माजहतीचा अजिकारबाबत महत्वाच्या तरतदी
अ.क्र.
१

जवषय
शल्क

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

आदेश/पररपत्रक इ.
Fee under Right to Information Act

तरतद
a) Fees can be deposited by crossed
Bank Draft/Banker's Cheque/IPO or
in cash in favour of concerned
Drawing and Disbursing Officer
from where information is to be
obtained; or
b) in cash with the concerned
Drawing and Disbursing Officer; or
c) through Treasury Challan in the
following Heads of Accounts:
Major Head: 0070-Other
Administrative Services
Sub-Major Head: 60-Other Services
Minor Head: 800-Other Receipts
Sub-Head: 86-Fee under the Right to
Information Act, 2005
Detailed Head: 0070-Other
Administrative Service
60-Other Services
800-Other Receipts
86-Fee under the Right to
Information Act, 2005
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Provided that the Boards,
Corporations and other autonomous
bodies of the State, may get the
amount of requisite fees deposited in
their own account maintained by
them.
RTI Fees:
An application for obtaining any
information under this Act shall be
accompanied by a fee of Rs. ten only.
The following fee shall be charged for
providing information, namely:
a) rupees two for each page (in A-4 or
A-3 size paper) created or copied;
b) actual charge or cost price of a
copy in larger size paper;
c) actual cost or price for samples or
models;
d) for inspection of records, no fee for
first hour, and a fee of rupees five for
each fifteen minutes (or fraction
thereof) thereafter;
e) for information provided in
diskette or floppy rupees fifty per
diskette or floppy; and
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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f) for information provided in printed
form at the price fixed for such
publication or rupees two per page or
photocopy for extracts from the
publication.
२

अजज एकाच जवषयाशी संबजं ित
महाराष्ट्र शासन - राजपत्र असािारि - भाग
असावा आजि त्यात सवजसािारिपिे चार-अ
दीडशेपक्ष
े ा अजिक शब्द नसावेत.
शक्रवार, जानेवारी २०, २०१२/पौष ३०,
शके १९३३
असािारि क्रमांक ७

२. महाराष्ट्र माजहतीचा अजिकार जनयम,
२००५ याच्या जनयम ३ नंतर पढील जनयम
समाजवष्ट करण्यात येईल :-"३क. एक जवनंती अजज के वळ एका जवषयाशी
संबजं ित असिे-अजिजनयमाच्या कलम ६
अन्वये माजहती जमळण्यासाठीचा लेखी जवनंती
अजज एकाच जवषयाशी संबजं ित असावा आजि
त्यात सवजसािारिपिे दीडशेपक्ष
े ा अजिक
शब्द नसावेत. अजजदाराला एकापेक्षा अजिक
जवषयांची माजहती हवी असेल तर तो
त्याकररता स्वतंत्र अजज करील :
परं त, एकापेक्षा अजिक जवषयांशी संबजं ित
जवनंती अजज के ला असेल अशा प्रकरिी, जन
माजहती अजिकारी, के वळ पजहल्या जवषयाशी
संबजं ित जवनंतीबद्दलच माजहती देईल आजि
इतर प्रत्येक जवषयाकररता स्वतंत्र जवनंती अजज
करण्याचा सल्ला, अजजदाराला देईल."

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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३

संददग्ि व खूप मोठ्या प्रमािात
असिारी माजहती नाकारिे

IN THE HIGH COURT OF
JUDICATURE AT BOMBAY
NAGPUR BENCH AT NAGPUR
LETTERS PATENT APPEAL
NO.276/2012
IN WRIT PETITION NO. 3818/2010
(D)
The State Information ... vs
Mr. Tushar Dhananjay Mandlekar
on 30 July, 2012

It is apparent from a reading of what
is stated above that instead of seeking
information on some specific issues,
the respondent sought general
information on scores of matters.
The application is vague and the
application does not make it clear to
the Information Officer as to what
information is actually sought by the
respondent from the Officer. It was
literally impossible to supply the
entire information within a period of
30 days. The documents ran into
3419 pages.
The principle of lex non cogit ad
impossibilia is clearly applicable to
the facts of the case.
Law does not compel a person to do
that what is impossible. In the facts of
the present case, we feel that it was
impossible for the appellant no. 2 to
supply the information which ran
into thousands of pages to the
respondent within a period of 30
days, as those pages were not readily
available with the respondent.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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४

दाररद्रय रे षख
े ालील व्यक्तीने परावा
जोडिे आवश्यक

महाराष्ट्र शासन

दाररद्रय रे षख
े ालील अजजदार व्यक्तीने

क्रमांक : के माअ-२००६/ प्र.क्र.७/०६/पाच,

माजहतीचा अजिकार अजिजनयम, २००५

सामान्य प्रशासन जवभाग, मंत्रालय, मब
ं ई-

अंतगजत के लेल्या अजाजसोबत त्याचे वास्तव्य
असलेल्या महानगरपाजलका/नगर
पररषद/नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत यांचक
े डे
दाररद्रय रे षख
े ालील असलेल्या व्यक्तीच्या
यादीत त्याचे नाव असल्याचे संबजं ितांकडू न
घेण्यात आलेले प्रमािपत्र ककं वा जपवळ्या
रं गाची जशिावाटप पजत्रके ची साक्षांदकत प्रत
जोडिे अनज्ञेय राहील.
जवचारलेली माजहती ही माजहती
अजिकाऱयांशी संबजं ित नसेल तर ती योग्य
त्या संबजं ित माजहती अजिकार्याकडे ककं वा
सावजजजनक प्राजिकरिाकडे दोन ददवसात
हस्तातरीत करावी आजि तसे अजजदारास
कळवाचे. पत्र व्यवहार के ल्यास त्याबाबत
परावा ठे वावा.

३२.
ददनांक : २०.६.२००६

५

• जवचारलेली माजहती ही माजहती
अजिकाऱयांशी संबजं ित नसिे.
• “माजहती" या व्याख्येप्रमािेच
खात्री करिे.
• त्रयस्थ व्यक्तीची माजहती.
• माजहती मद्देजनहाय तंतोतंत देि.े
• शासकीय सािन सामग्रीचा फार
मोठा अपव्यय, माजहती संकलीत
करण्यात खूपच वेळ जािे ककं वा
माजहती जवजशष्ट स्वरुपात तयार
करून द्यावी लागिे.
• माजहती होय / नाही अशा

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

अन्य तरतदी

अजाजतील माजहतीची कलम ८, ९, १० व
११ प्रमािे छाननी करावी व माजगतलेली
माजहती, माजहतीचा अजिकार कायदा, कलम
२ मिील “माजहती" या व्याख्येप्रमािेच आहे
याची खात्री करावी.
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स्वरुपात न देता कागदपत्रे उपलब्ि
करून देि.े
• का?/कसे?/के व्हा? जवचारले असेल
ककं वा प्रश्न जवचारुन मत/अजभप्राय
जवचारलेले असल्यास, अशा प्रकारची
उत्तरे देण्याची तरतद नाही.
• माजहती ज्या अजिकारी /कमजचारी/
यांचक
े डे असेल त्यांचे सहाय्य घ्यावे.
• प्रथम अपीलीय अजिकारी यांना
शास्ती करण्याचा अजिकार नाही.
• सहाय्यक सध्दा जनमाजहती
आजिकारी समजले जातात व
शास्तीस पात्र राहतात.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

