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(लेखाचा दुवा- http://wp.me/pzBjo-Lg) 

क ीय मािहती आयोग िनवाडा . CIC/SG/A/2012/000374/18316 

संबंिधत पा भूमी 

अपील करणारे: ी जी. कृ णन,् पाडुपुरम्, एनाकुलम ्िज हा, केरळ 68352 

ितवादी: लोक मा हती अिधकारी (PIO), के ीय पयावरण व वन मं ालय( MoEF) 

मािहती ह ाखाली अज भर याची तारीख : 22/09/2011 

मािगतलेली मािहती: पि म घाट प रसर त  गट अहवालाचा सारांश व अितरि प ली क पाब लचा 

अहवाल 

PIOच े 11/11/2011 रोजी दलेल े उ र: अहवाल अजून अंितम व पात नाही, याला अंितम व प 

आ यानंतर पु हा अज करावा 

कृ णन ्यांची पिहली अपील:े 9/11/2011  व  23/11/2011 

पिह या एपलेट अिधका याचा (FAA) 2/1/2012 चा आदेश: मािहती ह ा या धारा 8 नुसार के ीय 

पयावरण व वन मं ालयान ेमािहती नाकारली असून ह ेनाकारणे उिचत आह े

कृ णन ्यांच ेदुसरे अपील: 27/1/2012  

23 माच 2012 रोजी झाले या दुस या अिपला या  सुनावणीत पुढे आलेली 

व तुि थती: 

सुरवातीला अपील करणा याला  मािहती न पुरिवताना के ीय वन व पयावरण मं ालया या(MoEF) 

लोक मािहती अिधका या (PIO) ने मािहती ह ा या धारा 8 कवा 9 खाली कोणतीही कारणे दली न हती असे 
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आयोगा या िनदशनास आले आह.े 23/3/2012 या सुनावणी या वेळी PIO ने ही मािहती मािहती ह ा या धारा 

8 नुसार जाहीर कारणे यो य होणार नाही असे FAA ने ठरिवले होत ेअस ेिवधान केले.  PIO ने ही मािहती दे यास 

मािहती ह ा या धारा 8 (1)(a) नुसार नाकारले होते. आयोगाने PIO ला मािहती ह ा या धारा 8 (1)(a)खाली  

कोणते िविश  िहतसंबंध भािवत होणार आहेत हणून सूट मागत आहात असे िवचारले. PIO ने ही मािहती ा 

वेळी द यास “भारताच ेसावभौम व कवा अखंडता, रा याची सुर ा, कवा रणनीती” ांना काहीही बाधा येणार 

नाही ह ेमा य केले, तथािप “रा या या वै ािनक कवा आ थक िहतसंबंधाना” बाधा येईल असे ितपादन केल.े 

PIO ने सांिगतले क  संवदेनशील प रसर े ाची ा ी ठरिव याची कायप ती ा अहवालात सुचिवली 

गेली आहे. ित यात अिधक सुधारणा कर याची आव यकता आह.े  आताच हा अहवाल घाईघाईने जाहीर के यास 

लोकांकडून पयावरण संर ण कायदा 1986 नुसार संवेदनशील प रसर े े जाहीर कर या या माग या व ताव 

मांड यात येतील असा धोका आहे. PIO ने पुढे सांिगतले क  11 मं ालय,े योजना आयोग आिण 6 रा यशासनांच े 

अिभ ाय मागिव यात आले आहेत. ा कारणा तव आज ही मािहती जाहीर के यास अजून मा य न केले या या 

अहवाला या िशफारसी माणे अनेक ताव येतील.  यामुळे रा या या आ थक िहतसंबंधांना बाधा येईल. आपले 

धोरण िनि त झा यानंतर हा अहवाल लोकांना खुला करावा असा MoEF चा मानस आह ेअसे PIO ने सांिगतले.  

PIO ने आयोगापुढे आपले हणणे लेखी व पात मांडले. 

23/3/2012 या सुनावणी या वेळी  क ीय मािहती आयोगाने आपला आदेश राखून ठेवला व 9/4/2012 

रोजी अंितम िनणय दला. 

