


नििावी व खोटया तक्रारी, खोटया सहीिे 
केलले्या तक्रारी याबाबत करावयाची 
काययवाही...  

                              महाराष्ट्र शासि 
                                  सामान्य प्रशासि नवभाग 

                                    शासि पनरपत्रक क्रमाांकः शाकाप-2015/प्र.क्र. 5 /18(र. व का.) 
                                         मांत्रालय, मादाम कामा मागय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

                                  तारीख: 25 फेब्रवूारी, 2015 
 

वाचा:- 1) शासि पनरपत्रक,सामान्य प्रशासि नवभाग,क्रमाांक-शाकप-1085/58/18 (र. व का.) 
                     नदिाांक 7.5.1985 

              2) शासि पनरपत्रक,सामान्य प्रशासि नवभाग,क्रमाांक-शाकाप-1096/850/18 (र. व का.) 
                     नदिाांक 27.12.1996 

               3) शासि पनरपत्रक,सामान्य प्रशासि नवभाग,क्रमाांक-शाकाप-1098/58/प्र.क्र.5/98/18 
                     (र. व का.)   नदिाांक 3.7.1998 

               4) शासि पनरपत्रक,सामान्य प्रशासि नवभाग,क्रमाांक-शाकाप-10.01/948/प्र.क्र.55/ 18 
                     (र. व का.)   नदिाांक 29. 7.2003 

 
शासि पनरपत्रक- 
 

नििावी व खोटया तक्रारी, खोटया सहीिे केलेल्या तक्रारी सांदभात करावयाच्या 
काययवाहीबाबतची मानहती सांदभाधीि शासि पनरपत्रकान्वये नदलेल्या आहेत.  कें द्र शासिािे नदिाांक 
18.10.2013 च्या शासि ज्ञापिान्वये नििावी व खोटया तक्रारी, खोटया सहीिे केलेल्या तक्रारी आनि 
सावयजनिक नहत,प्रनसध्दी व मानहती देिा-यास सांरक्षिाबाबतचे आदेश 2004 (PIDPI) यामधील सूचिा 
नवचारात घेऊि कशा प्रकारे काययवाही करावी याबाबत सूचिा निगयनमत केल्या आहेत. सदर सूचिाांच्या 
अिुषांगािे राज्य शासिामाफय त मागयदशयक सूचिा देण्याची बाब नवचाराधीि होती. त्यािुसार  सांदभाधीि 
शासि पनरपत्रके अनधक्रनमत करूि पुढील प्रमािे काययवाही करण्याबाबत सूचिा देण्यात येत आहेत. 

(1) ज्या तक्रारीमध्ये तक्रारदाराचे िाव व पत्ता िमुद केलेला िाही अशा नििावी तक्रारीमध्ये कोित्याही 
स्वरूपाची तक्रार/मानहती अांतभूयत असली तरी त्यावर काययवाही करण्यात येऊ िये. अशा तक्रारी 
दफ्तरी दाखल करण्यात याव्यात. 

(2) ज्या तक्रारीमध्ये असांबध्द (vague) आरोप आहे अशा तक्रारीदेखील तक्रारदाराची  तपासिी ि करता 
दफ्तरी दाखल करण्यात याव्यात. 

(3) ज्या तक्रारीमध्ये पडताळिी करता येवू शकेल असे आरोप केलेले आहेत अशा तक्रारीचे सांबांधात 
प्रशासकीय नवभाग/मांत्रालयािे त्याची दखल घ्यावी. अशा प्रकरिी सक्षम प्रानधका-याच्या मान्यतेिे 
सदरहू तक्रार तक्रारदाराकडे पाठवूि ती त्याांिे  स्वत: केली आहे काय याबाबत खात्री करूि घेण्यात 
यावी. तक्रारदाराकडूि 15 नदवसामध्ये प्रनतसाद नमळाला िाही तर स्मरिपत्र पाठनवण्यात याव े व 
तद्िांतर 15 नदवसाांची प्रनतक्षा केल्यािांतर देखील मानहती प्राप्त ि झाल्यास सदरहू तक्रार खोटया 
िावाची (Pseudonymous) तक्रार असल्याचे िमुद करूि दफ्तरी दाखल करण्यात यावी. 
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(4) तक्रारदारािे आपि स्वत: तक्रार केल्याचे मान्य केल्यास अशा तक्रारीवर काययवाही करतािा तक्रार 
अजातील अजयदाराचे िाव व पत्ता झाकुि तक्रारीची छायाांनकत प्रत काढुि ती चौकशीसाठी सांबांनधत 
यांत्रिेकडे पाठवावी व पुढील काययवाही करावी.  

सदर शासि पनरपत्रक महाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असूि त्याचा सांकेताक  201502251501413107  असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाांनकत करुि काढण्यात येत आहे.  
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशािुसार व िावािे.  

                                                                                                (डॉ. पी. एस. मीिा)   
                                                                                             अपर मुख्य सनचव (प्र.सु. र. व का.) 

प्रत, 

1. मा. नवरोधी पक्षिेता, नवधािसभा / नवधाि पनरषद, महाराष्ट्र नवधािमांडळ सनचवालय, मुांबई.  
2. सवय नवधािमांडळ/सांसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
3. मा. राज्यपालाांचे सनचव  
4. मा. मुख्यमांत्रयाांचे प्रधाि सनचव 
5. मा. उपमुख्यमांत्रयाांचे सनचव 
6. सवय मांत्री / राज्यमांत्री याांचे खाजगी सनचव / स्वीय सहाय्यक,  
7. शासिाचे मुख्य सनचव याांचे वनरष्ट्ठ स्वीय सहाय्यक, 
8. शासिाचे सवय अपर मुख्य सनचव / प्रधाि सनचव / सनचव,  
9. प्रधाि सनचव, नवधािमांडळ सनचवालय, नवधाि भवि, मुांबई.  
10. सवय मांत्रालयीि नवभाग, त्याांिा नविांती करण्यात येते की, उपरोक्त सुचिा त्याांिी त्याांच्या सवय    
      क्षनेत्रय कायालयाांच्या निदयशिास आिाव्यात.  
11. महासांचालक, मानहती व जिसांपकय  महासांचालिालय, मुांबई. 
12. सवय नवभागीय आयुक्त,  
13. सवय नजल्हानधकारी, 
14. सवय नजल्हा पनरषदाांचे मुख्य काययकारी अनधकारी,  
15. सामान्य प्रशासि नवभागातील सवय कायासिे,  
16. निवड िस्ती (कायासि 18) 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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