
माहितीचा अहिकार अहिहियम, 2005 
मिाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगातील राज्य मुख्य 
माहिती आयुक्त / राज्य माहिती आयुक्त पदावरील 
हियुक्तीसाठी शोि सहमतीची (Search 
Committee) स्थापिा करणेबाबत  

 

मिाराष्ट्र शासि 
सामान्य प्रशासि हवभाग 

शासि हिणणय क्र.न्यायप्र2018/प्र.क्र.165/काया-6 
मादाम कामा मागण, िुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मंुबई 4000 032 
हदिाकं 22 फेब्रुवारी, 2019 

 
वाचा: 1. शासि अहिसूचिा, सामान्य प्रशासि हवभाग, क्रमाकं केमाअ2014/प्र.क्र.255/सिा, 

हदिाकं 30 जूि, 2016 
2. शासि अहिसूचिा, सामान्य प्रशासि हवभाग, क्रमाकं केमाअ2014/प्र.क्र.255/सिा, 

हदिाकं 20 जुलै, 2016 
प्रस्ताविा:- 
  माहितीचा अहिकार अहिहियम, 2005 अंतगणत कलम 15 च्या पोटकलम (3) अन्वये प्रदाि 
करण्यात आलेल्या अहिकाराचा वापर करुि, शासि अहिसूचिा, सामान्य प्रशासि हवभाग, हदिाकं 
30 जूि, 2016 व हदिाकं 20 जुलै, 2016 अन्वये मा. राज्यपालािंा राज्य मुख्य माहिती आयुक्त 
आहण राज्य माहिती आयुक्त िेमण्याची हशफारस करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री, मिाराष्ट्र राज्य याचं्या 
अध्यक्षतेखाली हत्रसदस्यीय सहमती गठीत केली आिे.  तथाहप, मा. सवोच्च न्यायालयात दाखल 
केलेल्या हरट याहचका(हसव्िील) क्र. 436/2018 संदभात हदिाकं 13.12.2018 रोजी हदलेल्या 
अंतहरम आदेशात राज्य शासिास मिाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगातील राज्य मुख्य माहिती 
आयुक्त/राज्य माहिती आयुक्त पदांकहरता  प्रत्येक हिवडीच्या वळेी अजण करणा-या उमेदवाराचंी 
संहक्षप्त यादी (Short List) तयार करण्यासाठी शोि सहमतीची (Search Committee) स्थापिा 
करण्याचे हिदेश हदले आिेत. मा. सवोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अिुपालिाकहरता मिाराष्ट्र 
शासि खालीलप्रमाणे हिणणय घेत आिे.  
शासि हिणणय:-  
   राज्य मुख्य माहिती आयुक्त /राज्य माहिती आयुक्त पदावरील हियुक्तीसाठी अस्स्तत्वात 
असलेल्या मिाराष्ट्र राज्यातील हियुक्ती सहमतीस सिाय्य करण्यासाठी शोि सहमती (Search 
Committee) स्थापि करण्यात येत आिे.  सदर  सहमतीची रचिा खालीलप्रमाणे आिे. 
1 श्री. न्यायमुती (सेवाहिवृत्त) मोहित शिा, माजी मुख्य न्यायािीश, उच्च 

न्यायालय, मंुबई (मा. राज्यपाल याचं्याव्दारे िामहिदेहशत सेवाहिवृत्त 
न्यायािीश) 

अध्यक्ष 

2 कें द्रीय माहिती आयुक्त (मा. कें द्रीय मुख्य माहिती आयुक्त याचं्याव्दारे 
िामहिदेहशत) 

सदस्य 

3 मुख्य सहचव (पदहसध्द) सदस्य 
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2.  उपरोक्त सहमतीची कायणकक्षा खालीलप्रमाणे रािील.  
a) शोि सहमती गठीत झाल्यािंतर बैठक घेऊि, हरक्त जागाबंाबत प्रहसध्द करावयाच्या 

जाहिरातीच्या हवहशष्ट्ट अटींबाबत सहमतीिे हिणणय घ्यावा. 
b) शोि सहमतीिे माहिती अहिहियम / हियम / न्यायालयीि आदेश याचं्याशी सुसंगत पध्दती 

अवलंबणेबाबत योग्य हिणणय घ्यावा.  
3. सहमतीच्या अध्यक्षािंा प्रवास भत्ता / दैहिक भत्ता व इतर भत्ते त्याचं्या संबंहित 
सेवाहिवृत्तीपूवीच्या सेवते अिुज्ञये असलेल्या दराप्रमाणे व वळेोवळेी सुिाहरत केल्याप्रमाणे लागू 
राितील. सेवते असलेल्या सदस्यािंा अिुज्ञये प्रवास/ दैहिक भत्ता इ. संबंहित आस्थापिेमाफण त देय 
राितील. 
4.  शोि सहमतीकहरता िोणारा खचण “मागणी क्र. ए-4, 2070- इतर प्रशासहिक सवेा, (00) (09) 
राज्य माहिती आयोग, (2070 0782) 13 कायालयीि खचण” या लेखाशीर्षाखाली खची घालण्यात 
यावा.  
5. िा शासि हिणणय हवत्त हवभागािे अिौपचाहरक संदभण क्र.77/2019/व्यय-4, हदिाकं 
14.2.2019 अन्वये हदलेल्या सिमतीिुसार हिगणहमत करण्यात येत आिे.  
6.  सदर शासि हिणणय मिाराष्ट्र शासिाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असूि त्याचा  संकेताकं 201902221750445907 असा आिे.   िा शासि 
हिणणय हडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षाहंकत करुि काढण्यात येत आिे.  
   मिाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशािुसार व िावािे, 
 

 
(छा.हक.वडते) 

उप सहचव, मिाराष्ट्र शासि 
प्रत, 

1. मा. राज्यपाल यांच ेप्रिाि सहचव 
2. मा. मुख्यमंत्री याचंे अप्पर मुख्य सहचव, मंत्रालय, मंुबई 
3. मा. हवरोिी पक्षिेता, हविािभा, मिाराष्ट्र राज्य 
4. मा. श्री. चंद्रकात (दादा) बच्च ूपाटील, मिसूल व पिुणवसि, सावणजहिक बािंकाम (सावणजहिक उपक्रम 

वगळूि), मंत्री, मिाराष्ट्र राज्य 
5. श्री. मोहित शिा, माजी मुख्य न्यायािीश, उच्च न्यायालय, मंुबई, 273, वाळकेश्वर रोड, 

राजभविाजवळ, मलबार हिल, मंुबई 400 035. 
6. कें द्रीय मुख्य माहिती आयकु्त, कें द्रीय माहिती आयोग, सीआयसी भवि, बाबा गंगिाथ मागण, 

मुहिरका, िवी हदल्ली 110 067 
7. राज्य मुख्य माहिती आयकु्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
8. सहचव, कार्ममक एव ंप्रहशक्षण हवभाग, िलाथण ब्ललाक, सेंरल, सेके्रटहरएट, िवी हदल्ली 110 001 
9. सवण राज्य माहिती आयकु्त, राज्य माहिती आयोग, मिाराष्ट्र राज्य, मंुबई 
10. मुख्य सहचव, मिाराष्ट्र राज्य 
11. अप्पर मुख्य सहचव (प्र.सु. व र.व का.), सामान्य प्रशासि हवभाग 
12. सहचव, राज्य माहिती आयोग, मुख्यालय, मंुबई 
13. हिवड िस्ती, काया-सिा 
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