
मािहती अिधकार कायदा, 2005 (2005 चा AiQainayama  Ë.22) संसदेने लागू केला आहे आिण 

15 जून 2005 पासून अंमलात Aalaa Aaho. हा कायदा नाग रकांना मािहतीचा अिधकार दान करतो. 

सावजिनक ािधकरणां ा िनयं णाखालीla मािहती imaLNyaasaazI ¸ ेक सावजिनक ािधकरणा ा कामकाजात पारदशकता 

आिण उ रदािय .AsaNao garjaocao Aaho. यूजीसीनुसार संसदेने िकंवा रा ा ारे बनवले ा काय ा ारे थािपत सव िव ापीठे 

आिण महािव ालये मागदशक त े िविधमंडळ िकंवा  सरकार ा अिधसूचने ारे िकंवा मालकी ा, िनयंि त िकंवा 

 िकंवा अ पणे सरकार ारे पुरिवले ा िनधीतून मो ा माणावर िव पुरवठा केला जाईल. 

या काय ा ा अंतगत सावजिनक ािधकरणा ा  काय ाचा संपूण मजकूर आिण काय ा ा अंमलबजावणीसाठी वारंवार 
िवचारले जाणारे  आहेत. 

वेबसाइटवर उपल  आहे. www.righttoinformation.gov.in 

आरटीआय सिमती सद  

महारा  मािहती अिधकार िनयम 2005 
पुणे िज ा िश ण मंडळाचे 

शंकरराव उसळ कॉलेज ऑफ फामािसिटकल साय ेस अँड रसच सटर¸ खराडी पुणे 411014 

 

   यांचे कायालय 

1´अिपलीय अिधकारी :- डॉ. अशोक भोसले ाचाय 
   पुणे िज ा िश ण मंडळाचे 
   शंकरराव उसळ कॉलेज ऑफ फामािसिटकल साय ेस अँड रसच सटर¸ खराडी पुणे 14. 
2´जनमािहती अिधकारी :- डॉ. िवजया बग ा ापक उप ाचाय 
    पुणे िज ा िश ण मंडळाचे 
   शंकरराव उसळ कॉलेज ऑफ फामािसिटकल साय ेस अँड रसच सटर¸ खराडी पुणे 14. 
3´सहा क मािहती अिधकारी :- सुिनता करपे किन  िलिपक 
   पुणे िज ा िश ण मंडळाचे 
   शंकरराव उसळ कॉलेज ऑफ फामािसिटकल साय ेस अँड रसच सटर, खराडी पुणे 14. 

 
  ि या:- 

 िल खत पात अज संबंिधत सावजिनक मािहती AiQaka-yaakDo (पीआयओ´ o थेट जमा  केला जाऊ शकतो. 

  इं जी िकंवा मराठी भाषेत Aja- do} Saktao. 

 िविहत शु  पये 10/-. दा र रेषेखालील अजदारासाठी कोणतेही शु  नाही.  

अजासह अज मांक, तारीख आिण संबंिधत CPIO चे तपशील  सादर के ावर नाग रकांना पावती िदली जाईल. 

 

 30 िदवसां ा आत तु ाला मािहती िमळेल. तृतीय प ाने मािहती िद ास 

नंतर हरकती मागवा ात तर ासाठी आणखी 10 िदवस जादा लागतील. 



 िजथे ितसादाची वेळ नसेल ितथे  मािहती मोफत िदली जाईल. 

वापर ासाठी कागदप े:- 

 इं जी िकंवा थािनक भाषेत सा ा कागदात (कोणताही फॉम िकंवा कागदप  िविहत केलेले नाही) अज करा. 

कॉलेज ा जनमािहती अिधका याला अज  kÉ शकता. 

खाली दशिवलेले नमुना प वापरा. 

मािहती अिधकार कायदा अजासाठी नमुना प: 

 
मािहतीचा अिधकार कायदा 2005 साठी अज मािहती िमळवणेsaazI 
                                                                               
                                                                              तारीख________ regd./speed post AD ारे 
 
 
ते, 
सावजिनक मािहती अिधकारी, 
िवभाग/कायालय________________________ 
िठकाण ______________________________ 
 
1. अजदाराचे नाव: ____________________________________________ 
2. फोन नंबरसह पूण प ा: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3. आव क मािहतीचे तपशील, जे कृपया दान करतात: ____________ 
_____________________________________________________________________ 
4. अज फी भर ाचा तपशील: चे गैर- ाियक ायालय फी ॅ  

. 10/- वर येथे िचकटवलेले आहे. िकंवा िडमांड डा /बँकस चेक 
मांक _______ िद. ______ . १०/- साठी संल  आहे. िकंवा . 10/- रोख आहे 

संल  मूळ पावती  
िवभाग 
5. संल कांचा तपशील संल : (अस ास): ा छाया ती: __________________________ 
 
                                                                                                                              अजदाराची ा री 

नाग रकांनी मािगतलेली मािहती  30 to 35   िदवसां ा आत,  पुरवायची आहे. सहा कांना PIO  िवनंती केlyaasa 40 िदवस va जेथे 

तृतीय प  सहभागी आहे  45 िदवस. सूचीब  सुर ा/गु चर सं थांकडून मानवी ह  उ ंघनाची मािहती va 

शुlk मोजण्यासाठी va saucanaasaazI laagaNaara वेळ yaa े ममधून वगळलेला आहे. 

  


