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हििाकं- 7.9.2016. 
पहरपत्रक:- 

माहिती अहिकार अहिहियम, 2005 अंतरं्गत माहिती मार्गहवर्ाऱ्या अर्जिारांकडूि कािी वळेा 
संबिीत र्ि माहिती अहिकाऱ्याची वा प्रथम अपील अहिकाऱ्याची वयैक्तीक माहिती मार्गीतली र्ाते. 
वयैक्तीक स्वरूपाची माहिती उपलब्ि ि झाल्यास अशा अर्जिाराकंडूि प्रथम अपील केले र्ाते. कािी वळेा 
ज्या र्ि माहिती अहिकाऱ्याकडूि  वा प्रथम अपील अहिकाऱ्याकडूि  त्याच्या स्वत:शी संबंिीत माहिती 
मार्गहवण्यात येते तेच अहिकारी असे माहिती अर्ज  ककवा अपील अर्ज हिकाली काढतात असे हििशजिास 
आले आिे. अशाच स्वरूपाच्या एका प्रकरर्ी  प्रथम अपील अहिकाऱ्याची वैयक्तीक  माहिती  मार्गीतली  
असता  त्यािंीच  त्या  प्रकरर्ी  हिर्जय हिल्याचे हिसते.  No man can be a judge in his own cause  िे 
न्यायिािाचे मूळ तत्व हवचारात घेता,  स्वत:शी  संबंिीत  असलले्या  प्रकरर्ात सबंंिीत माहिती  अहिकारी  
वा प्रथम अपील अहिकाऱ्यािे  स्वत:च  हिर्जय घेरे् उहचत िािी  व अशा प्रकरर्ात संबंिीत सावजर्हिक 
प्राहिकरर्ािे ि सऱ्या र्ि माहिती अहिकाऱ्याची/ प्रथम अपील अहिकाऱ्याची हिय क्ती कररे् आवश्यक 
वाटते.  या अि षंर्गािे   सवज हवभार्गािंा सूहचत करण्याची बाब शासिाच्या  हवचारािीि  िोती.  तिि सार  
शासि  प ढीलप्रमारे्   सूहचत  करीत  आिे. 

2. माहिती अहिकार अहिहियम, 2005 अन्वये कोर्त्यािी  शासकीय अहिकाऱ्याची/कमजचाऱ्याची 
वयैक्तीक माहिती  मार्गहवलेली  असल्यास संबंिीत अहिकारी/कमजचाऱ्यािे त्याबाबत स्व:ताच हिर्जय करू 
िये. अशा माहिती अहिकार प्रकरर्ी  संबिंीत सावजर्हिक प्राहिकरर्ािे, अन्य र्ि माहिती अहिकारी वा 
प्रथम अपील अहिकाऱ्याची त्या हवहिर्दिष्ट्ट प्रकरर्ी हिय क्ती करावी.  

3. उपरोक्त पहरपत्रकातील तरतूिी  सवज मंत्रालयीि हवभार्ग प्रम खािंी  त्याचं्या अहिपत्याखालील  
हवभार्ग प्रम ख,   सावजर्िीक प्राहिकरर्  तसेच सवज संबंिीताचं्या हििशजिास आर्िू द्याव्यात व तिि सार  
आवश्यक कायजवािी करण्याबाबत त्यािंा सूहचत करण्यात याव.े   
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4 सिर  पहरपत्रक  मिाराष्ट्र  शासिाच्या  www.maharashtra.gov.in  या  संकेतस्थळावर उपलब्ि 
करण्यात आले  असूि  त्याचा  साकेंताकं  क्र. 201609071521306407 असा आिे.  िे  पहरपत्रक  
हडर्ीटल  स्वाक्षरीिे  साक्षाहंकत करूि  काढण्यात  येत  आिे. 

 मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आिेशाि सार व िावािे 

  

 
                                     (रा.मा.र्ािव) 
                                             शासिाचे उप सहचव. 
प्रहत,  

1) मा.राज्यपाल याचंे सहचव, 
2) मा.म ख्यमंत्री / मा.उपम ख्यमंत्री याचंे प्रिाि सहचव/सहचव. 
3) सहचव, म ख्य सहचवाचंे कायालय, मिाराष्ट्र राज्य, म ंबई.         
4) राज्य म ख्य माहिती आय क्त, राज्य माहिती आयोर्ग, मिाराष्ट्र राज्य म ंबई. 
5) सवज 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) सहचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोर्ग, म ंबई 
9) सहचव, मिाराष्ट्र हविािमंडळ सहचवालय, म ंबई 
10) प्रबंिक, लोकआय क्त व उपलोकआय क्त याचंे कायालय, म ंबई 
11) मंत्रालयीि हवभार्गाचे सवज अपर म ख्य सहचव/प्रिाि सहचव/सहचव 
12) मिासंचालक, माहिती व र्िसंपकज  संचालिालय, म ंबई 
13) सवज मंत्रालयीि हवभार्ग  
14) सवज हवभार्गीय आय क्त 
15) मिासंचालक, यशिा, प रे् 
16) सवज हर्ल्िाहिकारी 
17) हिवडिस्ती, सा.प्र.हव. कायासि सिा.     

                               *पत्रािे 
 

Rajendra M 
Jadhav
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