कोित्याही अजाजची प्रदक्रया ही जव्दतीय
अपीलाच्या जनिजयापयंत असते.
अजाजत त्रयस्थ व्यक्तीची माजहती माजगतली
असल्यास त्या व्यक्तीला कलम ११ प्रमािे
माजहती द्यावी ककं वा नाही याबद्दल
जवचारावे. त्या पत्राची प्रत ही अजजदारास
पाठवावी व पोस्टाचा परावा जतन करावा.
त्रयस्थ पक्षाने काहीही कळजवले तरी त्यानंतर
व्यापक जनजहत ककं वा त्रयस्थ पक्षाचे जहत
यातून स्वतः योग्य जनिजय घ्यावा.
अजाजत जवचारलेली माजहती मद्देजनहाय
तंतोतंत द्यावी.
जवचारलेल्या माजहतीची कलम ७ (९)
प्रमािे छाननी करताना जर शासकीय सािन
सामग्रीचा फार मोठा अपव्यय अशी माजहती
संकलीत करण्यात खूपच वेळ जात असेल
ककं वा माजहती तयार करून द्यावी लागत
असेल तर अशी माजहती देण्यास माजहती
अजिकार्यावर बंिन नाही ककं वा माजहतीचे
जनरीक्षि करण्याचा पयाजय वापरुन आवश्यक
त्या कागदपत्रांच्या छायांदकत प्रती द्याव्या.
माजहती जवजशष्ट स्वरुपात माजगतलेली
असली तरी शक्य तो ती ज्या स्वरुपात
(साजहत्याच्या) उपलब्ि आहे त्या स्वरुपात
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परजविे योग्य आहे. माजहती तयार करुन देिे
अपेजक्षत नाही.
मद्देजनहाय माजहती उपलब्ि करुन देतांना
होय / नाही अशा स्वरुपात न देता कागदपत्रे
उपलब्ि असल्यास त्यांचा छायांदकत प्रती
उपलब्ि करुन द्याव्यात. जनष्कषज काढू न देवू
नये.
माजहती अजिकारी या नात्याने नव्याने
कोितीही माजहती जनमाजि करुन अजजदारास
देऊ नये. सावजजजनक प्राजिकरिात
साजहत्याच्या स्वरुपात (उदा. कागदपत्राच्या
स्वरुपात इत्यादी) उपलब्ि असलेलीच के वळ
माजहती छायांदकत प्रतीच्याच स्वरुपात देिे
अपेजक्षत आहे.
प्रश्न दोन प्रकारचे असतात. (१) ज्या
प्रश्नातून कागदपत्रे उपलब्ि होऊ शकत
असतील असे प्रश्न. त्यातून कागदपत्रे उपलब्ि
करुन द्यावीत.
(२) ज्या प्रश्नामध्ये का?/कसे?/के व्हा?
जवचारले असेल ककं वा प्रश्न
जवचारुन मत/अजभप्राय जवचारलेले असल्यास,
माजहती व माजहतीचा अजिकार या संज्ञच्े या
व्याख्येत अशा प्रकारची उत्तरे देण्याची तरतद
नाही व ते अपेजक्षतही नाही. प्रश्नाथजक
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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माजहती जवचारल्यास अजज नाकारु नज,
त्यासंदभाजत जी रटपिी ककं वा दस्तऐवज ककं वा
सांजख्यकी स्वरुपात माजहती द्याउपलब्ि
असेल ती द्यावी. जन माजहती अजिकारी हा
माजहती परविारा अजिकारी आहे. यामळे
जनिजय (चूक ककं वा बरोबर) प्रदक्रयेबद्दल मत
देिे अपेजक्षत नाही.
माजहती अजिकारी यांचक
े डे सवज माजहतीचे
अजभलेख,े दस्तऐवज असतीलच असे नाही.
त्याकरीता ज्या अजिकारी /कमजचारी/ शासन
यांचक
े डे असतील त्याचे कलम ५ (४) प्रमािे
सहाय्य घ्यावे. लेखी पत्र दयावे व परावा
ठे वावा.
प्रथम अपीलीय अजिकारी यांना शास्ती
करण्याचा अजिकार नाही, कलम २० प्रमािे
शास्ती करण्याचा अजिकार आयोगाचा आहे.
जनमाजहती अजिकारी यांनी माजहती
उपलब्ि करून देण्याकररता ज्यांचे सहाय्य
घेतले असेल व त्यांनी माजहती उपलब्ि करुन
देण्यास टाळाटाळ ककं वा जवलंब ककं वा माजहती
नष्ट के ली असेल असे अजिकारी ककं वा
कमजचारी सध्दा कलम ५ (५) प्रमािे
जनमाजहती आजिकारी समजले जातात व
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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६

प्रत्येक सोमवारी ककं वा सावजजजनक
सट्टीनंतरच्या कायाजलयीन ददवशी,
दपारी ३.०० ते ५.०० या वेळेत
नागररकांना, मागिीनसार अजभलेख
अवलोकनासाठी उपलब्ि करुन देि.े

शास्तीस पात्र राहतात. (जनमाजहती
अजिकारी यांनी लेखी पत्र द्यावे व सहाय्य
घेतल्याचा परावा ठे वावा)
महाराष्ट्र शासन,
शासकीय कामकाजात अजिक पारदशजकता
सामान्य प्रशासन जवभाग शासन पररपत्रक क्र. येण्यासाठी व माजहती अजिकार
संकीिज २०१८/ प्र.क्र.४५/ कायाज-६, मंत्रालय,

अजिजनयमांतगजत प्राप्त माजहती अजाजची, प्रथम

मब
ं ई ३२
ददनांक :२६/११/२०१८

व जितीय अपीलांची संख्या कमी होण्याच्या
दृष्टीने राज्यातील जजल्हा स्तरीय
कायाजलयांपासून ते जनम्नस्तरीय सवज
कायाजलयात तसेच महानगरपाजलका,
नगरपाजलका, जजल्हा पररषद इत्यादी सवज
कायाजलयात प्रत्येक सोमवारी ककं वा सदर
ददवशी सावजजजनक सट्टी असल्यास
त्यानंतरच्या कायाजलयीन ददवशी दपारी
३.०० ते ५.०० या वेळेत नागररकांना,
माजहती अजिकार अजिजनयम, २००५ अंतगजत
जवजहत प्रदक्रयेनसार, त्यांच्या मागिीनसार

७

• पत्रव्यवहारावर संबजं ित
कायाजलयाचा / जन माजहती
अजिकाऱयांचा पूिज पत्ता/ दूरध्वनी

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन जवभाग, शासन पररपत्रक

अजभलेख अवलोकनासाठी उपलब्ि करुन
द्यावेत.
सवज सावजजजनक प्राजिकरिांनी माजहतीचा
अजिकार व इतरही सवजसािारि
बाबींसंदभाजत के ल्या जािाऱया
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क्रमांक / ई-मेल
आयडी इत्यादी बाबी नमूद करिे.

क्र. कें माअ-२००८/ ८७०/ प्र. क्र. ३००/

• पत्रव्यवहारामध्ये सदर रक्कम
भरिेबाबतचा तपशील नमद करिे.

ददनांक : १३/५/२००९.

०८/सहा, मंत्रालय, मब
ं ई ३२.

पत्रव्यवहारावर संबजं ित कायाजलयाचा / जन
माजहती अजिकाऱयांचा पूिज पत्ता/ दूरध्वनी
क्रमांक / ई-मेल
आयडी इत्यादी बाबी नमूद करण्याची दक्षता
घ्यावी, जेिक
े रून अजजदारांना संबजं ितांशी
योग्य व जलद पद्धतीने संपकज साििे शक्य
होईल, तसेच अनावश्यक पत्रव्यवहार व
उपलब्ि मयाजददत संसािनावर पडिारा ताि
टाळण्याचेही, सावजजजनक प्राजिकरिांना शक्य
होईल.
माजहतीच्या अजिकारासंदभाजत देय असलेले
शल्क रोख रकमेच्या स्वरूपात / बँकेचा
िनादेश ककं वा मनीऑडजरच्या स्वरूपात
भरण्याबाबत अजजदारांना सूचना देिाऱया
पत्रव्यवहारामध्ये सदर रक्कम अथवा
मनीऑडजर कोिाच्या नावे पाठवावी,
चलनािारे रक्कम भरावयाची असल्यास
बँकेचा तपशील व लेखाशीषज याचाही स्पष्ट
उल्लेख सवज सावजजजनक प्राजिकरिांनी
त्यांच्या पत्रव्यवहारामध्ये करण्याची दक्षता
घ्यावी, या व्यजतररक्त पत्रव्यवहारातील भाषा
सौजन्यपूवक
ज तसेच अजजदारांना मागजदशजक

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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ठरे ल, अशीच ठे वण्याच्या अध्याहृत
तत्त्वाचीही "काटेकोरपिे अंमलबजाविी
करण्यात यावी.
८

• अजभलेख कक्षातन संजचका,
कागदपत्रे गहाळ होिे.
• अजभलेख व्यवस्थापन कायदा
२००५ मिील तरतद.

