माहितीचा अहिकार अहिहियम, 2005 मिील
तरतूदींिुसार व्यापक जिहिताशी संबंि िसलेली
वैयक्ततक स्वरुपाची माहिती ि पुरहवण्याबाबत

मिाराष्ट्र शासि
सामान्य प्रशासि हवभाग
शासि पहरपत्रक क्रमांकः संकीर्ण 2012/989/प्र.क्र.479/सहा,
मंत्रालय, मंबई - 400 032
तारीख: 17 ऑक्टोबर,2014
पहरपत्रक :माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 च्या कलम 8 मध्ये जी माहिती पुरहवण्याचे आबंिि माहिती
अहिकाऱ्यावर असणार िािी त्या बाबी िमूद करण्यात आल्या आिे त. याच कलमाच्या पोटकलम (ञ)
मिील तरतूदीिुसार जी माहिती प्रकट करणे िे व्यापक लोकहिताच्या दृष्ट्टीिे आवश्यक आिे अशी,
यथाक्स्थती केंहिय जि माहिती अहिका-याची, राज्य जि माहिती अहिका-याची ककवा अपील प्राहिकायाची खात्री पटली असेल, ती खेरीजकरुि, जी माहिती प्रकट करण्याचा कोणत्यािी साववजहिक
कामकाजाशी ककवा हितसंबि
ं ाशी कािीिी संबि
ं िािी ककवा जी व्यततीच्या खाजगी बाबीत आंगतुक
िस्तक्षेप करील, अशी वैयक्ततक तपशीलासंबि
ं ातील माहिती दे ण्याचे बंिििी माहिती अहिका-यांवर
िसल्याबाबत स्पष्ट्टता करण्यात आलेली आिे .

त्याचबरोबर शासकीय कमवचारी/अहिकाऱ्यास

त्याच्या सेवाकालाविीत हमळालेली ज्ञापिे, कारणे दाखवा िोटीस, हशक्षादे श, त्याच्या सेवा
हियमांतगंत कामहगरीबाबतचा अिवाल, त्याच्या चल/अचल संपत्तीबाबतची माहिती, त्यािे
केलेली आर्थथक गुंतवणूक वा बँक ककवा अन्य हवहत्तय संस्थांकडू ि घेतलेली कजे, त्याच्या मुलांच्या
हववािात हमळालेल्या भेटी, आयकर हववरणपत्र यासारखी वैयक्ततक तपशीलासंबंिातील माहिती
दे ण्याचे बंिि माहिती अहिका-यांवर िसल्याचा हिणवय स्पेशल लीव्ि हपटीशि क्र.27734/2012
हगहरश रामचंि दे शपांडे हवरूध्द केंिीय माहिती आयोग या प्रकरणात हद.3.10.2012 रोजी
मा.सवोच्च न्यायालयािे हदलेला आिे . या संदभात हिणवय दे तािा मा.सवोच्च न्यायालयािे
हिणवयपत्राच्या पहरच्छे द 13 मध्ये पुढील प्रमाणे हिरीक्षण िोंदले आिे.
13. We are in the agreement with the CIC and the courts below that the details called
for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respondent, show
cause notices and orders of censure/punishment etc. are qualified to be personal
information as defined in clause (j) of section 8(1) of RTI Act. The performance of an
employee/officer in an organization is primarily a matter between the employee and
employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall
under the expression “personal information”, the discloser of which would cause
unwarranted invasion of privacy of that individual.
2.

श्री.एच.ई.राजसरकरप्पा हवरूध्द राज्य जि माहिती अहिकारी (याहचका क्र.10663/2006) मध्ये

उच्च न्यायालय किाटक यांिी हदलेल्या हिणवयाच्या आिारे हवहि व न्याय हवभागािे अिौ.संदभव

शासन पहरपत्रक क्रमाांकः संकीर्ण 2012/989/प्र.क्र.479/सहा,

क्र.यु.ओ.आर. 410/1262/हसव्िील/कॉक्न्िडें स/अे ब्रँच/हद.31.8.2012 अन्वये अहभप्राय देतािा पुढील
प्रमाणे हिरीक्षण िोंदले आिे.