9 एि ल 2012 रोजी जाहीर केलेला के ीय मािहती आयु ांचा िनणय 

अपील करणा याने वन व पयावरण मं ालयाला (MoEF) सादर केले या माधव गाडगीळ यां या 

अ य तेखालील पि म घाट प रसर त  गट (WGEEP) या अहवालाचा सारांश व अितरि प ली जलिवदुत् 

क पाबाबत यांचा अहवाल मािगतला होता. सुरवातीला अपील करणा याला मािहती न पुरिवताना PIO ने 

मािहती ह ा या धारा 8 कवा 9 खाली कोणतीही कारणे दली न हती. याने हा अहवाल अजून अंितम व पात 

नाही आिण हणून मािहती ह ाखाली मािहती दे यास पा  नाही असे ितपादन केले होते.  माधव गाडगीळ यांनी 

अहवाल सादर केला आह ेह े याने मा य केले. या अथ  त  गटान ेआपला अहवाल MoEFला सादर केला आह,े 
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या अथ  तो अहवालाचा ‘मसुदा’ आह ेअसे मानता येत नाही.  िशवाय अंितम व पात नसलेला अथवा शासनाने 

अजून मा यता दे याच ेबाक  असलेला अहवाल जाहीर कर यापासून सूट देणारी कोणतीही तरतूद मािहती ह ात 

नाही. 

23/3/2012 ला झाले या सुनावणी या वेळीPIOने न दे यात येणारी मािहती मािहती ह ा या 8(1)(a) 

ा कलमानुसार नाकारली आह ेअसे सांिगतल.े  ा कलमा माण े“भारताच ेसावभौम व कवा अखंडता, रा याची 

सुर ा, रणनीती, वै ािनक कवा आ थक िहतसंबंध, कवा पररा ांशी संबंध ांना बाधा येत असेल अथवा 

हसाचाराला उ ेजन दले जात असेल”  तर ती मािहती जाहीर कर यास सूट िमळू शकत.े आयोगाने PIO ला ा 

कलमा माणे मािहती नाकार याची कारणे तपशीलात मांड यास सांिगतले.  PIO ने स ःि थतीत मािहती द यास 

नाग रक संवेदनशील प रसर े े ा अहवालानुसार जाहीर करावीत अशी मागणी करतील व हणून रा ाचे 

वै ािनक अथवा आ थक िहतसंबंध दुखिवले जातील अशी मांडणी केली. ातून आ थक िवकासाला खीळ बसेल 

आिण हणून ा अव थेत मािहती जाहीर के यास रा ा या आ थक िहतसंबधंांना बाधा येईल असे PIO चे 

ितपादन दसल.े 

ते हा आयोगापुढे पि म घाट प रसर त  गटाचा अहवाल जाहीर के यास भारता या वै ािनक अथवा 

आ थक िहतसंबंधाना बाधा येईल काय आिण हणून धारा 8(1)(A) खाली हा अहवाल  जाहीर कर यापासून सूट  

ावी काय हा  आहे. PIO सादर केले या लेखी िनवेदनाचा आयोगान ेअ यास केला आह.े 

 के ीय वन व पयावरण मं ालयान े 2010 म ये माधव गाडगीळ यां या अ य तेखाली पि म 

घाट प रसर त  गट (WGEEP ) थािपत केला होता.  ा गटा या उ ांत पि म घाटा या प रसरा या 

स ःि थतीचे परी ण करण,े ा देशातील कोणती े े प रसरा या दृ ीने संवेदनशील आहेत असे जाहीर करणे 

आव यक आहे हे सुचिवणे आिण ा देशा या संवधन, संर ण आिण पुन ीवनासाठी काय करावे ा या 

िशफारसी देणे ांचा अंतभाव होता.  नंतर त  गटाला अितरि प ली जल िव ुत क पाचे परी ण कर यास 

सांिग यात आले. 

 इतर िववेचनासोबत  WGEEP अहवालात संवेदनशील प रसर े ांची आखणी कर याबाबत,  

वेगवेग या आ थक े ांतील उप मांचे िनयमन कर याबाबत,  1986 या पयावरण संर ण काय ानुसार पि म 
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घाट प रसर ािधकरण  थािपत कर याबाबत िशफारसी के या आहेत. ासाठी WGEEP ने एक भू थलीय 

मािहती सं ह (geospatial database)  रचला असून िनरिनरा या िनकषां माण े शा ो  प तीन े िनणय 

घे याची णाली सुचिवली आह.े  ा णाली ारा पा रि थतीक , जैविविवधता आिण भूरचनेसंबंधी आठ 

मापनां या(variables) आधारे संवेदनशील प रसर े े ओळख यात व आख यात येतात.  WGEEP ने जनता, 

शासक य अिधकारी आिण लोकांचे िनवडून दलेले आिण इतर ितिनधी अशा सव मुख िहतसंबंिधयांशी स ला 

मसलत केली आहे. त  गटाने य  भेटी आिण लोकांबरोबर चचास ेही अयोिजत केली होती. 

