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मा�हतीचा अिधकार : (राइट टू इ�फम�शन). शासनय�ंणतेील �यवहारात पारदश�कता यावी, ��ाचाराच ेसमळू िनम�ूलन �हाव,े �शासक�यकाय�प�ती, िनयम व इतर शासक�य कामामं�य ेगरै�यवहारास वाव राह ूनय,े शासक�य

काम  े�वना�वलबं, सहजग�या �हावीत यासाठ� ‘मा�हतीचा अिधकार’ या काय�ाची िनिम�ती झाली.

मा�हती�या अिधकाराचा कायदा �हावा यासाठ� रा�यातील आ�ण दशेातील अनके �य��नंी आ�ण स�ंथानंी अथक प�र�म घतेल .े ‘मा�हतीचा
अिधकार’लाग ूकर�यासाठ� महारा�ात ��ाचार �वरोधी जनआदंोलना�या मा�यमातनू �य�े समाजसवेक अ�णा हजार ेयानंी रा�यभर सभा, जनजागतृी अिभयानदौरा, उपोषण या�ंार ेचळवळ चाल  ूठेवली. मा�हती अिधकारासबंधंान ेसरकारने
न द�ेयावरच अिधक भर आह,े अशी त�ार सामा�जक सघंटनानंी केली त�ेहा सरकारन ेया काय�ाचा मसदुा बदलनू दसुरा सधुा�रत कायदा कर�याचािनण�य जाह�र केला. �यानसुार त�कालीन म�ुयम�ंी �वलासराव दशेमखु या�ंया अ�य�तखेाली
उपम�ुयम�ंी, अथ�म�ंी, �वधी व �याय रा�यम�ंी, सा. �शासन रा�यम�ंी, म�ुय सिचव, अ�पर म�ुय सिचव, �धान सिचव, �वधी व �याय �वभाग, अ�णाहजार,े माधवराव गोडबोल ,े �ाचाय� स�यरजंन साठे, �वजय कुवळकेर या�ंया समवते
रा�यानंी केल�ेया मा�हती अिधकार काय�ाचा अ�यास क�न महारा� रा�याचा आदश� कायदा कर�याचा िनण�य झाला. रा�पतीनंी या काय�ावर सह�के�यावर ११ ऑग�ट २००३ पासनू महारा� रा�यासाठ� हा कायदा लाग ूझाला. पवू�ल�ी
आल .े यानतंर क��सरकारन ेऑ�टोबर २००५ म�य ेहा कायदा क�न सव� दशेभर हा कायदा लाग ूकेला.

या काय�ामळु  ेनाग�रकानंा �ा� झालले  ेअिधकार : 
१) या काय�ामळु े��यके नाग�रक वगेवगे�या खा�या�ंया �शासक�य �वभागा�या फाइलची मा�हती घऊे व पाह ूशकेल. 
२) आप�या गाव-प�रसरात र��याचंी काम ,े इतर शासक�य बाधंकाम ,े यासंारखी �वकासाची कोणतीह� काम  ेचालललेी असतील, �या कामाचंीआव�यकतनेसुार नाग�रक मा�हती घऊे शकतात. 
३) त ेआप�या गावात, तालकुा-�ज�हा �तरावर होणारा शासक�य, अ�य-धा�य परुवठा, रॉकेल परुवठा, गसॅ परुवठा यासंार�या जीवनाव�यकव�तूं�या परुव�याब�ल मा�हती घऊे शकतात. 
४) फ� शासक�य काया�लय ेनाह�, तर िनमसरकार� काया�लय,े �थािनक �वरा�य स�ंथा, शासक�य अनदुानाचा लाभ घणेा�या कंप�या, शासनाचअेनदुान घणेा�या िश�णस�ंथा, धम�दाय आय�ुाकड ेन�दणी झाल�ेया स�ंथा व ��ट

यईेल. 
५) आता काया�लयीन द�तऐवजाबरोबरच कोणतहे� साव�जिनक काम असो �या कामासाठ� सरकार� ितजोर�तील पसैा खच� होतो अशा कामाचंीपाहणी ��य� जागवेर जाऊन करता यईेल. �या कामासाठ� वापरललेा माल व कामाचा
६) कोण�याह� नाग�रकाला शासनाच ेअिभलखे, द�तऐवज, लॉगबकु, हजरे�प�क, प�रप�के, काढलले  ेआदशे, अहवाल, या�ंया नकला-�तीघतेा यतेील. कोण�याह� काया�लयातील इल�े�ॉिनक उपकरणावर साठ�वललेी, ई-

