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         मा हतीचा अ धकार अ ध नयम - 2005”– 

 दनांक 12 ऑ टोबर, 2005 पासून (ज म ूव का मीर रा य वगळता ( येथे आता 
लाग ू ) देशभर लाग ू झालेला आहे. 

“मा हतीचा अ धकार अ ध नयम - 2005” या अमंलबजावणी साठ  ‘महारा  
मा हती अ धकार नयम – 2005’, दनांक 12 ऑ टोबर, 2005 पासून अमंलात 
आलेले आहेत. मा हतीचा अ धकार अ ध नयम - 2005” या तरतुद ं या अ धन 
राहू न तु हांला मा हती माग याचा अ धकार ा त झालेला आहे. 

मा हती हणजे काय ? 

कोण याह  व पातील कोणतेह  सा ह य असा असून याम ये, अ भलेख, 
द तऐवज, ापने, ई-मेल, अ भ ाय, सूचना, स द प के, प रप के, आदेश, 
रोजव या, सं वदा, अहवाल, कागदप ,े नमुने, तमाने (मॉडेल), कोण याह  
इले ॉ नक व पातील आधारसाम ी आ ण या- या वेळी अमंलात असले या 
अ य कोण याह  काय या वये सावज नक ा धकरणास मळ वता येईल अशी 
कोण याह  खाजगी नकायाशी संबं धत मा हती होय. 

मा हतीसाठ  वनतंी अज 

तु हांला मा हती हवी अस यास, तु ह  मा हती मळ व यासाठ चा वनतंी अज, 
संबं धत मा हती अ धका-याकड े सा या कागदावर जोडप  (अ) म ये दले या 
नमु यात करावा.तु हांला इं जी कंवा हदं  अथवा अज या े ात कर यात येत 
असेल या े ा या राजभाषेत अज करता येईल कंवा इले ॉ नक साधना वारे 
मा हती मागता येईल.तु हाला, मा हती माग याची कारणे यावी लागणार 
नाह त.तु हाला लेखी व पात मा हती मागता येत नसेल तर, तुमची मौ खक 
वनतंी लेखी व पात आण यासाठ  मा हती अ धकार  तु हाला सहा य 



करतील.तु ह  ान यां या ट ने वकलांग असाल तर, मा हती अ धकार , 
मा हती मळ वणे यायोगे श य होईल असे सहा य देतील, तसेच पाहणी 
कर यासाठ  उ चत असेल असेह  सहा य देतील. 

अजासोबतची फ  

अजासोबत पये दहा इतक  अज फ  रोख रकमे या व पात, तची यो य पावती 
घेऊन कंवा बकस चेकने कंवा डमांड ा टने यावयाची आहे. कंवा अजावर दहा 
पयांचा कोट फ  टॅ प चकटवावयाचा आहे.तु ह  दा र य रेषेखाल ल अस यास 
व तसा कागदोप ी परुावा द यास, तु हांला अजासोबतची फ  देय नाह . 

वनतंी अजावर ल कायवाह  

तुमचा अज ा त झाले या दनांकापासून तीस दवसां या आत मा हती देणे अथवा 
नाकारणे मा हती अ धका-यावर बधंनकारक आहे.मा हती दे यासाठ  यादा फ  
भर याबाबत तु हांला सूचना पाठ व यास, सूचना पाठ व याचा दनांक व तु ह  
फ  भर याचा दनांक या दर यानचा कालावधी तीस दवसां या कालावधीची 
प रगणना कर या या योजनाथ, वगळ यात येईल.मा गतलेल  मा हती, एखा या 
यि तचे जी वत वा वातं  या संबधंातील असेल तर, वनतंीचा अज 
मळा यापासून अ ठेचाळीस तासां या आत अशी मा हती दे यात येईल.मा हती 
नाकार यास, ती कारण देऊन नाकारल  जाईल.मा हती मुदतीत दल  नाह  तर, ती 
नाकारल  असे होईल.तु हांला वह त मुदतीत मा हती दल  नाह  तर, अशी मा हती 
तु हांला मोफत दे यात येईल.तुमचा वनतंी अज फेटाळ यात आला असेल तर, 
वनतंी अज फेटाळ याची कारणे, अज फेटाळ याचे वरोधात अज करता येईल तो 
कालावधी आ ण अपील ा धकार  यांचा तपशील मा हती अ धकार  तु हांला 
कळवील. 

