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नागरीकाांची सनद 
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आिश्यक कागद पत्ाांची पुतमता केल्यानांतर सेिा पुरविण्याचा कालािधी सेिा पुरविली न 
गेल्यास ज्याचयाां 
कडे तक्रार करता 
येईल तो अवधकारी 

1 मावहतीचा 
अवधकार   

2005  
अांतगमत 
मावहती  
उपलब्ध 

करुन देणे 

शासकीय जन 
मावहती 

अवधकारी तथा 
नायब 

तहवसलदार 
(रोहयो) 

ि सहा. मावहती 
अवधकारी तथा 
अ.का (आस्था.) 

कें द्र शासनाचा मावहतीचा अवधकार 2005 अांतगमत शासवकय जन मावहती अवधकारी 
 याांचेकडे अजम देताना खालील गोष्टी आिश्यक आहेत. 

१. अजमदार विवहत  नमुन्यात अजम करतील.  
२. दावरद्र रेषेखालील नसल्यास अजािर १० रुपयाचा कोटम फी स्टॅम्प लािणे 
    बांधनकारक आहे. 

  ३. अजात शासकीय जन मावहती अवधकाऱ याांचे पदनाम  कायालयाचा स्पष्ट पत्ता 
      अजात नमुद करणे आिश्यक आहे. 
४. अजमदाराांने  आिश्यक असलेल्या मावहतीचा तपवशल अजात स्पष्ट नमुद करािे 
५. मागविण्यात येणा-या मावहतीचे िणमनासह  कालािधीसह प्रती मागविण्यात 

याव्यात. 
६. अजात मागविलेली मावहती टपालाव्दारे ककिा व्यक्तीश: आिश्यक आहे अगर 

कसे याबाबत नमुद करणे आिश्यक आहे. 
७. तसेच अजमदार दावरद्र रेषेखालील आहे अगर नाही सप्षष्ट अजात नमुद कराि.े  
   ( दावरद्र रेषेखाली असल्यास त्याचया पुराव्याची साांक्षावकत फोटोप्रत जोडािी. ) 
८. अजमदार दावरद्र रेषेखाली असल्यास रक्कम रु. १० रुपयाचा कोटम वफ स्टॅम्प 

लािण्याची आिश्यकता नाही. 
९. अजमदाराांनी स्ित:चा पत्ता  दुरध्िनी क्रमाांक  ईमेल अजात नमुद करािा. 
१०. अजात तारीख नमुद करािी. 
 तसेच  अजमदाराांनी मागविलेली मावहती शासकीय जन मावहती 
अवधका-याांनी फेटाळली असल्यास  त्याबाबतच े कारण अजमदाराांना स्प्षष्ट होणे 
आिश्यक आहे. त्यानांतर अवधवनयम वनयम 11 (1) (एक) अांतगमत अन्िये  शासकीय 
मावहती अवधका-याचया आदेशामुळे व्यवथत झालेल्या अजमदाराांना आदेश 
वमळाल्याचया वदनाांकापासुन तीस वदिसाांचया आत अवपल अजम विवहत नमुन्यात 
फीसह अवपल प्रावधकरणाकडे अवपल अजम दाखल करता येते. 

अवपलीय अवधकारी 
तथा उप आयकु्त 
(रोहयो) कोकण 

विभाग 

क्र.रोहयो/काया-1/टे-3/आस्था./12/2017 
वदनाांक :- 19/12/2017                 
                                                                                                                                                      उप आयकु्त ( रोहयो)  कोकण विभाग 
प्रवत, 
1. मा. अिर सवचि, वनयोजन विभाग  कक्ष-१२, मांत्ालय, मुांबई 40003  याांना मावहतीसाठी सादर. 
2.मा. अप्षपर मुख्य सवचि (महसुल) महसुल ि िन विभाग, मांत्ालय, मुांबई 400032. याांना मावहतीसाठी सादर. 
3. उप आयकु्त (सामान्य)  कोकण विभाग याांना मावहतीसाठी ि पुढील कायमिाहीसाठी.     
४. प्रवसध्दी कवरता. 
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