अहवाल िमळा यानंतर यातील िशफारस च ेपि म घाटा या संवधना या आिण िवकासा या तसेच क  व 

रा य शासनां या पर पर संबंधां या  संदभात दरूगामी प रणाम होतील  असे के ीय वन व पयावरण मं ालया या 

(MoEF ) यानात आले. ा कारणाने MoEF ने सव रा य शासनांशी आिण क ीय मं ालयाशंी िवचार िविनमयास 

सु वात केली. जरी काही मं ालये व रा य शासनांकडून ित या िमळाली आहे, तरीही ही कया स याही चालू 

आह.े  

आयोगापुढे आले या िवषयाची चचा कर यापूव  भारतातील मािहती ह  आिण पयावरण संर ण 

चळवळी या पर पर संबंधाचंा िवचार करणे सयुि क ठरेल. भारतीय संिवधाना या 19(1) कलमानुसार मािहती 

ह  हा नाग रकांचा मूलभूत ह  आहे असे भारता या सव  यायालयाने मा य केले आह.े हा मूलभूत ह  मािहती 

ह ाम ये ग ठत केला आह,े आिण सव नाग रकाचंा  मािहतीवरील ह  हा मूलभूत ह , मािहती ह  काय ातील 

तरतुद नुसारच अमलात येईल ह े प  आह.े  हा कायदा शासनात पारदशकता व उ रदािय व वाढावे ा दृ ीने 

नाग रकांना शासना या िनयं णाखाली असलेली मािहती कशी उपल ध होईल हे आखून देतो. लोकशाहीम ये सुजाण 

नाग रक आिण मािहतीची पारदशकता ांची ज री आह;े तसेच मािहती या पारदशकेतून ाचाराला आळा बसतो 

आिण शासनयं णा  नाग रकांशी जबाबदारीने वागू लागते असे ा काय ा ारे मा य केले गेले आह.े 

 मािहती ह ाने मािहतीचा हा मूलभूत ह  काय ाने कसा आिण कती अवधीत राबिवला जाईल, 

तसेच मािहती हणजे काय, ती के हा नाकारली जाऊ शकते हे प  केले आहे. ा काय ाने नाग रकांचा हा मूलभूत 

ह  नाकार यास काय िश ा केली जावी आिण हा ह  थािपत कर यास नाग रक कसे अपील क  शकतील 
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ाचीही तरतूद केली आहे. मािहती ह  काय ा माणे मािहती केवळ धारा 8 कवा 9 माणेच नाकारता येईल 

आिण मािहती नाकार यासाठी दुसरी काहीही  कारणे देता येणार नाहीत असे प  केले आह.े 

 मािहती ह  काय ा या धारा 3 माणे कुठलेही कारण कवा उ  न देता नाग रक आपला 

मािहतीचा मूलभूत ह  बजावू शकतात हे प  केले आह.े धारा 8(1) कवा 9 या दहा तरतुद माणे जर मािहती 

नाकारता येत नसेल तर PIOने ती 30 दवसा या आत दलीच पािहज.े उदाहरणाथ,  पररा ाकडून िमळाले या 

मािहतीखेरीज दुस या कोण याही कारणांनी गोपनीय मािहती दे यापासून मु ता नाही.  कोणीही PIO,आयोग 

कवा यायालय कोणतीही मािहती ती  केवळ शासक य यं णे या अंतगत उपयोगासाठी आहे, अतएव गोपनीय आह े

व जाहीर करणार नाही असा दावा क  शकत नाहीत. एखादा िवषय यायालयाधीन असेल तरीही मािहती द याने 

यायालयीन चौकशी अथवा दोषी वर खटला चालिव यात अडथळा येईल असे िस  करता आले तरच ती 

मािहती नाकारता येईल. जर काही खाजगी मािहती द यान े एखा ा या खाजगी जीवनात िन कारण 

ढवळाढवळ होते असे सकृ शनी दसत असेल तरीही अशी मािहती संसदेलाही पुरवता येणार नाही अस े

दाखव यासच मािहती दे यापासून सूट िमळेल. तसेच अजून अंितम िनणय घेतला नाही हणून आता मािहती 

पुरिवता येत नाही असे ितपादन क न मािहती नाकारता येत नाही.  ते हा कुठलीही मािहती नाकारताना याचे 

समथन केवळ मािहती ह   काय ा या तरतुद नुसारच करता येईल. 