Bombay High Court
Vivek Anupam Kulkarni vs 1. The
State of Maharashtra and Ors
27 February, 2015 Bench: A.S. Oka
PNP 1/21-WP6961

11. At this stage, we may also refer to
relevant provisions of the
Maharashtra Public Records Act
2005 which read as under:
"4. No person shall take or cause to
be taken out of the State of
Maharashtra any public records
without the prior approval of the
State Government:
Provided that no such prior approval
shall be required if any public
records are taken or sent, out of the
State of Maharashtra for any official
purpose."
"7. (1) The records officer shall in the
event of any unauthorized removal,
destruction, defacement or alteration
of any public records under his
charge, forthwith take appropriate
action for the recovery or restoration

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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of such public records.
(2) The records officer shall submit a
report in writing to the Director
without any delay on any information
about any unauthorized removal,
destruction, defacement or alteration
of any public records under his
charge and about the action initiated
by him and shall take action as he
may deem necessary subject to the
directions, if any,
Section 9 of the Maharashtra Public
Records Act clearly mandates that
whoever contravenes the provisions
of Section 4 or Section 8 of the said
Act shall be punishable with
imprisonment for a term which may
extend to five years or with fine
which may extend to ten thousand
rupees or with both.
९

माजहती उपलब्ि आहे तशी देि.े
माजहती तयार करून देि,े सल्ला,
अजभप्राय देिे अपेक्षीत नाही

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

IN THE HIGH COURT OF DELHI
AT NEW DELHI
W.P.(C) 845/2014
SHAIL SAHNI
versus
SANJEEV KUMAR AND ORS.
Date of Decision: 05th February,

misconceptions about the RTI Act.
The RTI Act provides access to all
information that is available and
existing. This is clear from a
combined reading of Section 3 and
the definitions of "information” and
“right to information” under clauses
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2014

(f) and 6) of Section 2 of the Act. If a
public authority has any information
in the form of data or analyzed data,
or abstracts, or statistics, an
applicant may access such
information, subject to the
exemptions in Section 8 of the Act.
But where the information sought is
not a part of the record of a public
authority, and where such
information is not required to be
maintained under any law or the
rules or regulations of the public
authority, the Act does not cast an
obligation upon the public authority,
to collect or collate such nonavailable information and then
furnish it to an applicant.
A public authority is also not
required to furnish information
which require drawing of inferences
and/or making of assumptions. It is
also not required to provide "advice”
or “opinion” to an applicant, nor
required to obtain and furnish any
“opinion" or "advice” to an

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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१०

माजहती फारच व्यापक
(voluminous) स्वरूपाची असेल
तर जवजहत शल्क आकारून ती
पाहण्याची व तपासण्याची संिी
देि.े

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन जवभाग,
शासन पररपत्रक क्र.संदकिज
२०१५/प्र.क्र.(२२१/१५) सहा.
मंत्रालय, मब
ं ई - ३२.
ददनांक- २६.१०.२०१५.
पहा- मा.राज्य मख्य माजहती आयक्त यांचे
दद.२.७.२०१५ चे आदेश.

applicant. The reference to "opinion”
or "advice” in the definition of
"information” in Section 2(f) of the
Act, only refers to such material
available in the records of the public
authority. Many public authorities
have, as a public relation exercise,
provide advice, guidance and opinion
to the citizens. But that is purely
voluntary and should not be confused
with any obligation under the RTI
Act.
३. अजजदाराने मागिी के लेली माजहती फारच
व्यापक (voluminous) स्वरूपाची असेल तर
ती पाहण्याची व तपासण्याची संिी देऊन
अजजदारास आवश्यक असलेल्या कागदपत्राच्या
प्रती जवजहत शल्क आकारून उपलब्ि करून
देण्यात यावी.
४. अजजदाराने मागिी के लेली माजहती व्यापक
स्वरूपाची (voluminous) असेल तर ककं वा
त्याने अजभलेख तपासिीसाठी अजज के लेला
असेल अशावेळी अजजदारास अजभलेख
तपासण्यास बोलाजवण्यापूवी त्या
अजभलेख्यांची एक जनदेशसूची तयार करावी
व संबि
ं ीत िाररके तील पृष्ांना क्रमांक देण्यात

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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११

public domain वर अपलोड
के लेली माजहती, ʻमाजहतीʼ या संज्ञत
े
येिार नाही.

१२

• अजज उत्तररत करताना त्यामध्ये
प्रथम अपील अजिकाऱयाचे नाव,

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

Central Information Commission
Room No.307, II Floor, B Wing,
August Kranti Bhawan, Bhikaji
Cama Place, New Delhi-110066
Appeal No. CIC/SB/A/2016/
000930/MP
Appellant: Public Authority
Shri Mukesh Kumar, Jaipur SSC
(North West Region), Chandigarh

यावेत. अजजदारास अजभलेख तपासण्यास
बोलाजवताना सोयीची वेळ तसेच तीन तारखा
कळजवण्यात याव्यात. सदर वेळ वा तारखा
अजजदारास सोयीची नसल्यास त्याला संबि
ं ीत
जन माजहती अजिकाऱयास संपकज करण्यास
कळजवण्यात यावे.
".....it would mean that once certain
information is placed in public
domain accessible to the citizens
either freely or on payment of a predetermined price, that information
cannot be said to be 'held' or 'under
the control of the public authority
and thus would cease to be an
'information’ accessible under the
RTI Act.”
It is apparent from the decision cited
above that once the information is
brought into the
public domain by placing the same on
the website the same would cease to
be information accessible under the
RTI Act

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन जवभाग शासन पररपत्रक

(२) माजहती अजिकार अजिजनयम, २००५
अन्वये माजहती अजज उत्तररत करताना
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पदनाम, पत्ता, अजिकृ त दरध्वनी

क्र.रामाआ २०१६/ प्र.क्र. (१७८/१६) सहा.

ं ई - ३२.
क्रमांक आजि ई - मेल नमूद करावा. मंत्रालय, मब
• प्रथम अपील दाखल करण्याची
ददनांक- १.२.२०१७.
मदत नमद करावी.
• अजज हस्तांतररत के ल्यास संबि
ं ीत
प्राजिकरिाची माजहती द्यावी.
• माजहती नाकारण्याची सजवस्तर
कारिजममांसा नमूद करावी.
• साक्षांकनासाठी रबरी जशक्का तयार
करून घ्यावा.
• दाररद्र रे षख
े ालील अजजदारांना ५०
पृष्ांपयंतची माजहती जवनामल्य तर
त्यापेक्षा जास्त माजहतीसाठी
जनयजमत दराने आकारिी करावी.

त्यामध्ये प्रथम अपील अजिकाऱयाचे नाव,
पदनाम, पत्ता, अजिकृ त दरध्वनी क्रमांक
आजि ई - मेल नमूद करण्यात यावा. तसेच
उत्तराच्या शेवटच्या पररच्छेदात “जन माजहती
अजिकाऱयाचे पत्र प्राप्त झाल्यापासून ३०
ददवसात प्रथम अपील दाखल करण्यात यावे”
असे स्पष्टपिे नमूद करावे.
(३) माजहती अजिकार अजिजनयम, २००५
मिील कलम ६(३) अन्वये माजहती अजिकार
अजज अन्य सावजजजनक प्राजिकरिाकडे
हस्तांतररत करण्यात येत असल्यास, ज्या
सावजजजनक प्राजिकरिाकडे सदर अजज
हस्तांतररत करण्यात येिार आहे त्या
प्राजिकरिाची सजवस्तर माजहती पत्रात नमूद
करावी.
(५) मागिी के लेली माजहती नाकारण्यात येत
असल्यास, माजहती अजिकार अजिजनयम,
२००५ चे संबि
ं ीत कलम उिृत करण्यासह
माजहती नाकारण्याची सजवस्तर
कारिजममांसा नमूद करावी.
(८) माजहती अजिकार अजिजनयम, २००५

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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अन्वये अजजदाराने माजहती साक्षांकीत करून
मागीतलेली असल्यास संबि
ं ीत जन माजहती
अजिकाऱयाने ती माजहती साक्षांकीत करून
उपलब्ि करून द्यावी. उपलब्ि करून देण्यात
येिाऱया कागदपत्राची/ अजभलेखाची संख्या
मोठी असल्यास माजहतीचे साक्षांकन
आवश्यकता असल्यास त्याच्या कजनष्
राजपजत्रत अजिकाऱयास करता येईल.
साक्षांकनासाठी पढीलप्रमािे रबरी जशक्का
तयार करून घ्यावा.