मा हती परु व यासाठ  फ  आकारणी 
तु हाला मा हती परु व यासाठ  देय असलेल  फ , रोख रकमे या व पात, तची 
यो य पावती देवनू कंवा बकस चेक कंवा डमांड ा ट या व पात कंवा मनी 



ऑडर या व पात पढु ल  दरांनी आकार यात येईल. व श ट द तऐवज, नकाशे 
इ याद ंची कंमत अगोदरच नि चत केल  असेल, अशी कंमत अ धक टपाल 
खच.मा हती छायां कत तीं या व पात हवी अस यास, येक पृ ठासाठ  ( ए-४ 
कंवा ए-३ आकारातील कागद ) दोन पये अ धक टपाल खच. ड केट कंवा लॉपी 
व पातील मा हतीसाठ  ती ड केट कंवा लॉपीक रता प नास पये अ धक 
टपाल खच.मु त व पातील मा हती परु व यासाठ , अशा काशनासाठ  नि चत 
केलेल  कंमत कंवा या काशनातील उता-यां या येक छायां कत पृ ठासाठ  
दोन पये अ धक टपाल खच.( वर ल येक करणी अजदार यि तशः येऊन 
मा हती घेवनू जाईल याबाबतीत, कोणताह  टपाल खच आकार यात येणार नाह . 
)अ भलेख पाह यासाठ , प ह या तासाक रता कोणतीह  फ  नाह , आ ण 
यानतंर या येक पधंरा म नटांक रता ( कंवा या या भागाक रता ) पये पाच 
इतक  फ  आकारल  जाईल. 

अपील कर याची प धतीप हले अपील (अपील ा धका-याकड े ) 

तु हांला मुदतीत नणय मळाला नसेल तर कंवा मा हती अ धका-या या 
आदेशामुळे तु ह  य थत झाला असाल तर तु हांला संबं धत अपील ा धका-
याकड ेअपील दाखल करता येईल. हे अपील आदेश मळा या या दनांकापासून 
तीस दवसां या आत सा या कागदावर जोडप  (ब) म ये दले या नमु यात 
दाखल करावे लागेल.तु हांला अ पलासोबत या आदेशा व द अपील दाखल 
करावयाचे आहे, या आदेशाची एक त यावी लागेल.तसेच, अ पलासोबत वीस 
पये इतक  अपील फ , रोख रकमे या व पात, तची यो य पावती घेवनू कंवा 

बकस चेक कंवा डमांड ा ट या व पात यावी लागेल कंवा अ पलावर वीस 
पयांचा कोट फ  टँप चकटवावा लागेल. 

दसुरे अपील ( रा य मा हती आयोगाकड े)तु ह  अपील ा धका-या या आदेशामुळे 
य थत झाला असाल तर, अपील ा धका-याचा आदेश मळा या या 
दनांकापासून न वद दवसां या आत, सा या कागदावर रा य मा हती 



आयोगाकड ेजोडप  (क) म ये दले या नमु यात तु हाला दसुरे अपील दाखल 
करता येईल.तु हाला अ पलासोबत, या आदेशा व द अपील दाखल करावयाचे 
आहे, या आदेशाची एक त यावी लागेल.तसेच, अ पलासोबत वीस पये इतक  
अपील फ , रोख रकमे या व पात, तची यो य पावती घेवनू कंवा बकस चेक 
कंवा डमांड ा ट या व पात यावी लागेल कंवा अ पलावर वीस पयांचा कोट 
फ  टँप चकटवावा लागेल. 

 