जरी मािहती दे यापासून सूट असेल, तरीसु ा मािहती ह ा या  धारा 8(2) नुसार जर ही मािहती पुरवण े

हे लोकिहतकारक आहे असे दाखिवता आले तर ती मािहती देण ेबंधनकारक आह.े  वीस वषा या कालावधीनंतर तर 

धारा 8 (1) या केवळ तीन तरतुद नुसार सूट देता येईल. ते हा संसदे या लेखी सव मािहती नाग रकांना उपल ध 

असण ेहा िनयम आिण मािहती नाकारणे हा अपवाद  असावा ह े प  आह.े  काय ा या धारा 4 माण ेशासना या  

सव  PIOनी आपण न इंटरनेटसार या वेगवेग या साधनां ारे  वेळोवेळी जनतेला मािहती पुरवावी, व मािहती 

िमळव यासाठी लोकांना सतत काय ाकड ेधाव यायला लाग ूनये अस ेसुचिवले आह.े संसदेने नाग रकांना हे वचन 

दले आहे. दुदवाने, ब तांश शासक य यं णा हा संसदेचा प  िनदश ल ात घेत नाहीत आिण नाग रकांना दलेले 

आ ासन पुरे करत नाहीत. 
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वातं यानंतर प ास वष नाग रकांना मािहती दे याची ढी न हती.  ामुळे ब तेक सव शासक य 

अिधका यांना ही क पना बैचेन करते, ह े यां या स ेला आिण शहाणपणालाआ हान आहे असे वाटत.े काह ना अशी 

मािहती पुरिव यास िनणय घेणे आिण शासन राबिवणे अवघड होईल असे मनोमन वाटते. परंतु लोकांना जे हवे आहे 

तेच अमलात आणणे ह ेलोकशाहीतील शासनाचे एकमेव उ  आहे. PIO  ने अजून धोरण ठरिवले जात आहे आिण 

हणून अहवाल जाहीर करता येणार नाही असा दावा केला आहे. ा संदभात यायमूत  मॅ यूंचा 1975 चा उ र 

देश िव. राज नारायण 4 SCC 428 हा िनणय फू तदायक आह:े “केवळ लोकांना जबाबदार असणा या 

आप यासार या रा य व थेतील सव अिधका यांनी  वतः या वतनाची जबाबदारी वीकारलीच पािहज;े अशा 

प रि थतीत िचतच काही गुिपते असू शकतील. ते हा आप या नाग रकांना सावजिनक े ात ज ेज ेघडते, यांचे 

शासक य सेवक सावजिनक े ात ज ेजे करतात, ते ते सव बारका ाने जाण याचा ह  आह.े सा या सावजिनक 

घडामोड चा संपूण तपशील जाणून घेणे हा नाग रकांचा प  ह  आह.े अिभ  वातं या या ह ातून उपजणारा 

हा मािहती ह  जरी सव ापी नसला, तरी  सावजिनक सुर ेला यातून बाधा येणार नाही अशा कुठ याही 

गो ब ल ती गोपनीय आहे असे हटले जाणे अयो य आह”े. 

मािहती ह ानुसार नाग रकांना वेगवेग या कारची शासक य मािहती खुलेपण ेउपल ध झाली आहे. ात 

पयावरणाशी संबिधत बाब चा, उदाहरणाथ, पयावरणावरील भावां या परी णाचे अहवाल, वेगवेग या 

मं ालयांनी दले या मंजुरी,  परवान या इ याद चा समावेश आहे. ातून नाग रकानंा  पयावरणासंबंधीच े  

सुजाणपण े समजावून घेण े श य झाले आह.े  वन पितसृ ी, ािणसृ ी, संकट त जीवजाती आिण संवेदनशील 

प रसरांतील जैविविवधता ां या संर णासाठी झटणा या नाग रकांना प रसं थेचे (ecosystem) वा तव व प 

समज यास आव यक असलेली मािहती आता हाती आली आहे. लोकांची जाणीव जागृत कर यासाठी आिण यांना 

व तुि थतीच े आकलन हो यासाठी मािहती ह  हे मह वाचे साधन ठरले आहे.   