माजहती अजिकार अजिजनयम २००५
अन्वये उपलब्ि करून देण्यात येिाऱया
कागदपत्राची/अजभलेखाची सत्यप्रत.
सही व ददनांक
संबंिीत जन माजहती अजिकाऱयाचे
तसेच सावजजजनक प्राजिकरिाचे नाव
(ठसा).
(१३) दाररद्र रे षख
े ालील अजजदारांना हवी
असलेली माजहती जवनामल्य देण्यात यावी.
जास्त पृष्ांची माजहती असल्यास त्यांना
माजहती पाहिीकररता कायाजलयात येण्याची
जवनंती करण्यात यावी व पाहिीनंतर त्यांनी
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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मागिी के लेली ५० पृष्ांपयंतची माजहती
जवनामल्य उपलब्ि करून देण्यात यावी.
त्यापेक्षा जास्त माजहती असल्यास त्यासाठी
जनयजमत दराने आकारिी करण्यात यावी.
१३

• व्यापक लोकजहताच्या दृष्टीने
अनावश्यक, कोित्याही सावजजजनक
कामकाजाशी ककं वा जहतसंबि
ं ाशी
काहीही संबि
ं नसलेली ककं वा
व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आंगतक
हस्तक्षेप करील, अशी वैयजक्तक
तपशीलासंबि
ं ातील माजहती देण्याचे
बंिन नाही.
• शासकीय कमजचारी/अजिकाऱयाची,
त्याच्या सेवाकालाविीबाबतची
वैयजक्तक माजहती देण्याचे बंिन
नाही.
(सवोच्च न्यायालय-स्पेशल लीव्ह
जपटीशन क्र.२७७३४/२०१२)

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन जवभाग शासन पररपत्रक
क्रमांक: संकीिज
२०१२/९८९/प्र.क्र.४७९/सहा,
मंत्रालय, मब
ं ई - ४०० ०३२ तारीख: १७
ऑक्टोबर,२०१४

माजहतीचा अजिकार अजिजनयम २००५ च्या
कलम ८ मध्ये जी माजहती परजवण्याचे
आबंिन माजहती अजिकाऱयावर असिार नाही
त्या बाबी नमूद करण्यात आल्या आहेत. याच
कलमाच्या पोटकलम (ञ) मिील
तरतूदीनसार जी माजहती प्रकट करिे हे
व्यापक लोकजहताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे
अशी, यथाजस्थती कें दद्रय जन माजहती
अजिकार्याची, राज्य जन माजहती
अजिकार्याची ककं वा अपील प्राजिकायाची
खात्री पटली असेल, ती खेरीजकरुन, जी
माजहती प्रकट करण्याचा कोित्याही
सावजजजनक कामकाजाशी ककं वा जहतसंबि
ं ाशी
काहीही संबि
ं नाही ककं वा जी व्यक्तीच्या
खाजगी बाबीत आंगतक हस्तक्षेप करील,
अशी वैयजक्तक तपशीलासंबि
ं ातील माजहती
देण्याचे बंिन माजहती अजिकार्यांवर
नसल्याबाबत स्पष्टता करण्यात आलेली आहे.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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त्याचबरोबर शासकीय कमजचारी/अजिकाऱयास
त्याच्या सेवाकालाविीत जमळालेली ज्ञापने,
कारिे दाखवा नोटीस, जशक्षादेश, त्याच्या
सेवा जनयमांतगजत कामजगरीबाबतचा
अहवाल, त्याच्या चल/अचल संपत्तीबाबतची
माजहती, त्याने के लेली आर्थजक गत
ं विूक वा
बँक ककं वा अन्य जवजत्तय संस्थांकडू न घेतलेली
कजे, त्याच्या मलांच्या जववाहात जमळालेल्या
भेटी, आयकर जववरिपत्र यासारखी वैयजक्तक
तपशीलासंबि
ं ातील माजहती देण्याचे बंिन
माजहती अजिकार्यांवर नसल्याचा जनिजय
स्पेशल लीव्ह जपटीशन क्र.२७७३४/२०१२
जगररश रामचंद्र देशपांडे जवरूध्द कें द्रीय
माजहती आयोग या प्रकरिात
दद.३.१०.२०१२ रोजी मा. सवोच्च
न्यायालयाने ददला आहे.
३. उपरोक्त पार्श्जभम
ू ी लक्षात घेता सवज
मंत्रालयीन जवभाग व त्यांच्या
अजिपत्याखालील जन माजहती अजिकारी व
प्रथम अपीलीय अजिकारी यांना सूजचत
करण्यात येते की, वररलप्रमािे तसेच
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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माजहतीचा अजिकार अजिजनयम २००५ च्या
कलम ८ पोटकलम (ञ) मिील तरतूदी नसार
जी माजहती देण्याचे बंिन माजहती अजिकायांवर नाही अशी आजि लोकजहताच्या दृष्टीने
व्यापक जनजहत साध्य न करिारी ककं वा
जवशेषत: जी त्रयस्थ पक्षाबरोबर उद्भवलेल्या
वैयजक्तक वादांच्या अनषंगाने मागजवलेली
माजहती, माजहतीच्या अजिकारात अजजदारास
१४

सल्ला, अजभप्राय देिे अपेक्षीत नाही- BEFORE THE APPELLATE
AUTHORITY
मा. सवोच्च न्यायालय
(Under the Right to Information Act,
2005) SECURITIES AND
EXCHANGE BOARD OF INDIA
Appeal No. 1964 of 2014
Hari Om Mittal
Appellant
CPIO, SEBI, Mumbai
Respondent

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

देण्यात येऊ नये.
Hon'ble Supreme Court of India in
the matter of Central Board of
Secondary Education & Anr. vs.
Aditya Bandopadhyay da Ors
(Judgment dated August 9, 2011),
had inter alia held that: A public
authority is ... not required to provide
advice' or opinion' to an applicant,
nor required to obtain and furnish
any opinion' or 'advice to an
applicant. The reference to 'opinion'
or 'advice' in the definition of
information' in section 200) of the
Act, only refers to such material
available in the records of the public
authority. Many public authorities
have, as a public relation exercise,
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provided advice, guidance and
opinion to the citizens. But that is
purely voluntary and should not be
confused with any obligation under
the RTI Act”..
१५

सरकारी कमजचाऱयांचे मोबाइल
क्रमांक गोपनीयच

मा. मख्य माजहती आयक्त रत्नाकर गायकवाड
यांचा जनकाल

बदली आदेशाची साक्षांदकत प्रत व सरकारी
कमजचारी व अजिकाऱयांचे अन्य माजहती
माजगतली होती. त्याजशवाय मोबाइल क्रमांक
ही त्यांची वैयजक्तक संबजं ित प्रथम अजपलीय
अजिकारी मालमत्ता असल्याने माजहतीच्या व
सहाय्यक आयक्त यांचा मोबाइल अजिकारात
त्याचा तपशील मागता क्रमांकसद्धा माजगतला
होता. परं त तो येिार नाही, असे एका
प्रकरिात जनिजय देतांना मा. मख्य माजहती
आयक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी स्पष्ट के ले.
आजि अशी माजहती देण्यास त्यांनी नकार
ददला. ल्याने अजजदाराने
त्यास आव्हान ददले.
मोहम्मद अस्लम सलीम शेख च्या अजाजवर
माजहती नाकारतांना जी-उत्तर जवभाग
पाजलका, सहाय्यक आयक्तांनी माजहतीच्या
अजिकार कलम ८चा आिार ददला होता.
सरकारी कमजचारी व अजिकाऱयांचे मोबाइल

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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क्रमांक त्यांची वैयजक्तक मालमत्ता असल्याने
तो मागता येिार नाही, असे स्पष्ट करत

१६

शासकीय/खाजगी इमारतीचे नकाशे
व इमारतीच्या अंतगजत बाबी
दशजजविारी माजहती देण्यात येऊ
नये.