मलेवर�ल मा�हती घतेा यईेल. 
७) �वशषे बाब �हणज े- या काय�ा�या कलम ४ (१) �माण ेसरकार� य�ंणबेरोबरच श�ै�णक स�ंथा, सहकार� स�ंथा, साव�जिनक बकँा,�वयसंवेी स�ंथा यानंी �या�ंयाकड�ल सव� अिभलखेाचंी �वषयवार �वभागणी क�न ती सचूीब�

�याचबरोबर जनतलेा पर�पर मा�हती घ�ेयासाठ� वबेसाइटवर सव� मा�हती उपल�ध क�न �ावयाची आह.े 
��यके �ािधकरणान ेआप�या कामाच े�व�प कस  ेआह,े अिधकार� आ�ण कम�चा�याचं ेअिधकार व कत��य ेकशी आहते, वतेनकाय आह,े कोणताह� िनण�य घतेाना अनसुरावयाची काय�प�ती कशी आह,े इ. काय�प�तीसबंधंाने

आ�ण �याचंी काय�प�ती कशी आह,े वा�ष�क अदंाजप�क, आप�याकडून �यानंा �यानंा खास सवलती �दल�ेया आहते, �या सबंधंानसे�व�तर मा�हती आप�या काया�लयान ेिनय�ु केल�ेया मा�हती अिधकार�, साहा�यक
यासारखी सव� मा�हती जनतसेाठ� खलुी क�न �ावयाची आह,े जणेके�न नाग�रकानंा श�यतो मा�हती माग�यासाठ� कोणाकडहे�जा�याची वळे यणेार नाह�.  

एखा�ा मा�हती अिधका�यान ेजाणनूबजुनू मा�हती�या अिधकाराचा नाग�रकाचंा अज� �वीकारला नाह� �कंवा नाग�रकानंीमािगतललेी मा�हती ठरल�ेया मदुतीत �दली नाह�, �कंवा मा�हती �दली पण चकु�ची
�दशाभलू करणार� मा�हती �दली �कंवा काह� कारणा�तव जाणीवपवू�क ती मा�हतीच न� केली �कंवा काया�लयाम�य ेअसणाराद�तऐवज �कंवा इतर मा�हती तपास�यासाठ� नकार �दला आह.े अशा अिधका�याला आयोग
२५०/- (दोनश ेप�नास)या�माण ेजवेढ े�दवस �वलबं केला �या सव� �दवसाचंा दडं क� शकतात. जा�तीत जा�त २५०००/- पचंवीस हजार �पयापय�तचा दडंक�न �या�ंया पगारातनू कापनू घ�ेयाची तरतदू आह.े 

८) या काय�ाम�य ेअशी तरतदू आह,े क� मा�हती अिधका�यान ेमा�हती मागणा�या कोण�याह� नाग�रकाला त�ुह� मा�हती का मागता अशी�वचारणा करावयाची नाह�. कारण लोकशाह�म�य ेमा�हती माग�याचा ��यके नाग�रकाचा

मा�हती घ�ेयाची काय�प�ती :
�या नाग�रकाला मा�हती �यावयाची आह े�यान ेदहा �पयाचंा कोट� फ� �टपँ अजा�वर लावनू रोख र�कम भ�न अज� करावा. अज� करताना �यातीलवा�यरचना व श�दरचना अचकू असण ेआव�यक आह.े अ�यथा ता�ं�क �टु�चा फायदा घऊेन
आपण अज� �द�यानतंर ३० �दवसा�ंया आत सव� मा�हती सकंिलत क�न मा�हती अिधका�यान ेआपणास �ावयाची आह.े तीस �दवसातं मा�हती निमळा�यास �कंवा मा�हती अिधका�यान ेमा�हती नाकार�यास त�ुह� पढु�ल  ३० �दवसातं
जा�तीत जा�त ४५ �दवसातं अपील अिधका�यान ेिनकाल �दला पा�हज.े या वळेते िनकाल न िमळा�यास �कंवा �दल�ेया िनकालामळु ेतमुच ेसमाधान नझा�यास त�ुह� ९० �दवसातं रा�य जन मा�हती आय�ुाकंड ेदसुर ेअपील क� शकता.

