
माहिती अहिकार अहिहियम 2005 अतंरं्गत माहिती 
मार्गहिणाऱ्या अर्जदारािंा माहिती उपलब्ि करूि 
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मिाराष्ट्र शासि  
सामान्य प्रशासि हिभार्ग 

          शासि पहरपत्रक क्र.संहकणज 2015 /प्र.क्र.( 236/15) सिा. 
मंत्रालय, म ंबई - 400 032. 
हदिाकं-  19.12.2015. 

पहरपत्रक:- 
  माहिती अहिकार अहिहियम, 2005 अंतरं्गत माहिती मार्गहिणाऱ्या अर्जदारािंा िरे्गिरे्गळया 

सािजर्हिक प्राहिकरणाकंडूि िरे्गिरे्गळया िम न्यात माहिती उपलब्ि करूि देण्यात येते. माहितीचे 
स्िरूप सिजत्र िरे्गिर्गळे असल्यािे  आहण सािजर्हिक प्राहिकरणासंाठी त्याबाबत हिहित िम िा तयार 
करणे शक्य िसल्यािे सािजर्हिक प्राहिकरणािे माहिती उपलब्ि करूि देतािा त्यामध्ये कोणकोणत्या 
बाबी समाहिष्ट्ट असाव्यात याबाबत स्पष्ट्टता करणारे पहरपत्रक कें द्र शासिाच्या पहरपत्रक 
क्र.10/1/2013-आय आर हद.6.10.2015 अन्िय ेहिर्गजहमत करण्यात आल्या असूि त्यातील बाबी सिज 
संबंिीताचं्या हिदशजिास आणण्याचे  सूहचत करण्यात आले आिे.  या अि षंर्गािे   सिज हिभार्गािंा सूहचत 
करण्याची बाब शासिाच्या  हिचारािीि  िोती.  तदि सार  शासि  प ढीलप्रमाणे   सूहचत  करीत  आिे. 
2. माहिती अहिकार अहिहियम, 2005 अन्िये माहिती उपलब्ि करूि देतािा त्यामध्ये 
सिजसािारणपणे खालील बाबी समाहिष्ट्ट असाव्यात.  
(1) माहिती अहिकार अहिहियम, 2005 अन्िये प्राप्त झालेल्या माहिती अहिकार अर्ाचा क्रमाकं ि 
हदिाकं  आहण  संबिंीत  सािजर्हिक प्राहिकरणात सदर अर्ज प्राप्त झाल्याचा हदिाकं. 
(2) संबंिीत र्ि माहिती अहिकाऱ्याचे िाि, पदिाम, पत्ता, अहिकृत  द रध्ििी क्रमाकं आहण ई - 
मेल िमूद करण्यात यािा. 
(3)  मार्गणी  केलेली  माहिती  िाकारण्यात आलेली असल्यास, माहिती अहिकार अहिहियम, 
2005 चे सबंंिीत कलम  उिृत  करण्यासि  माहिती  िाकारण्याची  सहिस्तर  कारणहममासंा िमूद 
करािी. 
(4) माहिती अहिकार अहिहियम, 2005  मिील कलम 6(3) अन्िये माहिती अहिकार अर्ज अन्य 
सािजर्हिक प्राहिकरणाकडे िस्तातंहरत करण्यात येत असल्यास,  ज्या सािजर्हिक प्राहिकरणाकडे 
सदर अर्ज िस्तातंहरत करण्यात येणार आिे त्या प्राहिकरणाची  सहिस्तर माहिती िमूद करािी. 
(5)  माहिती अहिकार अहिहियम, 2005 अन्िये माहिती  अर्ज उत्तहरत  करतािा  त्यामध्ये प्रथम 
अपील अहिकाऱ्याचे िाि, पदिाम, पत्ता, अहिकृत द रध्ििी क्रमाकं आहण ई - मेल िमूद करण्यात यािा. 
तसेच उत्तराच्या शेिटच्या पहरच्छेदात “र्ि माहिती अहिकाऱ्याचे पत्र प्राप्त झाल्यापासूि 30 हदिसात 
प्रथम अपील दाखल करण्यात याि”े असे स्पष्ट्टपणे िमूद कराि.े 
(6) माहितीच्या अहिकारातंरं्गत पत्रव्यििार करतािा, सिज र्ि माहिती अहिकारी ि प्रथम अपील 
अहिकारी यािंी त्याचं्या  स्िाक्षरीखाली  त्याचंे  िाि, पदिाम तसेच  हिभार्गाचे  िाि ठळकपणे िमूद 
कराि.े  
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3. माहिती अहिकार अहिहियम, 2005 अन्िये  अर्जदारािे  माहिती  साक्षाकंीत  करूि  
मार्गीतलेली  असल्यास संबंिीत  र्ि माहिती अहिकाऱ्यािे ती  माहिती  साक्षाकंीत  करूि  तसे  
माहितीिर  िमूद  करूि   माहिती  उपलब्ि करूि द्यािी. उपलब्ि  करूि  देण्यात  येणाऱ्या 
कार्गदपत्राची/अहभलेखाची संख्या मोठी असल्यास माहितीचे साक्षाकंि आिश्यकता असल्यास त्याच्या 
कहिष्ट्ठ रार्पहत्रत अहिकाऱ्यास करता येईल.   साक्षाकंि  प ढीलप्रमाणे  िोंदहिण्यात याि.े  
 