• महाराष्ट्र अजिशमन सेवा संचालनालय,
महाराष्ट्र अजिशमन सेवा अकादमी,
जवद्यानगरी, हंस भग्रा मागज, सांताक्रूझ-पूव,ज
मब
ं ई-४०० ०९८.
ददनांक : १८.१०.२०१३.
• शासन पत्र नगर जवकास जवभाग (नजव-३आस्था) क्र. नजवजव-१०१३/१८४३/

अजपलीय अजिकाऱयांनी ददलेला नकार उजचत
असल्याचा जनवाजळा ददला मा. मख्य माजहती
आयक्त यांनी ददला व अजज जनकाली काढला.
शासन पत्र नगर जवकास जवभाग (नजव-३आस्था) क्र.नजवजव-१०१३/१८४३/
प्र.क्र.४८१/ नजव-३(आस्था), ददनांक
१४.१०.२०१३ व राज्य मख्य माजहती
आयक्त यांचे पत्र क्र.ममाआ/ वास्त/ इमारत/
नकाशे/२०१३, ददनांक २६.०९.२०१३ च्या
अनषंगाने कळजवण्यात येते की, माजहतीचा

प्र.क्र.४८१/ नजव-३(आस्था), ददनांक

अजिकार अजिजनयमाच्या अंतगजत अजाजन्वये

१४.१०.२०१३
• राज्य मख्य माजहती आयक्त यांचे पत्र

शासकीय, जनमशासकीय कायाजलये, हॉटेल्स

क्र.ममाआ/वास्त/इमारत/ नकाशे/२०१३,

जबलल्डंग, व्यावसाजयक इमारतीच्या

ददनांक २६.०९.२०१३

जजमखाने, रुग्िालये, मॉल्स, आय.टी.
वास्त/इमारतीचे नकाशे व इमारतीच्या
अंतगजत बाबी दशजजविारी माजहती
माजगतल्यास सरजक्षततेच्या दृष्टीकोनातून
अशी माजहती देण्यात येऊ नये, तसेच खाजगी
प्रवगाजतील इमारतीचे/वास्तचे नकाशे

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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१७

माजहतीचा अजिकार अजिजनयमात
पन्हा पन्हा तीच माजहती
जवचारण्याची तरतद नाही. असे
अजज/अपील फे टाळण्यात यावे.

१८

माजहतीचा अजिकार अजिजनयमात
पन्हा पन्हा तीच माजहती

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

माजगतल्यास त्यात सावजजजनक जहत
असल्याजशवाय असे नकाशे व इमारतीच्या
अंतगजत बाबी दशजजविारी माजहती देण्यात येऊ
नये.
Even a single repetition of RTI
के न्द्रीय सतकज ता आयोग
application would demand the
CENTRAL VIGILANCE
valuable time of the public authority,
COMMISSION
first appellate authority and if it also
सतकज ता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्पलैक्स,
reaches second appeal, that of the
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई ददल्ली-110023
Commission, which time could have
been spent to hear another appeal or
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,
answer another application or
Block A, INA, New Delhi 110023
सं./No.CVC/RTI/MISC/16/006 ददनांक / perform other public duty.
4. The Central Information
Dated- 0.03.2017.
Commission, vide its decision No.
Circular No. 03/03/2017
CIC/AD/A/2013/001326SA dated
25.06.2014 has thus, decided that:
"(i) No scope of repeating under RTI
Act.
(ii) Citizen has no Right to Repeat.
(iii) Repetition shall be ground of
refusal.
(iv) Appeals can be rejected."
CENTRAL INFORMATION
Res judicata = already decided
COMMISSION
10. The Commission noticed that
(Room No.315, B-Wing, August
some of the applicants are filing
Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, photocopies of RTI requests with the
माजहतीचा अजिकारबाबत महत्वाच्या तरतदी
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जवचारण्याची तरतद नाही.

New Delhi 110 066)
File No.CIC/AD/A/2013/001326-SA
Res judicata ची तरतद लागू होते. (Mr. Ramesh Chand Jain Vs. DTC)
Appellant
Mr. Ramesh Chand Jain
Respondent
Delhi Transport Corporation
GNCTD, Delhi
Date of hearing
16-06-2014
Date of decision
25-06-2014

same or other public authorities time
and again seeking information,
irrespective of the fact that previous
application reached second appeal
level or information
was furnished or refused as decided
by the concerned authorities. When
not taken to High Court for judicial
review in stipulated period, the
matter decided in second appeal
assumes finality and cannot be
sought for again from the public
authority.
11. Though Right to Information Act,
2005 did not have any specific
provision to bar the repetition for
information like Section 11 of Code
of Civil Procedure, the universal
principle of
civil justice 'res judicata' will
certainly apply and the repeated
request can be denied.
12.The universal principles of civil
justice also recognized 'constructive
res judicata', which in the RTI
context means when an applicant

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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१९

अन्य प्राजिकरि या बाबत असिारा
उल्लेख एकवचनी आहे.
अजाजतील माजहती एकापेक्षा अजिक
सावजजजनक प्राजिकरिांशी संबजं ित

महाराष्ट्र शासन शासन पररपत्रक क्र. कें माअ२००८/प्र.क्र. ९३/०८/सहा (मा.अ.)

असेल, तेथे अशा एकापेक्षा अजिक

ददनांक :- ६ सप्टेंबर, २००८

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

सामान्य प्रशासन जवभाग, मंत्रालय,
मब
ं ई - ४०० ०३२

uses an opportunity of obtaining
information on a particular subject
as per law, he is expected to seek all
the related information in that first
ever opportunity itself. He cannot file
another application for a bit or
piece which he forgot to ask, or not
advised by his lawyer, or for any
other reason.
23.Thus, once information is given,
applicant shall not seek the same
once again in the guise of different
form or language.
An applicant or appellant repeating
the RTI application or appeal either
once or multiple times, suppressing
the fact of earlier application and
receipt of the answer, the CPIO of
public authority may reject it
forthwith after intimating it along
with reasons.
कलम ६(३) मध्ये अन्य प्राजिकरि
(Another Public Authority) या बाबत
असिारा उल्लेख एकवचनी आहे. जेथे
अजाजतील माजहती एकापेक्षा अजिक
सावजजजनक प्राजिकरिांशी संबजं ित असेल,
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सावजजजनक प्राजिकरिांकडे अजाजच्या
प्रती हस्तांतररत करिे आवश्यक
नाही.

तेथे अशा एकापेक्षा अजिक सावजजजनक
प्राजिकरिांकडे अजाजच्या प्रती हस्तांतररत
करिे आवश्यक नाही.
अशा प्रकरिी ज्या माजहती अजिकाऱयाकडे
अजज प्राप्त झालेला आहे, त्याने स्वतःच्या
प्राजिकरिाशी संबजं ित माजहती परवून
अजजदारास इतर मद्यांसद
ं भाजत संबजं ित
प्राजिकरिांकडे वेगळे अजज करण्याचे सचवावे,
अशा आशयाचे मागजदशजन कें द्र शासनाच्या
जमजनस्री ऑफ पसोनेल, पजब्लक जग्रव्हन्सेस
अॅन्ड पेन्शन्स, जडपाजटमेंट ऑफ पसोनेल
अॅन्ड रेलनंग यांच्या कायाजलयीन ज्ञापन
क्रमांक- १०/२/२००८-आयआर, ददनांक

२०

व्यापक जनजहत असल्याजशवाय
वैयजक्तक माजहती देऊ नये.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

No. 5152/2016-IAR"
Government of Haryana
Administrative Reform Department
Dated Chandigarh the, 05" January,
2021
Decision dated 13.11.2019 of Hon'ble
Supreme Court of India, in Civil
Appeal No. 10044 of 2010 titled as

१२/६/२००८ अन्वये प्रसृत करण्यात आले
आहे.
personal records, including name,
address, physical, mental and
psychological status, marks obtained,
grades and answer sheets, are all
treated as personal information.
Similarly, professional records,
including qualification, performance,
evaluation reports, ACRs,
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२१

माजहतीचा अजिकाराच्या ज्या
प्रकरिी आयोगाने शास्ती लावली
असेल त्या शास्तीची वसूली
आयोगाने जनदेजशत के ल्याप्रमािे
ककं वा जास्तीत जास्त तीन हप्त्यात
संबजं ितांकडू न करण्यात यावी.
सदर रकमेची वसूली करण्याची
जबाबदारी संबजं ित कमजचारी/
अजिकाऱयाशी संबजं ित जवभागाच्या

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

Central Public Information Officer,
Supreme Court of India Vs. Subhash
Chandra Agarwal

disciplinary proceedings, etc. are all
personal information. Medical
records, treatment, choice of
medicine, list of hospitals and doctors
visited, findings recorded, including
that of the family members,
information relating to assets,
liabilities, income tax returns, details
of investments, lending and
borrowing, etc. are personal
information.
Such personal information is entitled
to protection from unwarranted
invasion of privacy and conditional
access is available when stipulation of
larger public interest is satisfied. This
list is indicative and not exhaustive.