हजारो वष मनु य ाणी पयावरणात आिण प रसरात ढवळाढवळ करत आह.े पयावरणात अथवा भरूचनेत 

बदल घडव यास ऊजा पािहज.े आरंभी या काळात केवळ मनु याची अथवा ा यांची श  उपल ध अस याने 

मया दत माणात ह त ेप होत होता. ा अव थेत पयावरणात वेगाने बदल घडवून आणणे अथवा मोठी 

उलथापालथ करणे सोपे न हते. पण गे या तीन शतकात माणसा या हातात ऊजची नवनवी साधने आ याने िनसग 
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आिण पयावरणात ढवळाढवळ कर याचे याचे साम य अफाट वेगाने वाढले आह.े ा चंड साम यामुळे पृ वीवरती 

मोठे िवघातक बदल घडवून सवाचे जीवनमान खालाव याची आिण हे अगदी टोकास गे यास पृ वीवरील सव 

जीवसृ ी न  हो याची संभावना िनमाण झाली आहे. हणून हे साम य काळजीपूवक आिण िववेकाने वापरणे 

अ याव यक आह.े जसा मनु य ाणी हा सवात जा त िव वसंक ाणी आह,े तसाच तो िववेकाने वागू शकणारा असा 

एकमेव ाणी आहे. अिवचारीपणे मनु याचे वेगवेगळे उप म चालू रािहले तर पयावरणावर दु परणाम तर होतोच, 

परंत ुआप या हावरील सव जीवसृ ी न  होऊ शकेल. हणून पयावरणा या हासाचा वेग कमी कर याची आिण 

मया दत नैस गक संसाधनाचा वापर िववेकाने कर याची मागणी बळावते आह.े  

आज पयावरणाचे संवधन आिण व थापन हे सवच रा ांपुढील मह वाचे आ हान आहे. इतर रा ां माणेच 

भारतही आ थक िवकासाची गती वाढव याचा आटोकाट य  करत आहे. परंतु असा आ थक िवकास करताना 

पयावरण आिण नैस गक संसाधनांना आ यंितक बाधा येऊ देणे अयो य आहे हेही मा य झाले आह.े अथातच शा त 

अशा आ थक िवकासाची कास धरणे आव यक आहे. भारता या सव  यायालयाने वे लोर िस टझन वे फ़ेअर 

फोरम िव. भारत शासन ा खट या या संदभात 28/08/1996 रोजी नमूद केले होते क : “ ुंटलंड अहवालात 

ा या के या माणे शा त िवकास हणजे पुढील िप ांना आप या आव यकता भागिव यास बाधा न आणता 

आज या गरजा पूण करणारा िवकास”. 

पयावरणीय संसाधने मया दत आहेत आिणआज यांची तूट कषाने जाणवत आह.े अशा अव थेत आ थक 

िवकासातून आज या िपढीची आव यकता पुरिवताना पुढ या िप ांना यांची आव यकता पुरिव यास बाधा येऊ 

देता कामा नये. प रसरात बछूेट ढवळाढवळ करत रािह यास पृ वीतलावरील जीवनाला धोका संभावतो आिण 

िन कारण घाई के यास पुढील िप ांवर द ु प रणाम होऊ शकतो ाची आ हास पूण जाणीव आहे. 

पि म घाट भौगोिलक आिण प रसरदृ ा अ यंत मह वाचा प रसर आहे हे आंतररा ीय पातळीवर मा य 

झाले आहे. इथ या अनेक जीवजाती भय त अस यामुळे हा जैविविवधतेचा मह वपूण  ठेवा मानलेला आह.े ा 

देशा या प रसराची स ःि थती समजावून घे यासाठी आिण याचे संर ण व पुन ीवन कर याकरता 

उपाययोजना सुचिव यासाठी MoEF ने चार शासक य अिधका यांसह चौदा त  चा गट थािपत केला. 

