसॅ ड�लरला २५ हजार �पय ेदडं झाला. 
आप�या घर� िसल�डर आला �हणनू कुंभार �व�थ बसल  ेनाह�त. �यानंी प�रसरात�या लोकानंाह� मा�हतीचा अिधकार कसा
वापरायचा, ह ेिशकवल .ं आज ��थती अशी आह ेक�, �या�ंया सोसायट�तच न�ह ेतर सपंणू� प�रसरात�या सव� �ाहकानंा गसॅ
िसल�डर िनयिमत वळेवेर िमळतात!

सजग नाग�रकासं ाठ� - �ववके वलेणकर
िश�णान ेइ�ंजनीअर आ�ण एमबीए असल�ेया �ववके वलेणकरानंी भारत आ�ण अम�ेरकेत�या अनके
नावाजल�ेया कंप�यामं�य ेकाम केलले  ंआह.े पण आज समाज �यानंा ओळखतो त ेमा�हती�या अिधकाराचा
�यानंी केल�ेया सकारा�मक वापरामळु.े 
वलेणकर यानंी अनके सामा�जक �� सोडव�यासाठ� मा�हती�या अिधकाराचा �भावी वापर केला आह.े
आजवर शभंरहनू अिधक �वषयावंर मा�हती िमळव�यासाठ� �यानंी अज� दाखल केल  ेआहते. िशवाय,
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‘यशदा’�या मा�यमातनू सरकार� अिधका�यासंाठ� आरट�आय काय�शाळा, आ�ण सव�सामा�य नाग�रकासंाठ� शकेडो
�या�यान े�यानंी �दललेी आहते. स�या त ेसजग नाग�रक मचंच ेअ�य� �हणनू प�ुया�या सामा�जक जीवनात मोलाचं
योगदान दते आहते.
�ववके वलेणकर यानंी मा�हती�या अिधकाराचा �भावी वापर कसा केला; याची ह� काह� उदाहरण-ं
स�् ‘बीएसएनएल’चा फोन जर काह� �दवसासंाठ� बदं असले, तर ‘बीएसएनएल’ आप�या �ाहकाकडून �या �दवसासंाठ� भाडे
आकारत नाह�. उलट �ाहकाला �याचा भाड ेपरतावा (र�ेट �रबटे) िमळतो. पण हा िनयम बीएसएनएल�या �बलावर अथवा
�डर�ेटर�त कुठेह� �दललेा नाह�. वलेणकरानंा यासबंधंी ऐ�कव मा�हती िमळताच �यानंी ए��ल २००७ त ेजलु  ै२००८ या
कालावधीत प�ुयातील बीएसएनएलच े�कती दरू�वनी १५ �दवसापं�ेा अिधक काळ बदं होत?े �या �ाहकानंा भाड ेपरतावा
िमळाला का? अशा �व�पाची मा�हती मािगत�यानतंर या कालावधीत प�ुयातील २४,३०० दरू�वनी बदं अस�याच े�प�
झाल .े पण �यातील फ� १७१० �ाहकानंाच भाड ेपरतावा िमळाला होता. याच ेकारण �वचारता ‘�यानंी मािगतल  ेनाह�त,
�हणनू �दल  ेनाह�त’ अस  े�प�ीकरण बीएसएनएलन े�दल .े पण वलेणकरानंी ह े�करण लावनू धर�यामळु ेउव��रत २२ हजार
�ाहकानंाह� एकूण समुार े५० लाख �पय ेभाड ेपरतावा द�ेयात आला. �वशषे �हणज,े आज प�ुयातील बीएसएनएल�या सव�
काया�लयाबंाहरे र�ेट �रबटे�या तरतदु�ची मा�हती दणेार ेफलक लाव�यात आल  ेआहते!
स�् ग�ेया वष� प�ुयातील बस �यव�थ�ेया पीएनपीएमएल�या काय�कार� सचंालकपद� अ��नीकुमार याचंी बदली
झा�यानतंर �यानंी �या�ंया काया�लया�या नतूनीकरणासाठ� साडसेात लाख �पय ेखच� के�याच ेमा�हती�या अिधकारामळुे
�प� झाल .े �थािनक वत�मानप�ानंी �या�ंयावर ट�केची झोड उठवली. अखरे, बदली झा�यानतंर�या फ� तीन म�ह�यातच
अ��नीकुमार याचंी �या पदाव�न उचलबागंड� कर�यात आली. 
स�् ‘वीजचेा परुवठा कर�यासाठ� आव�यक असललेा �ा�सफॉम�र उडाला तर शहर� भागात तो २४ तासातं तर �ामीण भागात
४८ तासात द�ु�त �हायला हवा. तस  ेनाह� झाल  ेतर पढु�या ��यके तासाला �ाहकाला ५० �पय ेनकुसान भरपाई द�ेयाची
तरतदू महारा� वीज �वतरण कंपनी�या िनयमात आह.े’ पण �ामीण भागातं तर �ा�सफॉम�र म�हनोनम�हन ेबदं असतात.
पण कंपनीन ेह� तरतदू लोकानंा कळचू �दली नाह�, असा आ�पे घते वलेणकर यानंी मा�हतीचा अिधकार वापरला. ‘आज
सपंणू� पणु े�ज��ात कुठेह� �ा�सफॉम�र बदं पडला तर वीज कंपनीच ेलोक धावत यऊेन तासा�या आत तो द�ु�त करतात,’
अस  ंवलेणकर यानंी सािंगतल .े