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन जवभाग शासन पररपत्रक
क्र.संदकिज २०१४/प्र.क्र.(२४०/१४) सहा.

३. महाराष्ट्र कोषागार जनयम, १९६८ जनयम

मंत्रालय, मब
ं ई - ४००० ३२.
ददनांक- १३.२.२०१५.

२५९ (१) अन्वये ज्या अजिकाऱयांचे व
कमजचाऱयांचे वेतन महाराष्ट्र कोषागार जनयम,
१९ मध्ये जनघते, त्यांचे वेतन आहररत करिे,
त्यामध्ये कपात करिे वा वेतन आहरि
थांबजविे याबाबी संबि
ं ीत कमजचारी/
अजिकाऱयाशी संबजं ित जवभागाच्या आहरि
व संजवतरि अजिकारी व त्यांचे कायाजलय
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आहरि व संजवतरि अजिकारी
तसेच त्यांचे कायाजलय प्रमख यांची
राहील. अशा प्रकरिी कतजव्यच्यती
करिाऱयांजवरूध्द संबजं ित सक्षम
प्राजिकाऱयाने तातडीने उजचत
जवभागीय कायजवाही करावी.

प्रमख यांच्या कक्षेत येतात. एखाद्या
कमजचारी/अजिकाऱयाच्या वेतनातून
न्यायजनिजयानसार वसूली करावयाची
असल्यास अथवा त्याच्या वेतनावर जप्ती
आलेली असल्यास अशा आदेशाच्या
अंमलबजाविीचे उत्तरदाजयत्व मब
ं ई जवजत्तय
जनयमावली, १९५९ मिील जनयम ८७ व ८९
नसार संबजं ित कमजचारी/अजिकाऱयाशी
संबजं ित जवभागाच्या आहरि व संजवतरि
अजिकाऱयाचे आहे. त्यामळे माजहतीचा
अजिकाराच्या ज्या प्रकरिी अजिजनयमातील
२००५ च्या कलम २०(१) अन्वये माजहती
आयोगाने शास्ती लावली असेल त्या
शास्तीची वसूली आयोगाने जनदेजशत
के ल्याप्रमािे ककं वा जास्तीत जास्त तीन
हप्त्यात संबजं ितांकडू न करण्यात यावी.
शास्तीच्या सदर रकमेची वसूली करण्याची
जबाबदारी संबजं ित कमजचारी/अजिकाऱयाशी
संबजं ित जवभागाच्या आहरि व संजवतरि
अजिकारी तसेच त्यांचे कायाजलय प्रमख यांची
राहील. जेथे आयोगास यानषंगाने अनपालन
अहवाल सादर होिे अपेजक्षत आहे तेथे
अनपालन अहवाल जवजहत कालाविीत सादर
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२२

माजहतीचा अजिकारान्वये वैयजक्तक
माजहती म्हिजे काय?

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

होईल अशी कटाक्षाने दक्षता घेण्यात यावी.
अशा प्रकरिी कतजव्यच्यती करिाऱयांजवरूध्द
संबजं ित सक्षम प्राजिकाऱयाने तातडीने उजचत
जवभागीय कायजवाही करावी.
No. 11/2/2013-IR (Pt.)
personal information within the
Government of India Ministry of
meaning of provision of section 8 (1)
Personnel, Public Grievances &
(j) of the RTI Act, 2005.
Pensions Department of Personnel & 2. The Central Information
Commission while deciding the said
Training,
case has cited the decision of
North Block, New Delhi, Dated the
Supreme Court of India in the matter
14th August, 2013
of Girish R. Deshpande vs. CIC and
OFFICE MEMORANDUM
others (SLP (C) no. 27734/2012) in
Subject: Disclosure of personal
which it was held as under:
information under the RTI Act, 2005.
"The performance of an
employee/Officer in an organization
is primarily a matter between the
employee and the employer and
normally those aspects are governed
by the service rules which fall under
the expression personal information,
the disclosure of which has no
relationship to any public activity or
public interest. On the other hand,
the disclosure of which could cause
unwarranted invasion of the privacy
of that individual."
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२३

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन जवभाग, शासन पररपत्रक,
क्रमांक : ममाअ-२००४/प्र.क्र.१३५/०४/०५,
मंत्रालय, मब
ं ई-४०००३२. ददनांक
:१६/१०/२००४

The Supreme Court further held that
such information could be disclosed
only if it would serve a larger public
interest.
प्र.: कलम-७(च) खाली एखाद्या व्यक्तीच्या
सेवा गोपनीय अहवालासंबि
ं ीची माजहती
देता येिार नाही अशी तरतूद आहे. या
कायद्याखाली कोित्या माजहती देता येते व
कोिती माजहती देता येत नाही?
उ.: गोपनीय अहवालासंबि
ं ीची माजहती देता
येत नाही मात्र, इतर प्रकारची माजहती देता
येत.े बदली ककं वा जनयक्ती संबि
ं ी माजहती
देता येत.े
प्र.: शासकीय गप्तता अजिजनयम-१९२३ च्या
तरतूदींमळे कोित्या प्रकारची माजहती देता
येत नाही ?
उ.: सािारितः देशाच्या संरक्षिाशी संबजं ित
जी माजहती उघड करण्यास मनाई के ली आहे,
अशी माजहती कागदपत्रे व नकाशे, देशाच्या
सावजभौमत्व व एकात्मतेशी संबजं ित
कागदपत्रे, अंतगजत सरजक्षतता, जवदेशी
राज्यांशी असलेले संबि
ं यावर पररिाम
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होईल, यासारख्या बाबींशी संबजं ित माजहती
देता येत नाही. आहे. शासनाच्या जवजवि
जवभागांचे सवजसािारि स्वरूपाचे दैनदं दन
कामकाज या कायद्याखाली येत नाही.
प्र.: एखाद्या प्रकरिात आपि सरकारी
वकीलांचा सल्ला घेतो. त्या सल्ल्याची नक्कल
माजहतीच्या अजिकारात देता येते काय ?
उ.: कलम-७(ड) खाली सदर माजहती
नाकारता येत.े शासकीय वकीलांच्या व
शासनाच्या परस्पर संबि
ं ाखाली जर
शासकीय वकीलांनी सल्ला ददला असेल तर
अशी माजहती देता येिार नाही.
सदर माजहती ददल्यास संबजं ित प्रकरिी
शासनाच्या बाजूवर जवपरीत पररिाम
होण्याची शक्यता असेल तर ती माजहती
परजवण्याचे नाकारण्यात यावे.
प्र.: शासन जनिजयांच्या प्रतींची नक्कल देता
येईल काय?
उ.: होय

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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प्र.: काही अजजदार जवजवि प्रश्न व त्यावर
करावयाची कायजवाही याची माजहती
मागतात. एखादा आदेश/जनिजय वैि आहे
काय? एखाद्या अजनयजमततेसाठी जबाबदार
कोि? अशी माजहती मागतात. करावयाची
उ.: कलम-८(क) खाली सदर माजहती
नाकारता येईल. शासनाच्या अजभलेखांमध्ये
उपलब्ि असलेली माजहती कागदपत्रांच्या
प्रतींच्या स्वरूपात परजविे अपेजक्षत आहे.
मद्यांवरील मते, कोिती कायजवाही
के ली जाईल, इत्यादीचा समावेश माजहतीच्या
व्याख्येत होत नाही. तसेच काही प्रकरिी
माजहती परजवण्यासाठी वररष्ांचे आदेश घेवन
ू
जनिजय घ्यावा लागतो व त्यास ३०
ददवसांपक्ष
े ा अजिक कालाविी लागतो, अशी
माजहती ह्या कायद्याखाली परजविे अपेजक्षत
नाही.
प्र.: पदाजिकारी यांनी ददलेल्या सूचनांची
माजहती परवावी काय?
उ.: होय.