या काय�ाम�य ेमा�हती घ�ेयासाठ� फ� िन��त केललेी आह.े एखा�ा मा�हती अिधका�यान ेआकार�यात यणेार� फ� िनयमाप�ेा अवाजवी आकारली आहअेस  ेआपणास वाट�यास आपण रा�य मा�हती आय�ुाकंड ेअज� क� शकता.

मा�हतीचा अिधकार २००५  

¯  
नाग�रक 

¯  
जन  मा�हती अिधकार� 

(अज�दार जन मा�हती अिधका�याकड ेअज� करतो. ३० �दवसातं मा�हती िमळत)े 

¯  
अ�पलीय  अिधकार� 

(जन मा�हती अिधका�यान ेमा�हती नाकार�यास �कंवा मा�हती मागणा�याच ेसमाधान न झा�यास अ�पली अिधका�याकड े30 �दवसातं �थम अ�पल करतायते.े) 

¯  
(अ�पली अिधका�याकडून मा�हती न िमळा�यास �कंवा अ�पल करणा�याच ेसमाधान न झा�यास अज�दार रा�य मा�हती आय�ुाकड े९० �दवसा�ंया आत��तीय अपील क� शकतो.) 

 

 

�वनतंीचा अज� िनकालात  काढण  े:
(१) कलम ५ �या पोटकलम (२)�या परतंकुास �कंवा कलम ६, पोटकलम (३)�या परतंकुास अधीन राहनू, यथा��थती, क���य जन मा�हतीअिधकार� �कंवा रा�य जन मा�हती अिधकार�, कलम ६ अ�वय ेमा�हती िमळ�याची �वनतंी

शी�तने ेआ�ण कोण�याह� प�र��थतीत, �वनतंी के�यापासनू तीस �दवसा�ंया आत, एकतर �व�हत कर�यात यईेल अशा फ�च े�दानके�यावर मा�हती दईेल �कंवा कलम ८ व ९ म�य े�विन�द�� केल�ेया कारणापंकै� कोण�याह�
                                 परतं,ु जर मािगतललेी मा�हती, एखा�ा �य��च ेजी�वत व �वात�ंय या ंसबंधंातील असले तर, �वनतंीचा अज� िमळा�यापासनूअ�ठेचाळ�स तासा�ंया आत ती द�ेयात यईेल. 

(२) जर क���य जन मा�हती अिधका�यान,े �कंवा यथा��थती, रा�य जन मा�हती अिधका�यान,े पोटकलम (१) अ�वय े�विन�द�� केल�ेयाकालावधीत मा�हती िमळ�या�या �वनतंीवर िनण�य द�ेयात कसरू केली तर, अशा क���य 
(३) या अिधिनयमा�वय ेज�ेहा अिभलखेाची �कंवा �या�या भागाची मा�हती िमळवनू �ावयाची असले आ�ण �जला ती मा�हती िमळवनू �ायचीआह,े अशी �य�� �ान���या�ंया ��ीन े�वकलागं असले, �याबाबतीत, यथा��थती

मा�हती अिधकार�, मा�हती िमळ�वण े�यायोग ेश�य होईल अस  ेसाहा�य दईेल, तसचे पाहणी कर�यासाठ� उिचत असले असहे� साहा�यदईेल. 
(४) मािगतललेी मा�हती ज�ेहा छापील �व�पात �कंवा कोण�याह� इल�े�ॉिनक �व�पात �ावयाची असले �याबाबतीत, पोटकलम (६)�यातरतदु�नंा अधीन राहनू, अज�दार �व�हत कर�यात यईेल अशी फ� �दान कर�ल :
परतं ुकलम ६ �या पोटकलम (१) अ�वय ेआ�ण कलम ७ �या पोटकलम  े(१) व (५) या अ�वय े�व�हत केललेी फ� वाजवी असले; आ�ण अशीकोणतीह� फ�, �या �य�� दा�र�यरषेखेाली आहते अस  ेसमिुचत शासनाकडून िनधा��रत

यणेार नाह�. 
(५) ज�ेहा पोटकलम (१) अ�वय े�वनतंीचा अज� फेटाळ�यात आला असले त�ेहा �या बाबतीत, यथा��थती, क���य जन मा�हती अिधकार�, �कंवारा�य जन मा�हती अिधकार�, मा�हती िमळ�याची �वनतंी करणा�या �य��स,-
(एक) असा �वनतंी अज� फेटाळ�याची कारण;े

(दोन) �या कालावधीत असा �वनतंीचा अज� फेटाळ�या�या �वरोधात अपील करता यईेल तो कालावधी; आ�ण 
(तीन) अ�पल �ािधकरणाचा तपशील; कळवील.