WGEEP ची समावेशक काय ा ी पाहता यां या अहवालाचा पि म घाटासार या संवेदनशील प रसरा या 
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जैविविवधतेवर वेगवेग या कारे भाव पडेल हे उघड आहे. तसेच PIO ने ितपादन के या माणे WGEEP ने 

आप या अहवालात या िनरिनरा या े ाचंा िवचार केला आिण िशफारसी द या, यातून शतेी, जिमनीचा वापर, 

खाणकाम, उ ोगधंद,े पयटन, जल संसाधन,े उजा,  र ते आिण रे वे अशा अनेक े ावंर भाव पडू शकेल. 

आता आज या िनवा ा या िववि त िवषयाचा िवचार क  या.  WGEEP अहवाल जाहीर कर यास 

Section 8(1)(a) माणे सूट िमळावी असे PIO चे ितपादन आहे. हा अहवाला लोकांना खुलेपणे आताच उपल ध 

क न द यास रा ा या वै ािनक आिण आ थक िहतसंबंधास बाधा येईल असा याचा दावा आह.े ाला पु ी 

देताना PIO ने हटले आह ेक  संवेदनशील प रसर े ांची आखणी कर याची कायप ती सुचवणारा अहवाल जाहीर 

कर यापूव  रा य सरकारे आिण क ीय मं ालायांबरोबर वि थत स ला मसलत क न संवेदनशील प रसर े ाचंी 

ा ी िनि त करणे आव यक आह;े नाही तर वेगवेग या , गट व सं था अशी संवेदनशील प रसर े  े

तातडीन ेजाहीर करावीत हणून आ ह धरतील.  ामुळे आ थक गती व िहतसंबधंासं बाधा येईल. तथािप रा ाचे 

वै ािनक िहतसंबंध कसे द ुखिवले जातील ाब ल PIO ने काहीही मांडणी केलेली नाही.  

WGEEP अहवालावर अंितम िनणय घे याआधी कवा नंतर संवेदनशील प रसर े ांची आखणी करणे हा 

शासनाचा िनणय असेल. केवळ पयावरणा या संर णात याशील असणारे नाग रक कवा सं था काही ताव 

मांडतील व ातून देशा या वै ािनक कवा आ थक िहतसंबंधानंा बाधा येईल असे हणण े अयो य आह.े एखादा 

अहवाल कवा यातील मािहती  जाहीर केली तरी या माणेच िनणय यावे असे कोणतेही बंधन शासनावर नाही. 

कदािचत् तकशु  आिण वि थत कारणमीमांसा करणा या अहवालाशी आपण का सहमत नाही हे लोकांपुढे मांडावे 

लागेल एवढेच. ातून रा ा या वै ािनक आिण आ थक िहतसंबंधाना बाधा येते असे हणणे चुक च ेआह.े 

आ थक उलाढाल ची गती पयावरणाब ल या जािणवेतून थोडीही कमी होणे हे अिन  आहे असे PIO 

सुचवीत आह.े जर एखा ा आ थक उलाढालीतून पयावरणाची अतोनात हानी होत असेल तर अशी ढवळाढवळ 

थांबवण,े अथवा ती कमी हािनकारक री या अमलात आणता येई तोवर  पुढे ढकलणे हेच यो य आहे. असे झा यास 

एखादा क प पुरा कर यास व यातून आ थक फायदा क न घे यास थोडा उशीर होईल एवढेच. नैस गक संसाधने 

तशीच िश लक राहतील आिण आ थक फायदा आज या ऐवजी उ ा होईल. पण भिव यात आ थक फायदा न च 

होऊ शकेल. ा संसाधनांचे शोषण तातडीने आजच कर याची यांची इ छा आहे यांचा कदािचत तोटा होईल. 
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परंत ु ातून रा ाचा काहीही  तोटा होणार नाही. उलट जर संभा  दु प रणामांचा कळजीपूवक िवचार न करता 

आ थक उलाढाल चालू दली तर यामुळे कधीही भ न काढणे श य नाही असा पयावरणाचा िव वंस होऊन 

मोलाची संसाधने न  होतील. असे करणे शा त िवकासा या दृ ीने पूणपण े कस े अयुि क आहे ाची वर चचा 

केलीच आहे.  