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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प्र.: जी प्रकरिे न्यायप्रजवष्ट आहेत त्याबाबत
कागदपत्रे/माजहती द्यावी काय ?
उ.: कलम-७(अ) व (ख) खाली ज्यामळे
गन्हेगारांचे अन्वेषि करिे ककं वा त्यांना अटक
करिे ककं वा त्यांच्यावर खटला दाखल करिे
यामध्ये अडथळा येईल, अशी माजहती देता
येिार नाही. अशी माजहती ददल्यास
शासनाची बाजू मांडताना त्याचा जवपरीत
पररिाम होिार असेल व न्यायालयाचा
कोित्याही प्रकारे अवमान होण्याची शक्यता
असेल तर अशी माजहती देता येिार
नाही.
प्र.: जर शासकीय माजहती अजिकारी दीघज
मदतीच्या रजेवर असेल तर माजहती कशी
परवावी?
उ.: शासकीय माजहती अजिकारी पदाचा
अजतररक्त कायजभार िारि करिाऱया
अजिकाऱयाने माजहती परवावी.
प्र.: जशक्षेची तरतद,ज्या अजिकारी/कमजचारी
यांच्याकडू न माजहती घ्यावी लागते त्यांना
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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सध्दा लागू आहे काय?
उ.: होय. शासकीय माजहती
अजिकाऱयांबरोबरच ज्या अजिकारी/कमजचारी
यांच्याकडू न माजहती घ्यावी लागते त्यांना
माजहती देण्यास जवलंब झाल्यास जबाबदार
िरावे.
प्र.: जर काही माजहती इंटरनेटच्या
माध्यमातून व वेबसाईटिारे उपलब्ि असेल
तर ती नाकारता येईल काय?
उ.: होय. मात्र, वेबसाईटवरुन माजहती कशी
घ्यावी? कोित्या जवषयाखाली ती माजहती
उपलब्ि आहे? याची माजहती अजजदारास
देण्यात यावी. (With details of
Navigation) मात्र प्रत्येक रठकािी ही
सजविा उपलब्ि आहे का याचाही जवचार
करिे उजचत ठरे ल.
प्र.: वैयजक्तक अजग्रमाबाबतच्या प्रजतक्षा
यादीसारखी माजहती द्यावी काय ? कारि
यात व्यापक जनजहताचा मद्दा लागू होत
नाही.
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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यात जरी व्यापक जनजहताचा मद्दा नसेल
तरी सदर माजहती शासनाच्या पारदशजकता व
प्रशासनाशी संबजं ित असल्यामळे परजवण्यात
यावी.
प्र.: आवश्यक शल्कासह अजज प्राप्त झाला
नसल्यास अजज फे टाळता येिे शक्य आहे
काय? तसेच अजज अपूि,ज जननावी अथवा
सहीजशवाय असल्यास फे टाळता येईल काय?
उ.: होय. मात्र, अजजदाराला पररपूिज अजज
करण्यास मागजदशजन करण्यात यावे.
प्र.: काही कायाजलयांत माजहती व कागदपत्रे
परजवण्यासाठी जास्त खचज होत असेल तर
शल्क आकारिी कशी करावी?
उ.: कलम-६(२) खाली अजजदारास कळवून
त्यांच्याकडू न वाढीव शल्क आकारता येत.े
मात्र, प्रत्यक्ष झालेल्या खचाजपक्ष
े ा जास्त शल्क
आकारण्यात येऊ नये.
प्र.: माजहती अजिकार कायद्याखाली काही
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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कायाजलयात सक्षम प्राजिकारी यांना अजिक
शासकीय माजहती मोठया प्रमािावर अजज येत
आहेत. यामळे जनयजमत कामावर जवपरीत
पररिाम होतो. तसेच १५ ददवसांत माजहती
उपलब्ि करुन देिे शक्य होत नाही.
उ.: सक्षम प्राजिकारी यांना अजिक शासकीय
माजहती अजिकारी जनयक्त करण्याचे अजिकार
देण्यात आले आहेत. आवश्यक असल्यास,
त्यांनी ज्या कायाजलयात जास्त अजज प्राप्त होत
आहेत त्या कायाजलयांत अजिक शासकीय
माजहती अजिकारी जनयक्त करून ही समस्या
दूर करावी.
प्र.: कायाजलयीन रटप्पिीत ककं वा इतर
कागदपत्रांवर लोकप्रजतजनिी यांनी ददलेले
आदेश ककं वा शेरे यांच्या प्रती सदर
अजिजनयमाखाली देण्यात याव्यात काय?
उ.: होय, जर अजिजनयमाच्या कोित्याही
कलमांन्वये द्यावयाच्या माजहतीला सूट
देण्यात आली नसेल तर ती माजहती देण्यात
यावी.
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प्र.: या अजिजनयमात लेखी स्वरूपात माजहती
उपलब्ि करून देण्याची तरतूद आहे. याचा
अथज तोंडी स्वरूपात माजहती देण्यास नाकार
देऊ शकतात काय?
उ.: नाही. शासन व्यवहारात पारदशजकता
आिण्याच्या दृष्टीने सदर कायदा करण्यात
आलेला आहे. शासकीय कायाजलयातून इतर
सवजसािारि मागाजने लोकांना माजहती
उपलब्ि होत नसल्यामळे सदर कायदा लागू
करण्यात आला आहे. तोंडी स्वरूपात ककं वा
इतर सवजसािारि मागाजने अजजदारास माजहती
देण्यास सदर कायद्यात कोिताही प्रजतबंि
नाही.
प्र.: काही इतर कायदा/जनयमांत जवजशष्ट
शल्कांची आकारिी करण्यात येत.े (उदा.काही
कागदपत्रांच्या प्रती देण्यासाठी जवजशष्ठ
शल्क इत्यादी) अशा प्रकरिी त्या
अजिजनयमातील तरतदींप्रमािे शल्क
आकारिी करण्यात यावी ककं वा माजहतीच्या
अजिकार अजिजनयमाप्रमािे शल्क आकारिी
करण्यात यावी?
उ.: एखाद्या प्रकरिी यापैकी ज्या
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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अजिजनयमाखाली अजिक शल्क प्रस्ताजवत
करण्यात आले आहे त्या शल्काची आकारिी
करावी.
प्र.: काही अजजदार हे नागरीक नसून
संस्था/संघटना ककं वा त्यांचे प्रजतजनिी/
पदाजिकारी असतात. त्यांना माजहती
मागण्याचा अजिकार आहे काय?
उ.: होय, जर एखादा नागररक एखाद्या
संस्थेचा सभासद ककं वा पदाजिकारी असेल
आजि त्याने त्या संस्थेच्या लेटरहेडवर अजज
के ला असेल तरी तो नागररक या संज्ञत
े
मोडतो. त्याला माजहती मागण्याचा अजिकार
आहे.
प्र.: अजिजनयमाच्या कलम-९(१)-ब खालील
तरतूदींचा बोि होत नाही. या कलमाखाली
१५ वषाजपव
ू ी झालेल्या बाबी संदभाजत
कोितीही माजहती परजवण्याची तरतूद आहे.
उ.: १५ वषज ककं वा त्यापेक्षा जास्त जने सवज
शासकीय अजभलेख कोित्याही व्यक्तीला
उपलब्ि व्हावेत हा या कलमाचा हेतू आहे.
म्हिजेच जरी एखाद्या प्रकरिात
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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कलम ७ ककं वा ८ च्या तरतूदी लागू होत
असतील तरी सदर प्रकरि १५ वषज ककं वा
त्यापेक्षा जास्त जने असल्यास त्याबद्दल
माजहती परजविे बंिनकारक आहे.
२४

अजभलेख तपासण्याकररता त्याची
मागिी करण्याची कायजपद्धती.

