नेहमीचे प्रश्न
ऑनलाईन माहहतीचा अधिकार
महाराष्ट्र शासन
1. मी कोणत्या सार्वजननक प्राधिकाऱ्याकडे अजव दाखल करु शकतो?
माहितीचा अधिकारअधिनियम, २००५ खाली अर्जदार कोणतीिी माहिती ममळवू इच्छितो, याकररता या
पोर्ज लद्वारे फक्त मिाराष्ट्र शासिाचा ववभाग आणण सावजर्निक प्राधिकारी याांछयाकडे अर्ज करु शकतो.
प्रथम र्प्पप्पयामध्ये, िी सवु विा फक्त मांत्रालयीि ववभाग आणण सावजर्निक प्राधिकार याांिाच उपलब्ि
आिे , क्षेत्रीय अधिकाऱयाांसाठी िािी.
2. माहहतीचा अधिकार, २००५ खाली माहहती ममळवर्ण्यासाठी मला अजव कसा मलहहता येईल?
अर्ाजचा मर्कूर ववहित प्रपत्राछया स्तांभामध्ये मलिावा. सद्यच्स्थतीत अर्ाजचा मर्कूर ववहित प्रपत्राछया
स्तांभामध्ये १५० शब्दाांपयंत मयाजहदत ठे वण्यात आला आिे . र्र का अर्ाजचा मर्कूर १५० अक्षराांपेक्षा
र्ास्त असेल तर प्रपत्राछया स्तांभामध्ये तो पीडीएफ सांलग्ि “आिारभूत दस्तऐवर्” म्िणूि अपलोड
करण्यात येईल.
3. माहहतीच्या अधिकाराकररता फीचे प्रदान मला कसे करता येईल?
माहितीचा अधिकार नियम

२०१२ खाली दाररद्र्य रे षख
े ालील अर्जदाराला कोणतीिी फी दे ण्याची

आवश्यकता िािी. तथावप, या अर्ाजसोबत, माहितीचा अधिकार नियम, २०१२ अन्वये अर्जदारािे
समुधचत शासिािे यासांदभाजत निगजममत केलेल्या प्रमाणपत्राची

प्रत अर्जदारािे

सोबत र्ोडणे आवश्यक

आिे .
दाररद्र्य रे षेखालील िसलेल्या अर्जदारासांदभाजत प्रथम पष्ट्ृ ठ भरल्यािांतर तयाांिा पेमेंर् गेर्वे पष्ट्ृ ठकडे
र्ाण्यासनिदे मशत केले र्ाईल. यावर अर्जदार ववहित RTI फी अदा करण्यासाठी “रक्कम अदा करा”या
बर्िावर च्क्लक करील.
अर्जदार ववहित RTI फी खालील प्रकारे अदा करु शकेल.
(१) इांर्रिेर् बँकीांग
(२) एर्ीएम-नि-डेबीर् काडज
(३) क्रेडडर्काडज
4. माहहतीच्या अधिकाराखाली ऑनलाईन अजावकररता मला पार्ती ममळे ल का?
अर्ज सादर केल्यािांतर, एक असािारण िोंदणी क्रमाांक निगजममत करण्यात येईल. तो अर्जदाराला
भववष्ट्यातील सांदभाजसाठी सांदभीत करता येईल. िा असािारण क्रमाांक अर्जदाराला एसएमएस तसेच ईमेल द्वारे पाठववण्यात येईल.
िे लक्षात ठे वा, ऑिलाईि माहिती अधिकार पोर्ज लद्वारे भरण्यात आलेला अर्ज, सांबांिीत ववभागाछया
आणण सावजर्निक प्राधिकाऱयाछया सादरकतयाज अधिकाऱयाकडे ि र्ाता, सांबांिीत ववभागाछया आणण
सावजर्निक प्राधिकाऱयाछया नोडल अधिकारीकडे इलेक्रॉनिकली प्राप्पत िोईल.
िोडल अधिकारी, सदर RTI अर्ज इलेक्रॉनिकली ककां वा प्रतयक्षात सांबांिीत र्ि माहिती अधिकाऱयाकडे
िस्ताांतररत करे ल.