 
  
 
 
4. उपरोक्त पहरपत्रकातील तरतूदी  सिज मंत्रालयीि हिभार्ग प्रम खािंी  त्याचं्या अहिपत्याखालील   
 
4.   उपरोक्त पहरपत्रकातील तरतूदी सिज मंत्रालयीि हिभार्ग प्रम खािंी त्याचं्या अहिपत्याखालील 
हिभार्ग प्रम ख, सािजर्िीक प्राहिकरण तसेच सिज सबंंिीताचं्या हिदशजिास आणिू द्याव्यात ि तदि सार  
आिश्यक कायजिािी करण्याबाबत त्यािंा सूहचत करण्यात याि.े   
5 सदर  शासि पहरपत्रक  मिाराष्ट्र  शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या  संकेतस्थळािर 
उपलब्ि करण्यात आले  असूि  त्याचा  साकेंताकं  क्र. 201512191228090007 असा आिे.  िे  
पहरपत्रक  हडर्ीटल  स्िाक्षरीिे  साक्षाहंकत करूि  काढण्यात  येत  आिे. 
  मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशाि सार ि िािािे 
 
 
                                          ( रा.मा.र्ािि ) 
                                                   शासिाचे उप सहचि. 
प्रहत, 

1) मा.राज्यपाल याचंे सहचि, 
2) मा.म ख्यमंत्री / मा.उपम ख्यमंत्री याचंे प्रिाि सहचि/सहचि. 
3) सहचि, म ख्य सहचिाचंे कायालय, मिाराष्ट्र राज्य, म ंबई.         
4) राज्य म ख्य माहिती आय क्त, राज्य माहिती आयोर्ग, मिाराष्ट्र राज्य म ंबई. 
5) सिज राज्य माहिती आय क्त, राज्य माहिती आयोर्ग, मिाराष्ट्र राज्य म ंबई. 
6) *प्रबंिक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, म ंबई 
7) *प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, म ंबई 
8) *सहचि, मिाराष्ट्र लोकसेिा आयोर्ग, म ंबई 
9) *सहचि, मिाराष्ट्र हििािमंडळ सहचिालय, म ंबई 
10) प्रबंिक, लोकआय क्त ि उपलोकआय क्त याचंे कायालय, म ंबई 

माहिती अहिकार अहिहियम 2005 अन्िये  उपलब्ि करूि देण्यात 
येणाऱ्या कार्गदपत्राची/अहभलेखाची सत्यप्रत.                
 
      सिी ि हदिाकं/-  

                                              संबिंीत र्ि माहिती अहिकाऱ्याच ेतसेच सािजर्हिक प्राहिकरणाचे िाि (ठसा). 
 

 

Rajendra M 
Jadhav

Digitally signed by Rajendra M Jadhav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPT., postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=656ebca17998fd5c29178a5abcf1aa60d72bd5
515ddc791d9ad9786418f07e4f, cn=Rajendra M Jadhav 
Date: 2015.12.19 12:30:07 +05'30'
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11) मंत्रालयीि हिभार्गाचे सिज अपर म ख्य सहचि/प्रिाि सहचि/सहचि 
12) मिासंचालक, माहिती ि र्िसंपकज  संचालिालय, म ंबई 
13) सिज मंत्रालयीि हिभार्ग (प्रशासकीय अहिपत्याखालील सिज हिभार्ग प्रम ख/ कायालय प्रम ख 

याचं्या हिदशजिास आणण्याच्या हििंतीसि ) 
14) सिज हिभार्गीय आय क्त 
15) मिासंचालक, यशदा, प णे 
16) सिज हर्ल्िाहिकारी 
17) हििडिस्ती, सा.प्र.हि. कायासि सिा. 

              
                      *पत्रािे 

 