मा�हती �कट कर�याबाबत  अपवाद :
(१) या अिधिनयमात काह�ह� अतंभ�ूत असल  ेतर�, कोण�याह� नाग�रकास पढु�ल मा�हती परु�व�याच ेआबधंन असणार नाह�,

(क)       
जी मा�हती उघड के�यान ेभारता�या साव�भौम�वाला �कंवा एका�मतलेा, रा�या�या सरु�लेा, य�ुत�ं�वषयक, व�ैािनक�कंवा आिथ�क �हतसबंधंानंा, परक�य रा�याबंरोबर�या सबंधंानंा बाधा पोहोचले �कंवा
मा�हती;

(ख)       कोण�याह� �यायालयान े�कंवा �यायािधकरणान ेजी �कािशत कर�यास �प�पण ेमनाई केली आह े�कंवा जी उघड के�यामळु�ेयायालयाचा अवमान होऊ शकेल, अशी मा�हती;
(ग)        जी उघड के�यान ेससंद�ेया �कंवा रा�य �वधानमडंळा�या �वशषेािधकाराचा भगं होईल अशी मा�हती;
(घ)       

वा�ण�य ��ेातील �व�ासाह�ता, �यावसाियक ग�ुपत े�कंवा बौ��क सपंदा याचंा समावशे असललेी जी मा�हती �कट करण�ेयापक लोक�हता�या ��ीन ेआव�यक आह,े अशी स�म अिधका�याची खा�ी पटली
के�यान े�य�थ प�ा�या �पधा��मक �थानाला हानी पोहोचले, अशी मा�हती;

(ड)       
जी मा�हती �कट करण े�यापक लोक�हता�या ��ीन ेआव�यक आह ेअशी स�म �ािधका�याची खा�ी पटली असले, �यामा�हती�यित�र�, एखा�ा �य���या �व�ासाि�त सबंधंामळु ेितला उपल�ध असणार�

(च)        �वदशेी शासनाकडून �व�ासपवू�क िमळाललेी मा�हती;
(छ)       
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जी �कट के�यान ेकोण�याह� �य���या जी�वतास �कंवा शार��रक सरु��तसे धोका िनमा�ण होईल अथवा काय�ाचीअमंलबजावणी कर�यासाठ� �कंवा सरु�ा �योजनासाठ� �व�ासपवू�क �दल�ेया मा�हतीचा
ओळखता यईेल, अशी मा�हती;

(ज)        �या मा�हतीमळु ेअपरा�याचंा तपास करण े�कंवा �यानंा अटक करण,े �कंवा �या�ंयावर खटला दाखल करण ेया ���यामं�यअेडथळा यईेल, अशी मा�हती;
(झ)        म�ं�मडंळाची कागदप� ेतसचे, म�ं�प�रषद, सिचव व इतर अिधकार� या�ंया �वचार�वमशा�च ेअिभलखे :-
                 परतं ुम�ं�प�रषदचे ेिनण�य, �कंवा कारण ेआ�ण �या आधारावर त ेिनण�य घ�ेयात आल  ेहोत ेती साम�ी ह�, िनण�य घते�यानतंरआ�ण त े�करण पणू� 

झा�यावर �कंवा समा� झा�यावर जाह�र कर�यात यईेल :
                 परतं ुआणखी अस  ेक�, या कलमाम�य े�विन�द�� कर�यात आल�ेया अपवादातंग�त असणा�या बाबी �कट कर�यात यणेारनाह�त;
(ञ)       

जी मा�हती �कट करण ेह े�यापक लोक�हता�या ��ीन ेआव�यक आह ेअशी यथा��थती, क���य जन मा�हती अिधका�याची,रा�य जन मा�हती अिधका�याची, �कंवा यथा��थती अपील �ािधका�याची खा�ी 
कर�याचा कोण�याह� साव�जिनक कामकाजाशी �कंवा �हतसबंधंाशी काह�ह� सबंधं नाह� �कंवा जी �य���या खाजगी बाबीतआगतंकु ह�त�पे कर�ल, ती अशी वयै��क तपशीलासबंधंातील मा�हती :

परतं ुजी मा�हती ससंदलेा �कंवा रा�य �वधानमडंळाला द�ेयास नकार दतेा यणेार नाह� ती मा�हती कोण�याह� �य��ला द�ेयासह�नकार दतेा यणेार नाह�.