5. वर्हहत प्रपत्रामध्ये मी अयोग्य वर्भाग ककिं र्ा सार्वजननक प्राधिकारी ननर्ड केल्यास माझ्या अजावचे काय
होईल?
र्र का, योग्य ववभाग आणण सावजर्निक प्राधिकारी याांछयाकररता माहितीछया अधिकाराखालील अर्ज
केला िसेल तर माहिती अधिकार अधिनियम २००५छया कलम ६ (३) अन्वये, सांबांिीत ववभाग आणण
सावजर्निक प्राधिकारी याांचानोडल अधिकारी सदर अर्ज मिाराष्ट्र शासिाछया सांबांिीत ववभाग आणण
प्राधिकारी याांछया िोडल अधिकाऱयाकडे इलेक्रॉनिकली िस्ताांतरीत करे ल .
6. अनतररक्त फी (काही असल्यास) द्यार्ी लागणार असेल तर अनतररक्त फीबाबत मला कळवर्ण्यात
येईल का?
र्र का, माहिती पुरववण्यासाठी अनतररक्त फीचा खचज दे णे आवश्यक असेल, तर, िोडल अधिकारी
तसे कळववल, अर्जदार ऑिलाईि माहितीचा अधिकार पोर्ज लछया पयाजयामिील“सद्यच्स्थती पिा”
यामध्ये िे पािू शकेल आणण तशा ई-मेल सूचिाअर्जदाराला हदल्या र्ातील. ऑिलाईिअनतररक्त फी

भरण्यासाठी, ऑिलाईि माहिती अधिकार पोर्ज लछया “सद्यच्स्थती पिा” या पयाजयाचा वापर करणे
आवश्यक आिे आणण

िोंदणी क्रमाांक सादर केल्यािांतर “भरणा करा” पयाजय उपलब्ि केला र्ाईल.

7. प्रथम अपीलीय प्राधिकाऱ्याकडे मला अपील कसे करता येईल?
प्रथम अपीलीय प्राधिकाऱयाकडे अपील करण्यासाठी, अर्जदारािे माहितीचा अधिकार ऑिलाईि पोर्ज लचा
“प्रथम अपील सादर करा” िा पयाजय निवडावा आणण र्े प्रपत्र हदसेल ते भरावे.
सांदभाजसाठी अर्ाजचा मूळ िोंदणी क्रमाांक वापरता येईल.
माहितीचा

अधिकार

ऑिलाईि

पोर्ज लमिूि

अशाप्रकारे

दाखल

केलेले

अपील,

प्रथम

अपीलीय

प्राधिकाऱयाकडे ि र्ाता सांबांधित ववभाग आणण प्राधिकाऱयाछया िोडल अधिकारीकडे इलेक्रॉनिकली प्राप्पत
िोईल.
िोडल अधिकारी प्रथम अपील सांबांधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी याांछयाकडे इलेक्रानिकली ककां वा प्रतयक्ष
िस्ताांररत करील.
8. अपील दाखल करण्यासाठी मला फी अदा करणे आर्श्यक आहे काय?
माहिती अधिकार नियम अन्वये प्रथम अपीलाकररता रु.२०/- ची फी अदा करणे आवश्यक आिे .
9. माहहतीचा अधिकार ऑनलाईन पोर्व लकडून मला एसएमएस ममळे ल का?
एसएमएस ममळण्याकररता अर्जदारािे/अपीलाथीिे मोबाईल क्रमाांक द्यावा.
10. पोर्व लबाबतच्या वर्चारणेबाबत ककिं र्ा सच
ू ना सादर करण्याबाबत मी कोणाशी सिंपकव सािार्ा?
या पोर्ज लछया ववचारणेबाबत कृपया ०२२-४०२९३००० येथे कायाजलयीि वेळेत (कायाजलयीि कामाछया
हदवशी

सकाळी

९.४५

ते

सायांकाळी

५.३०

वार्ेपयंत)

rti.support@maharashtra.gov.inवर ई-मेल करावा.
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