“ …. the information which does not constitute any public interest and which would
warrant overriding the provisions of Section8(1)(g)(j) of RTI Act, 2005 are not
expected to be provided to the applicant under this Act, especially when it is
intended to score the personal dispute with third party does not constitute public
interest.
In view of above judgment of Karnataka High Court and the legal provision
discussed above the State government can issue guidelines for the purpose of this
Act as provided under Section 26(3)(a) of the RTI Act, 2005.”
3.

उपरोतत पार्श्वभम
ू ी लक्षात घेता सवव मंत्रालयीि हवभाग व त्यांच्या अहिपत्याखालील जि

माहिती अहिकारी व प्रथम अपीलीय अहिकारी यांिा सूहचत करण्यात येते की, वहरलप्रमाणे तसेच
माहितीचा अहिकार अहिहियम 2005 च्या कलम 8 पोटकलम (ञ) मिील तरतूदी िुसार जी
माहिती दे ण्याचे बंिि माहिती अहिका-यांवर िािी अशी आहण लोकहिताच्या दृष्ट्टीिे व्यापक
जिहित साध्य ि करणारी ककवा हवशेषत: जी त्रयस्थ पक्षाबरोबर उद्भवलेल्या वैयक्ततक वादांच्या
अिुषंगािे मागहवलेली माहिती, माहितीच्या अहिकारात अजवदारास दे ण्यात येऊ िये.
3.

सवव मंत्रालयीि हवभागांिी त्यांच्या अहिपत्याखालील सवव साववजहिक प्राहिकरणे व

त्यांच्या अहिपत्याखालील जि माहिती अहिकारी व प्रथम अपीलीय अहिकारी यांिा वहरलप्रमाणे
सूहचत करावे.
4.

सदर शासि हिणवय मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर

उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा संकेताक 201410171525492607 असा आिे . िा आदे श
हडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांहकत करुि काढण्यात येत आिे .
मिाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शािुसार व िावािे.

Gosavi
Pradeep P
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st=Maharashtra, cn=Gosavi Pradeep P
Date: 2014.10.17 15:41:05 +05'30'

( प्र.प्र.गोसावी )
शासिाचे उपसहचव
प्रहत,
1) मा.राज्यपाल यांचे सहचव,
2) मा.मुख्यमंत्री / मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रिाि सहचव/सहचव
3) उप सहचव, मुख्य सहचवांचे कायालय, मिाराष्ट्र राज्य, मुंबई
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4) राज्य मुख्य माहिती आयुतत, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य मुंबई
5) सवव राज्य माहिती आयुतत, राज्य माहिती आयोग
6) *प्रबंिक , मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई
7) *प्रबंिक, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई
8) *सहचव, मिाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई
9) *सहचव, मिाराष्ट्र हविािमंडळ सहचवालय, मुंबई
10) प्रबंिक, लोकआयुतत व उपलोकआयुतत यांचे कायालय, मुंबई
11) मंत्रालयीि हवभागाचे सवव अपर मुख्य सहचव/प्रिाि सहचव/सहचव
12) मिासंचालक, माहिती व जिसंपकव संचालिालय, मुंबई
13) सवव मंत्रालयीि हवभाग (प्रशासकीय अहिपत्याखालील सवव हवभाग प्रमुख/
कायालय प्रमुख यांच्या हिदशविास आणण्याच्या हविंतीसि )
14) सवव हवभागीय आयुतत
15) मिासंचालक, यशदा, पुणे
16) सवव हजल्िाहिकारी
17) हिवडिस्ती, सा.प्र.हव. कायासि सिा.
*पत्रािे
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