सामान्य प्रशासन जवभाग

महाराष्ट्र माजहतीचा अजिकार जनयम, २००५

मंत्रालय, मब
ं ई ४०० ०३२,

च्या जनयम ३ क नंतर पढील जनयम ज्यादा
दाखल करण्यात येईल :

ददनांक ३१ जानेवारी २०१२
क्रमांक कें माअ-२००८/१०१०/प्र.क्र.
३५६/सहा.
महाराष्ट्र माजहतीचा अजिकार जनयम, २००५
यात आिखी सिारिा महाराष्ट्र माजहतीचा अजिकार (दसरी
सिारिा) जनयम, २०१२

“३ख. अजभलेख तपासण्याकररता त्याची
मागिी करण्याची कायजपद्धती.
कलम ६ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अजभलेख
तपासण्याकररता त्याची मागिी करण्यासाठी
अजजदाराने दाखल के लेल्या अजाजवर जवचार
करण्यात आल्यावर, जन माजहती
अजिकार्यास सदर अजज योग्य असल्याचे
आढळू न आल्यास, अजजदारास अजभलेख
तपासण्याकररता परवानगी देण्यात येईल
आजि जर अशी परवानगी त्याला जमळाली
तर जन माजहती अजिकारी, अवलोकनाथज
अजजदाराला पाजहजे असलेल्या अजभलेखांची
जवभागाच्या संबजं ित कक्षाकडू न मागिी
करील आजि तो अजभलेख आपल्या
उपजस्थतीत ककं वा त्याने प्राजिकृ त के लेल्या

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी
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प्रजतजनिीच्या उपजस्थतीत, कायाजलयीन वेळेत
अजजदारास देईल. अशा अजभलेख्यांची
तपासिी करताना, अजजदारास के वळ
पेजन्सलचा वापर करण्याची परवानगी राहील
आजि अजजदारास पाजहजे असलेली माजहती
त्याला पेजन्सलीनेच रटपून घेता येईल.
जर अजजदाराने पेजन्सल व्यजतररक्त अन्य
कोितेही लेखनसाजहत्य आिले तर तो ते
लेखनसाजहत्य जन माजहती अजिकाऱयाकडे
जमा करील, आजि त्यानंतर, त्याला अजभलेख
तपासण्याची मभा देण्यात येईल. अजजदाराला
तपासिीच्या वेळी जी पेजन्सल वापरण्याची
मभा देण्यात आलेली असेल त्या पेजन्सलीने
अजभलेखावर कोित्याही प्रकारची खूि करता
येिार नाही."
२५

माजहतीचा अजिकार अजिजनयम,

महाराष्ट्र शासन,

२००५ कररता बोिजचन्ह (LOGO) सामान्य प्रशासन जवभाग,
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगरु चौक,
शासन पररपत्रक क्रमांक - के माअ
२०११/४०८/प्र.क्र.२२९/११/सहा,
डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

माजहतीचा अजिकार अजिजनयम, २००५
कररता कें द्र शासनाने "बोिजचन्ह" (LOGO)
तयार के लेले आहे.
हे बोिजचन्ह सवज शासकीय कायाजलयात/
सावजजजनक प्राजिकरिात जेथे कायाजलयीन
टपाल स्वीकारले जाते तेथे ठळकपिे
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मंत्रालय, मब
ं ई - ४०० ०३२.
ददनांक - २२/११/२०११.

दृष्टीपथास पडेल अशा रठकािी प्रदर्शजत
करावयाचे आहे तसेच ते शासनाच्या सवज
प्रकारच्या लेखन सामग्रीवर प्रादेजशक मराठी
भाषेत छापून घेिे आवश्यक आहे.

"बोिजचन्ह" (LOGO)

२६

कारागृहातील न्यायािीन बंदी वा
जशक्षािीन बंदयास सरसकट
दाररद्ररे षख
े ालील अजजदार
समजण्यात येऊ नये.

महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन जवभाग
शासन पररपत्रक क्र.संदकिज २०१४ / प्र.क्र.
(२६५/१५) सहा.
मंत्रालय, मब
ं ई - ४०० ०३२.
ददनांक- ०१.१२.२०१५.

कारागृहातील न्यायािीन बंदी (Under
Trial) वा जशक्षािीन (Convicted) बंदयास
सरसकट दाररद्ररे षख
े ालील अजजदार
समजण्यात येऊ नये. कारागृहात दाखल
होण्यापूवी जे बंदी दाररद्ररे षख
े ालील कटंबात
मोडत होते त्यांचा यासाठी अपवाद असेल.
मात्र, दाररद्ररे षख
े ालील कटंबात मोडिाऱया
बंदयांना (Convicted) जशक्षा झाली
असल्यास व ती व्यक्ती १ वषाजहून अजिक
कालाविीसाठी जशक्षािीन बंदी असल्यास,
त्यांना कारागृहातून जवहीत मयाजदप
े क्ष
े ा जास्त
उत्पन्न जमळू शकते, त्यांनाही
दाररद्ररे षख
े ालील अजजदार समजण्यात येऊ

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

माजहतीचा अजिकारबाबत महत्वाच्या तरतदी

pg. 41

नये. प्रकरिपरत्वे बंद्याचे उत्पन्न व
दाररद्र्यरे षस
े द
ं भाजतील जवहीत परावा लक्षात
घेऊन त्यास दाररद्र्यरे षख
े ालील व्यक्ती
समजावे ककं वा कसे, याबाबत संबि
ं ीत जन

२७

माजहती अजिकारी यांनी स्वजववेके जनिजय
घ्यावा.
महाराष्ट्र सावजजजनक अजभलेख अजिजनयम
२००५ च्या कलम ९ अन्वये अजभलेख
कक्षातन कागदपत्रे/संजचका बेकायदेशीरपिे
गहाळ झाल्यास संबजं ितावर पाच वषांपयंत
तरुं गवासाची कारवाई करण्याची तरतद आहे.

कागदपत्रे गहाळ झाल्याचे उत्तर
ददल्यास जशक्षेची तरतद.

संबजं ित अजिकारी, कमजचाऱयांनी माजहती/
कागदपत्रे सापडत नाहीत, असे उत्तर देण्याचे
२८

जन माजहती अजिकारी हे कमीतकमी राजपजत्रत अजिकारी असावेत
असे संकेत आहेत.

टाळावे.
५. जन माजहती अजिकारी हे कमीत- कमी
राज्य माजहती आयक्त,
राजपजत्रत अजिकारी असावेत असे संकेत
राज्य माजहती आयोग, महाराष्ट्र राज्य,
असतांना कजनष् जलपीक ककं वा वररष् जलपीक
खंडपीठ नागपूर यांचस
े मोर माजहतीचा
स्तरावरचा कमजचारी या रठकािी नेमिे ही
अजिकार अजिजनयम, 2005 चे कलम 18 (1) बाब सावजजजनक प्राजिकरिाचा माजहतीचा
अन्वये प्राप्त तक्रार,
अजिकार अजिजनयम, 2005 जवषयीचा
तक्रार क्रमांक 238/2015

डॉ. संजय कं डेटकर, उपजजल्हाजिकारी

दृजष्टकोन ददसून येतो. आयोग यारठकािी तीव्र
नाराजी व्यक्त करतो. माजहतीचा अजिकार
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तक्रारकताज

अजिजनयम, 2005 मिील कलम 19 (8)

श्री. टी. एस. नायडू , 23 सप्तश्रृग
ं ी जवहार,

(क) अन्वये यात सिारिा करण्याबाबत

जशव मंददराच्या बाजला, एस. बी. इस्टेट,

सचना करण्यात येत.े

सोनेगांव, नागपूर-440025
जवरुध्द
जन माजहती अजिकारी तथा वरीष् जलपीक,
नागरी जमीन कमाल िारिा, जजल्हाजिकारी
कायाजलय, नागपूर-01.
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