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ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗಳು 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ಆನ್ಲೈನ್ 

 

1.ಯಾವ ಸಾವವಜನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  ಅರ್ಜವಯನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇಕು? 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾಯೆ್ದ  2005ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಅಪೇಕಿ್ಷಸುವ 

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಿಲ್ನಲಿ್ಲ  

ಅನುಷ್ಠಾ ನಗೊಂಡಿರುವ ಸಕಾಿರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು/ ಸಾವಿಜನಿಕ 

ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. 

 

2. ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾಯೆ್ದ  2005ರ ಪ್ರ ಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ನಾನ್ನ ನ್ನೆ್  

    ಅರ್ಜವಯನೆ್ನ  ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು? 

ಅರ್ಜಿಯ ಪಠ್ಯ ವನುು  ನಿಗಧಿತ ಅೊಂಕಣದಲಿ್ಲ  ಬರೆಯಬಹುದು. ಪಾ ಸುು ತ 

ಅರ್ಜಿಯ ಪಠ್ಯ ದ ಅೊಂಕಣವು 3000 ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಮಾತಾ  ಸೋಮಿತವಾಗಿರುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  150 ಪದಗಳನುು  ಮಿೋರಬಾರದು. 

 

3. ಅರ್ಜವಯನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲಸಲು ಶುಲೆ್  ಪ್ರವತಿ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ? 

 ಹೌದು, ಕರ್ನಿರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು  ನಿಯಮ -2005ರ ನಿಯಮ (4)(1)ರ 

ಪಾ ಕಾರ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಪಾ ತಿಯೊಬಬ  ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿ ಶುಲು  ರೂ.10 

ಪ್ರವತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತು ದೆ. 

 

   4.ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅರ್ಜವಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೈಲ್ಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಾನ್ನ 

ಯಾವುದಾದರು ರಶೀದಿಯನೆ್ನ  ಪ್ಡೆಯುಬಹುದೇ? 

ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಅರ್ಜಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಭವಿಷ್ಯ ದ 

ಉಲಿ್ೋಖಕಾು ಗಿ  ಒೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ  ನೋೊಂದಣಿ ಸಂಖೆಯ ಯು ರಚನೆಯಾಗುತು ದೆ. 

ಸದರಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ  ನೋೊಂದಣಿ ಸಂಖೆಯ ಯು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು  

ಎಸ್.ಎೊಂ.ಎಸ್ ಮೂಲಕ ಸವ ೋಕೃತವಾಗುತು ದೆ. 
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5.ನಾನ್ನ ಅರ್ಜವಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ್ದ ಇಲಾಖೆ/ ಸಾವವಜನಿಕ   

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವನೆ್ನ  ಆಯೆ್ದ  ಮಾಡಿದರೆ ನ್ನೆ್  ಅರ್ಜವಯು ಏನಾಗುತ್ತ ದೆ? 

ಅರ್ಜಿಯನುು  ಸಂಬಂಧಪರ್ಟ  ಇಲಾಖೆಗೆ 6(3)ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ವರ್ಗಿಯಿಸುತ್ತು ರೆ. 

 

6.ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಶುಲೆ್  ಪ್ರವತಿಸಬೇಕೇ? 

ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗರುವ (BPL) ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ನಿಯಮದ 

ಪ್ರ ಕಾರ 100 ಪುರ್ಗಳವರೆಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಇನುು ಳಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಪಾ ತಿ A4 ಅಳತೆಯ ಪುರ್ಕ್ಕು  

ರೂ. 2 ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಶುಲು ವನುು  ಪ್ರವತಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

 

7. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಶುಲೆ್ವನೆ್ನ  (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದೆ ರೆ) 

ಪ್ರವತಿಸಬೇಕಾದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆಯೇ? 

ಹೌದು, SMS ಮತ್ತು  E-mail ಮೂಲಕ ಸೂಚನೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

 

8.ಎಷ್ಟು  ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನಾನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನೆ್ನ  ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ / 

ಸ್ವ ೀಕರಿಸುತ್ತ ೀನೆ? 

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸದ 30 ರ್ದನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು 

ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತು ದೆ.. 

 

9. ಪ್ರ ಥಮ ಮೇಲ್ಮ ನ್ವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  ನಾನ್ನ ಪ್ರ ಥಮ ಮೇಲ್ಮ ನ್ವಿಯನೆ್ನ  

ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ಹೇಗೆ?  

 ಪುಥಮ ಮೇಲಮ ನವಿ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರಕ್ಕು  ಪಾ ಥಮ ಮೇಲಮ ನವಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸಲು 

ಅರ್ಜಿದಾರರು ಆರ್.ಟಿ.ಐ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಿಲ್ನಲಿ್ಲನ “ಪಾ ಥಮ 

ಮನವಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸ " ಆಯ್ದು  ಮಾಡಿ, ಮೂಲ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ನೋೊಂದಣಿ 

ಸಂಖೆಯ ಯನುು  ಉಲಿ್ೋಖಕಾು ಗಿ ಬಳಸ, ಫಾರ್ಮಿನುು  ಭತಿಿ ಮಾಡುವುದು. 
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10.ಪ್ರ ಥಮ ಮೇಲ್ಮ ನ್ವಿಯನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ನಾನ್ನ ಯಾವುದೇ ಶುಲೆ್  

ಪ್ರವತಿಸಬೇಕ್ಕ? 

 ಇಲಿ . 

 

11.ಆರ್.ಟಿ.ಐ-ಆನ್ಲೈನ್ ಪೀರ್ವಲ್ ನಿಿಂದ ನಾನ್ನ ಯಾವುದೇ 

ಎಸ್.ಎಿಂ.ಎಸ್. ಅನೆ್ನ   ಪ್ಡೆಯಲಾಗುತ್ತ ದೆಯ್ದ? 

ಹೌದು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿಯನುು  ಸಲಿ್ಲಸುವ ವೇಳೆ ನಮೂರ್ದಸರುವ 

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ ಗೆ ಎಸ್.ಎೊಂ.ಎಸ್ ಸಂದೇಶವು ಸವ ೋಕೃತವಾಗುತು ದೆ 

 

12.ಆರ್.ಟಿ.ಐ-ಆನ್ಲೈನ್ ಪೀರ್ವಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಶೆ್ನ ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತ್ ಅಥವಾ ಸಲ್ಹೆಗಳನೆ್ನ  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ನಾನ್ನ 

ಯಾರನೆ್ನ  ಸಂಪ್ರ್ಕವಸಬೇಕು? 

ಈ ಪೋರ್ಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದೇ ತ್ತೊಂತಿಾ ಕ ಪಾ ಶ್ನು ಗಳಿಗೆ 

ದಯವಿಟ್ಟಟ  ಕಛೇರಿ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ  080-22585858 

(ಎಲಿಾ  ಕ್ಕಲಸದ ರ್ದನಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳಿಗೆೆ  10.00 ರಿೊಂದ ಸಂಜೆ 5.30 ಗಂಟೆಗಳ 

ಒಳಗೆ) ಸಂಪಕ್ಷಿಸ ಅಥವಾ rtionline@karnataka.gov.in ಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ 

ಕಳುಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 
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