तरतदू लाखो �पयाचंी! खच� श�ूय!!
गर�बासंाठ��या एखा�ा योजनसेाठ� सरकार� पातळ�वर ज�ेहा एक �पया समंत होतो, त�ेहा �यातील फ� १५ पसैे
�या�ंयापय�त पोहोचतात, ह े�दवगंत पतं�धान राजीव गाधंी याचं े�वधान सवा�नाच प�रिचत आह.े पण जनतशेी काड�मा�
बािंधलक� नसलले  ेराजकारणी आ�ण सवंदेना गमावनू बसल�ेया �शासक�य अिधका�यानंी आता जण ूह े१५ पसैहे�
लोकापंय�त पोहोच ू�ायच ेनाह�त असा िनधा�र केललेा आह.े सामा�जक काय�कत� अ�वनाश काबंळ ेयानंी महारा�ातील दबु�ल
घटकासंाठ��या क�याणकार� योजनाचंी मा�हती मािगत�यावर शासक�य पातळ�वर लाखो �पयाचंी तरतदू केललेी
असतानाह� ��य�ात मा� �यासाठ� श�ूय �पय ेखच� झा�याची सरकार� आकडवेार� हाती आली.

फ�  पाच हजार �पयामंळुे
मा�हती�या अिधकाराचा श�ै�णक ��ेात �भावीपण ेवापर करणा�या अ�वनाश काबंळ ेयानंी सािंगतललेा �क�सा खरोखरच
अतंम�ुख ठरले. काबंळ ेयानंी सािंगतल  ेक�, ‘‘पाचके वषा�पवू� ठाण ेमहापािलके�या अख�या�रत यणेा�या मुं�ा कौसा
प�रसरात�या खासगी शाळामंध�या इय�ा ८वी त े१०वीत�या �व�ा�या�म�य ेगळतीच े�माण जा�त आढळल .े �हणनू ठाणे
मनपान ेस�ट�बर २००६म�य ेमुं�ा-कौसामधील मनपा�या एका �ाथिमक शाळते ८वी त े१०वी वग� स�ु कर�याचा िनण�य
जाह�र केला. परतं ुतीन वष� उलट�यानतंरह� �याची अमंलबजावणी झालीच नाह�. �यामळु ेज�ेहा मा�हती�या
अिधकाराखाली िश�ण �वभागाकड ेयासबंधंीची मा�हती मािगत�यानतंर �प� झाल  ेक�, ठाण ेमनपान ेरा�य सरकारकडे
पाच हजार �पय ेजमा न के�यामळु ेह ेवग� स�ु झालले  ेनाह�त!’’ राजक�य इ�छाश�� आ�ण सरकार� अना�थमेळु ेमुं�ा-
कौसातील गर�ब मलु  ेिश�णापासनू विंचत आहते, ह ेमा�हती�या अिधकारामळुचे �प� झाल .े