�वव��त  �करणात  मा�हती द�ेयास  नकार द�ेयाची कारण  े: 
एखाद� मा�हती परु�व�या�या �वनतंीमळु ेजर, रा�या�यित�र� अ�य एखा�ा �य���या कॉपीराइटच ेउ�लघंन होत असले, तर, कलम ८ �या तरतदु�नंाबाधा न यऊे दतेा, यथा��थती, क���य जन मा�हती अिधका�यास �कंवा रा�य जन मा�हती

�वव��त  सघंटनानंा हा अिधिनयम  लाग  ूनसण  े:
या अिधिनयमात अतंभ�ूत असललेी कोणतीह� गो�, दसु�या अनसुचूीत �विन�द�� केल�ेया ग�ुवाता� व सरु�ा सघंटना यासंार�या, क�� सरकारन ेसादरकेल�ेया कोण�याह� मा�हतीला, लाग ूअसणार नाह� :

परतं,ु ��ाचार व मानवी ह�काचं ेउ�लघंन या�ंया आरोपाशंी सबंिंधत मा�हती या पोटकलमा�वय ेवगळ�यात यणेार नाह� :
परतं ुआणखी अस  ेक�, मािगतललेी मा�हती ह�, मानवी ह�का�या उ�लघंना�या आरोपासदंभा�त अस�यास, ती मा�हती क���य मा�हती आयोगाची मा�यतािमळा�यावरच परु�व�यात यईेल, आ�ण कलम  ७ म�य ेकाह�ह� अतंभ�ूत असले
�दवसा�ंया आत द�ेयात यईेल.

या काय�ा�या �यापक �िस��करता व अमंलबजावणीक�रता शासन �तराव�न �व�वध उपाययोजना कर�यात यतेात. २८ स�ट�बर हा �दवसआतंररा�ीय �तरावर मा�हती अिधकार �दन �हणनू साजरा कर�यात यतेो. अम�ेरका, इ�ंलडं
समंत झाला आह.े पारदश�कतबेाबत अ��माकंावर ओळख�यात यणेा�या नदेरलडँस ्सार�या रा�ात या काय�ा�ार ेअतंग�त चचा� व स�ला उपल�धकर�यास सटू �दललेी आह.े 
या अिधकाराची मा�हती सव�सामा�यापंय�त पोच ूलाग�यान ेमा�हती माग�या�या �माणात झपा�यान ेवाढ होत आह.े या काय�ाची एक अडचण �हणजसेरकार� काया�लयातं आप�याच व�र�ा�ंया �वरोधात �कंवा �वत:�या बढती�या सदंभा�त
िमळ�व�यासाठ� अज� कर�याच ेबरचे �कार समोर आल  ेआहते. िशवाय या अिधकारा�या अमंलबजावणीसाठ� काह� �यावसाियक दलालाचं े��थ वाढ�यानअेिधकाराचा गरैवापर होत अस�या�या त�ार� आहते.

सरकार� ितजोर�तील जनतचेा पसैा कसा खच� केला जातो याची मा�हती घ�ेयाचा मलूभतू ह�क या काय�ान ेिमळाला आह.े सव�सामा�यानंा �या�ंयासामा�जक सरु��ेया सदंभा�तील, �याचंा �वकास, �गती या सदंभा�तील मा�हती सरकारकडून
पा�हज.े या काय�ाचा सामा�यानंी अिधकािधक लाभ �यावा, ह� अप�ेा पणू� होण ेअिधक मह�वाच ेआह.े

मा�हती�या अिधकाराचा कायदा �हणज ेजनत�ेया हातात िमळालले  ेश� आह.े �याचा उपयोग कसा करायचा ह� ��यके नाग�रकाची जबाबदार� आह.े�हणनू या श�ाचा वापर नाग�रका�ंया मलूभतू ह�कासाठ�, स�ुढ आ�ण िनकोप
उ��वल भ�व�यासाठ�च �हावा, ह� अप�ेाह� या अिधकारा�या िनिम�तीमाग ेआह.े

िमठार�, सरोजकुमार 


