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ಹಂತ 1: ಆರ್ಟಿಐ ರ್ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕನರಿಗಳು ಅವರಿಗ ಈಗನಗಲ ೋ ನೋಡಲನಗಿರುವ ಕ ೆಡ ನಿಯಲ್
ಬಳಸಿಕ ಂಡು ಸಿಎಂಎಸ್ಗ ಲನಗಿನ್ ಮನಡಿಕ ಳಳಬ್ ೋಕು. ನಂತರ, ಸ ೈನ್ ಇನ್ ಬಟನ್ ಮೋಲ ಕ್ಲಿಕ್
ಮನಡುವ ಮೊದಲು ಕನಯಪ್ನಾ ಅನುು ನಮ ದಿಸಬ್ ೋಕು.

ಬಳಕ ದನರ ಸ ೋರ್ಾಡ
ಹಂತ 2: ರ್ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕನರಿ ಮನಹಿತಿ ಹಕುು ಡನಯಶ್ಬ್ ೋರ್ಡಾನಲ್ಲಿ ಮನಹಿತಿ ಅಧಿಕನರಿಯನುು
ಬಳಕ ದನರರರ್ನುಗಿ ಸ ೋರ್ಾಡ ಮನಡಬ್ ೋಕು. ಅದಕನುಗಿ, Manage User ಎಂಬ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್
ಮನಡಬ್ ೋಕು, ನಂತರ ತ ರ ದುಕ ಳುಳವ ಆಯ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ Users ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನಡಿಕ ಳಳಬ್ ೋಕು.
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ಹಂತ 3: ನೇಂತರ ADD NEW ಬ್ಟ್ನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬ್ ಕತ..

ಹಂತ 4: ಬಳಕ ದನರರ ಎಲಿ ಮನಹಿತಿಯನುು ನಮ ದಿಸಿದ ನಂತರ Role ಎೇಂಬ್ ಬ್ಟ್ನ್ ಕ್ಲಾಕ್
ಮಾಡಿ, ನೇಂತರ ತ ರ ದ್ತಕ ಳಳುವ ಆಯ್ಕುಗಳಲ್ಲಾ RTI USER ಎೇಂಬ್ತದ್ನತು ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕ ಳಿು.
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ಹಂತ 5: ನೇಂತರ SUBMIT ಬ್ಟ್ನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕ ಳಿು.

ರ್ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕನರಿ ಮನಹಿತಿಗ ಅರ್ಜಾಯನುು ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು

ಹಂತ 1: ರ್ುಟದ ಎಡಭನಗದ ಬ್ನರ್ನಲ್ಲಿರುವ RTI Form ಬಟನ್ ಮೋಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನಡಿ.
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ಹಂತ 2: ಆರ್ಟಿಐ ರ್ ೋಡಲ್ ಅಧಿಕನರಿಯು ಸಿವೋಕೃತ ಅರ್ಜಾಯನುು ರ್ ೋಂದನಯಿಸುವನಗ ಅರ್ಜಾ
ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿರ್ನಂಕ, ಅರ್ಜಾದನರರ ಹ ಸರು, ಅರ್ಜಾ ಸಂಖ್ ಯ, ನಯೋರ್ಜಸಲನದ ಸನವಾಜ್ನಕ
ಮನಹಿತಿ ಅಧಿಕನರಿ ಮತುು ಅರ್ಜಾದನರರು ಪ್ನವತಿಸಿದ ಮೊತುದ ವಿವರಗಳನುು ಆರ್ಟಿಐ ಅರ್ಜಾ
ರಶೋದಿ ರಿರ್ಜಸಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ ದಿಸಬ್ ೋಕು. ನಂತರ Submit ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನಡಬ್ ೋಕು

ಹಂತ 3: Home ಬ್ಟ್ನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕ ೇಂಡತ RTI Application Received Details ಬ್ಟ್ನ್
ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬ್ ಕತ.
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ಹಂತ 4: ನ

ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯತ ನಿದಿಕಷ್ಟ ಅರ್ಜಕಯನತು ಗತರತತಿಸಲತ Search ಆಯ್ಕು

ಮಾಡಿಕ ಳುಬ್ಹತದ್ತ. ಅರ್ಜಕದಾರರ ಹ ಸರತ, ಸಿವ ಕರಿಸಿದ್ ಅರ್ಜಕಯ ದಿನಾೇಂಕ ಅಥವಾ ಅರ್ಜಕ
ಸೇಂಖ ಾಯನತು ನಮ ದಿಸತವ ಮ ಲಕ ನಿದಿಕಷ್ಟ ಅರ್ಜಕಯನತು ಕೇಂಡತಹಿಡಿಯಬ್ಹತದ್ತ

ಹಂತ 5: ಅರ್ಜಕಯನತು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿಕ ೇಂಡ ನೇಂತರ, ನ

ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ Edit ಬ್ಟ್ನ್ ಕ್ಲಾಕ್

ಮಾಡಿಕ ೇಂಡತ, ಅರ್ಜಕಗ ಸೇಂಬ್ೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ ಹ ಚ್ತುವರಿ ವಿವರಗಳನತು ನಮ ದಿಸಬ್ ಕತ.
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ಹಂತ 6: ನ

ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಳ Edit ಬ್ಟ್ನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ ನೇಂತರ ತ ರ ಯತವ ಹ ಸ ಪುಟ್ದ್ಲ್ಲಾ

ಅಗತಾವಿರತವ ವಿವರಗಳನತು ನಮ ದಿಸಬ್ ಕತ. (ಹಿೇಂದಿನ ಚಿತರದ್ಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿದ್ೇಂತ ). ನ
ಅಧಿಕಾರಿಯತ ಅನತಮ ದ್ನ ಯ ವಿವರಗಳನತು (ಯಾವುದಾದ್ರ

ಡಲ್

ಇದ್ದರ )/ ಹ ಚ್ತುವರಿ ಪಾವತಿ

ದಿನಾೇಂಕ, ಅರ್ಜಕದಾರರಿಗ ಉತುರಿಸಿದ್ ದಿನಾೇಂಕ (ಯಾವುದಾದ್ರ ಇದ್ದರ ), ಅರ್ಜಕಯನತು ಇತರ
ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗ ವಗಾಕಯಿಸಿದ್ದರ , ಅರ್ಜಕದಾರರಿಗ ನಿ ಡಿರತವ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿವರಗಳಳ,
ಮಾಹಿತಿಯನತು ಕಳಳಹಿಸಿದ್ ದಿನಾೇಂಕ, ಮ ಲಮನವಿ ದಿನಾೇಂಕ, ಅರ್ಜಕ ನಿರಾಕರಣ ಯ ಕಾರಣ ಮತತು
ಮನವಿಗ

ಕಾರಣ

(ಆವರಣದ್ಲ್ಲಾ

ಗತರತತಿಸಿದ್ೇಂತ )

ಸೇಂಬ್ೇಂಧಿಸಿದ್ೇಂತ ಅವಶ್ಾ ದಾಖಲ ಗಳನತು ಅಪ್ಲ
ಮಾಡಬ್ ಕತ. ನ

ನಮ ದಿಸಬ್ ಕತ.ಆರ್ಟಿಐ

ರ್ಡ ಮಾಡಿ ನೇಂತರ SUBMIT ಬ್ಟ್ನ್ ಕ್ಲಾಕ್

ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯತ ಅರ್ಜಕಯ ಸಿಿತಿಯನತು ಪರಗತಿಯಲ್ಲಾದ , ಮತಚ್ುಲಾಗಿದ

ಅಥವಾ ತಿರಸುರಿಸಲಾಗಿದ ಎೇಂಬ್ ಆಯ್ಕುಗಳನ ು ಸಹ ಹ ೇಂದಿರತತಾುರ .
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ಅರ್ಜಕಗ