मा�हतीचा अिधकार कायदा २००५
सरकार� कामामं�य ेपारदश�कता आणनू ��ाचाराला आळा घालणसाठ�, तसचं लोकानंा हवी ती मा�हती उपल�ध क�न खर�
लोकशाह� राबव�या�या हतेनू ेमा�हतीचा अिधकार कायदा २००५ अ��त�वात आला.
क�� सरकार, सघंरा�य-��े �शासन, रा�य�शासन या�ंया िनय�ंणाखालील शासक�य, िनमशासक�य काया�लय तसचे
सरकारकडून ��य�-अ��य�र��या िनधी परुव�या जाणा�या अशासक�य स�ंथा, म�ंालय, महानगरपािलका,
नगरपािलका, कल�ेटर, र�ेव,े �यायालय,े एस.ट�., वीज �वतरण कंपनी, रशेिनगं काया�लय, �ामपचंायत, तहसील, पोलीस,
शाळा, महा�व�ालय, पासपोट�, इ�कम ट�ॅस, �ॉ�वड�ट फंड, �हाडा, पोट� ��ट, पो�ट इ�याद� काया�लयातंनू या काय�ातंग�त
मा�हती मागवता यते.े

मा�हती �हणज  ेकाय?
मा�हती �हणज ेकोण�याह� सरकार� �वभागातील सव� �कारच ेद�तर, कागदप�,े �टपण, ई-मले, एखा�ा अिधका�यान े�वत:
नमदू केलले  ेमत, िल�खत �व�पातला आदशे, वत�मानप�ा�ारा �िस� केललेी मा�हती, प�रप�क, अ�यादशे, न�दवह�,
कोणताह� िल�हललेा कागद, क�च े�टपण, ममेो, प��यवहार तसचं खासगी स�ंथ- कंप�याकंडून सरकार िमळव ूशकणार�
मा�हती.
वर�ल मा�हती आपण नाग�रक छाया�ंकत �ती�या �व�पात, इल�े�ॉिनक �व�पात अथवा छापील �व�पात िमळाव ूशकतो.
तसचं सरकार� कामाची, अिभलखेाचंी, कागदप�ाचंी पाहणी व तपासणी क� शकतो.
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मा�हती कशी, कोणाकडून  व  �कती
�दवसात  िमळले?
सरकारन े��यके काया�लयाम�ये
मा�हती अिधकार� व सहायक मा�हती
अिधकार� याचंी िनय�ु� केली पा�हज.े
आपल  ेनाव, प�ा आद� तपशील आ�ण
आप�याला ह�या असल�ेया मा�हतीचे
�व�प िल�हललेा अज� िलहनू मा�हती
अिधका�यास पो�टान ेअथवा �य��श:
सादर करावा व �याची पोच �यावी.
(सोबत�या नमनुा अज� �. १ ची मदत
�या.)
मा�हती अिधकार� मा�हत नस�यास
खात�ेमखु-�वभाग�मखुास अज�
करावा. रा�य सरकार�या
िनय�ंणाखालील �वभागानंा अज�
करताना १० �पयाचंा कोट� फ� �ट�ॅप
अजा�वर लावावा. अथवा रोख दहा �पये
भ�न पोच व पावती �यावी. क��
सरकार�या खा�याकं�रता अज�
करताना दहा �पय ेरोख भरावते. 
अज� मराठ�, �हदं� व इ�ंजी भाषते
करता यतेो. िनर�र व अपगं �य��नंा
मा�हती िमळव�यासाठ� मा�हती
अिधकार� मदत करतात.
मा�हती अिधका�याकड ेअज� के�यास
मा�हती ३० �दवसात दणे ेबधंनकारक
आह.े �य���या जी�वताशी व
�वात�ंयाशी सबंिंधत मा�हती ४८ तासामं�य े�दली पा�हज.े सहा�यक अिधका�याकड ेअज� के�यास पाच �दवस अिधक
लागतील.
मा�हती कशासाठ� हवी आह,े ह ेनमदू कर�याची आव�यकता नाह�. कारण साव�जिनक/ शासक�य काया�लयातील मा�हती
िमळण ेहा नाग�रकाचंा ह�क आह,े अशी या काय�ाची भिूमका आह.े

ल�ात  ठेवा!
सबंिंधत अिधका�यान ेकेवळ काह�तर� (अध�वट) मा�हती दऊेन चालणार नाह�, तर ह� मा�हती यो�य गणुव�चेी असली
पा�हज.े अध�वट व चकु�ची असता कामा नय,े असहे� या काय�ात �प� केल  ेआह.े