 रा ा या द ृ ीने काय मह वाचे आहे ाचा शहाणपणे िवचार क न शासन धोरणिवषयक िनणय  

घेत े  हे िनि तच  मा य आहे. परंतु कुठ याही लोकशाहीत नाग रक हेच शासनाचे वामी आहेत. ते हा लोकांचा 

स ला न घेता आिण धोरणांमागची कारणमीमांसा लोकांपुढे पूणपणे न मांडता शासक य अिधका यांनी 

धोरणिवषयक िनणय घेण े हे सवथवै अनुिचत आहे. सरकार वेगवेगळे आयोग, सिम या आिण त  गट नेमत,े 

यां यावर रा ापुढील मह वा या सम यांचा िवचार क न उ रे आिण िशफारसी दे याची जबाबदारी सोपवते. असे 

त  गट, सिम या, आयोग कवा इतर गट नेमताना शासन यां यापाशी िवशेष ान आिण शहाणपणा आह े

अशांचीच िनयु  करत.े रा ापुढील ांचा असा अ यास कर यासाठी सावजिनक पैशाचा ब याच माणात वापर 

केला जातो. असा स ला उपयु  ठरेल अशा अपे ेने व सिम यांची रचना करताना नीट िवचार क नच शासन या 

सिम या थापन करते आिण यां याकडून मह वाचा आिण उपयु  स ला िमळतो. लोकशाहीम ये नाग रक हेच 

सावभौम आहेत आिण असे आयोग, सिम या, त  गट थापन कर यात आिण यांचे अहवाल बनिव यात 

लोकां याच पैशांचा िविनयोग केला जातो. ते हा नाग रकांनी अशा अहवालांत काय आह ेहे जाणून घेणे अ याव यक 

आह.े िशवाय धोरण ठरिवताना अशा अहवालांचा वापर केला जातो आिण ा संदभात नाग रकांनी आपला 

अिभ ाय  करणे उिचत आहे. जरी शासनाने अहवालांतील मांडणी कवा िशफारसी मा य के या नाहीत, तरीही 

धोरण ठरिव यासाठी यांची भूिमका मह वाची आहे आिण याकडे सपशेल दुल  करणे अ य आह.े असे अहवाल 

जाहीर के याने नाग रकांना आपली मते शा शु  आिण तकशु  प तीने बनवण ेव मांडणे श य होते. सरकारला 

जर ा अहवालांकडे दुल  करायच ेअसले, तर यामागची कारणपरंपरा तकशु  प तीने लोकांपुढे मांडली पािहज.े 

असे न के यास सरकारी िनणय हे  व अिववेक  आहेत, ही िन वळ मनमानी आह ेअसा लोकांचा समज होईल. 

लोकां यात असा अिव ास वाढणे हे के हाही रा िहताचे नाही. 

 मािहती ह ात हे मानलेले आहे. हणूनच धारा 4 म ये शासनाने वेळोवेळी आपण न इ टरनेट व 

इतर िनरिनरा या मा यमांतून लोकांना मािहती ह  काय ाकडे धाव घे याची आव यकता उरणार नाही इतक  
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भरपूर मािहती वयं रेणेने पुरवावी असा आदेश दे यात आलेला आह.े  िवशेषत: मह वाची धोरणे ठरिवताना अथवा 

लोकांवर याचा भाव पडेल असे िनणय घेताना सव संबंिधत व तुि थती लोकांपुढे मांडण ेह ेमािहती ह ा या धारा 

4(1)(c) नुसार स चे आह.े  ाव न प  होत ेक  लोकांचे पैसे वाप न तयार केला गेलेला आिण पयावरणा या  

दृ ीने अनेक संदभात मह वाचा असा WGEEP अहवाल पूणपणे माहीत होणे हा नाग रकांचा ह  आह.े WGEEP 

अहवाल उपल ध क न द यास नाग रक सुजाणपणे ावर िवचारमंथन क  शकतील आिण सरकारला आपले 

अिभ ाय पुरवू शकतील. अंितम िनणय घे यापूव  शासनाने नाग रकांकडून िमळणा या अशा सूचनांचा िवचार करणे 

अ याव यक आह.े अजून धोरण ठरिवले जात आहे हणून आताच अहवाल जाहीर करता येणार नाही असे PIO चे 

ितपादन आहे. ा या अगदी उलट, शासनाने धोरणे ठर यापूव  – ठरिव यानंतर न हे - आपण न सव मािहती 

लोकांपुढे मांडणे ह ेकाय ा माणे आव यक आह.े ामाग े िनणय येतील लोकां या अशा सहभागाने लोकशाही 

अिधक सखोल आिण अथपूण बनेल हा िवचार आह.े धोरण ठरिव यानंतर ते लोकां या नावाने जाहीर करत यांना 

सावकाशीन ेमािहती पुरव ूअस े हणण ेशभंर ट े  अयो य आह.े 

WGEEP अहवाल जाहीर के याने या अहवालातील मािहती या आधारावर नाग रक आपली मते बनवून 

शकतील. अशा मतांना शासनाने ग ठत केले या त   गटाने पुरिवले या सु वि थत मािहतीचा आधार असेल.  