प�हल  ेअपील
मा�हती अिधका�यान े�दललेी मा�हती चकु�ची, �दशाभलू करणार� अस�यास अथवा �यान ेमा�हती दणे ेनाकार�यास �कंवा
ठरा�वक वळेते उ�र न �द�यास ३० �दवसातं व�र� अपील अिधका�याकड ेअपील कराव.े
रा�य सरकार�या अख�या�रतील �वभागानंा अजा�वर २० �.चा कोट� फ� �ट�ॅप लावावा, �कंवा रोख �व�पात अथवा प ेऑड�र
�व�पात २० �पय ेभराव.े क�� सरकार�या अपीलाकरता फ� नाह�. 
��यके अपीलासोबत अगोदर�या अजा��या छायाकं�त �ती जोडा�यात. अपील अिधका�यान े३०-४५ �दवसातं अपीलावर
कारवाई करावी.

आयोगास  अपील
अपील अिधका�याकडून उ�र न िमळा�यास, समाधान न झा�यास ९० �दवसातं रा�य सरकारशी सबंिंधत अपील रा�य
मा�हती आयोगास कराव.े
रा�य मा�हती आयोगा�या अपीलावर २० �.चा कोट� फ� �ट�ॅप लावावा, अथवा रोख �व�पात �कंवा ऑड�र �व�पात २० �पये
भराव.े क�� सरकारसाठ� फ� नाह�.

मा�हती िमळ�यास  अपवाद
दशेाच ेसाव�भौम�व-एका�मता-रा�याची सरु�ा, य�ुदत�ं �वषयक, व�ैािनक �कंवा आिथ�क �हतसबंधं, पररा�ासोबतच ेसबंधं
यानंा बाधा पोहोचले �कंवा अपराधाला िचथावणी िमळले अशी मा�हती, तसचे ससंद- �विधमडंळा�या �वशषे अिधकाराचंा भगं
होईल �कंवा कॉपीराइट काय�ाच ेउ�लघंन होईल अशी मा�हती परुवली जाणार नाह�.

मा�हतीसाठ� �कती �कंमत  मोजावी लागले?
दा�र�य़ रषेखेालील �य��नंा मा�हती मोफत द�ेयात यईेल. अपील क�न िमळाललेी मा�हती मोफत िमळले. तयार केल�ेया
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�कंवा न�कल केल�ेया ��यके पानासाठ� दोन �पय ेआकारल  ेजातील. सबंिंधत �वभागान ेद�तावजे, नकाश ेआद�संाठ�
िन��त केललेी �कंमत आकारली जाईल. सीड� �कंवा �लॉपीकर�ता ५० �पय ेआकारल  ेजातील.
अिभलखेाचं ेिनर��ण कर�याकर�ता प�ह�या एका तासासाठ� मोफत, तर �यानतंर�या ��यके १५ िमिनटासंाठ� पाच �पये
आकारल  ेजातील. मा�हती पो�टान ेमागव�यास पो�टाचा खच� आकारला जाईल. मा�हतीसाठ�ची र�कम �डमाडं �ा�ट, चके,
रोख �कंवा मनीऑड�र�या �व�पात भरता यते.े ठरा�वक �कंमतीप�ेा अिधक �कंमत आकार�यास आयोगाकड ेत�ार करता
यते.े

मा�हती न  �द�यास  िश�चेी तरतदू
मा�हती अिधका�यान ेकोण�याह� वाजवी कारणािशवाय अज� �वीकार�यास नकार �दला, ठरा�वक वळेते मा�हती �दली नाह�,
मा�हतीची �वनतंी द�ु हतेनू नाकारली �कंवा जाणनूबजुनू चकु�ची, अपणू� �कंवा �दशाभलू करणार� मा�हती �दली �कंवा
मािगतललेी मा�हती न� केली �कंवा मा�हती सादर कर�यात अडथळा आण�यास मा�हती अिधका�याला ��यके �दवसाला
२५० �पय ेव जा�तीत जा�त २५,००० �पय ेदडं होईल. तसचे सवेािनयमानंसुार िश�तभगंाची कारवाई होईल.
अिधक मा�हतीसाठ�- www.rti.gov.in
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