लोकांच े पैस ेखच क न बनवले या अहवालाचा असा वापर के यास नाग रकां यात सुजाणपणे चचा होऊ शकेल. 

अशा पारदशकतेने वाग यास MoEF कचरते आहे, ते हा ब तांश िनणय ाचार पोस यासाठी घेतले जात असावेत 

असा लोकांचा समज होऊन अिव ास पसरेल. लोकशाही या आरो या या दृ ीने हे धोकादायक आहे आिण लोकांचा 

असा अिव ास दूर कर यासाठी पारदशकतेने वागणे आव यक आह.े ातूनच लोकांचा शासनावरील िव ास वाढेल, 

नुकसान होईल तर ते केवळ ाचार करणा यांचे. 

PIO ने रा ा या वै ािनक िहतसंबधंांना कशी बाधा येईल ाची काहीही कारणे दलेली नाहीत. 

काय ा या धारा 8(1)(a) माणे सूट िमळावी असा PIO चा दावा आहे. आयोगाने  हा दावा तपासून पिहला आहे 

आिण हा अहवाल उपल ध क न दे याने रा ा या आ थक िहतसंबधंांना बाधा येईल ा ितपादनाला काहीही 

आधार नाही असे ठरिवले आहे. हणून मािहती आयोग ही मािहती जाहीर कर यास मािहती ह  काय ा या धारा 

8(1)(a) माणे सूट िमळावी हा पयावरण व वन मं ालया या PIOचा दावा फेटाळून लावत आह.े  
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 ा सव िववेचनातून असा प  िन कष िनघतो क  सावजिनक िनधी वाप न सरकारने थापन 

केले या सव सिम या, आयोग, त  व त  गट ांचे अहवाल धारा 4(1)(c)आिण  (d) , व 4(2) ांचा एक  अथ 

लागतो या माणे आपण न जाहीर केले पािहजते. जर अशा अहवालांतील काही भाग मािहती ह  काय ा माणे 

जाहीर कर यापासून सूट असेल तर हे प  मांडून, ते का जाहीर केले जात नाहीत ाची सव कारणे देऊन, केवळ 

तेवढेच भाग वगळले पािहजेत. जर संपूण अहवालातून रा ा या सुर ेला अथवा रणनीतीला बाधा येत असेल तर 

तेही प  केले पािहजे .अस ेवतन हे मािहती ह ा या धारा 4 ला अनुस न आह,े आिण ातून शासनावरचा आिण 

शासना या कारवा वरचा िव ास वृ गत होईल. 

मं ालया या िनणयािव चे अपील मा य केले आह.े 

PIO न ेसंपूण WGEEP अहवाल 10 मे 2012 पयत पयावरण आिण वन मं ालया या संकेत थळावर 

चढिवला पािहज.े 

पयावरण आिण वन मं ालयाने सव आयोगाचंे, खास सिम यांचे आिण त  गटांचे अहवाल  िमळा यानंतर, 

आिण मं ालया या मत े यां या संदभात मािहती ह ा या धारा 8(1) कवा 9  खाली सूट नस यास, तीस 

दवसां यात जाहीर केलेच पािहजेत असा क ीय मािहती आयोगाचा आदेश आह.े जर मं ालया या मते 

अहवालांतील काही मािहती जाहीर कर यास काय ानुसार सूट असेल तर याची कारण ेन दवून, तो भाग वगळून, 

बाक चा अहवाल  िमळा यापासून पंचेचाळीस दवसातं संकेत थळावर चढिवलाच पािहज.े वन आिण पयावरण 

मं ालया या  सिचवाला आयोगाकडून मािहती ह ा या धारा 19(1)9b)(ii)नुसार हा आदेश दे यात येत आह.े 

  शैलेश गांधी 

मािहती आयु                          

 9 एि ल 2012  

 


