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७ मातहिी कशी हवी आहे प्रत्यक्ष/ पोस्टाने

८ अजणदार गररबीरेषेखालील व्यक्ती आह ेका? नाही

९ ददनांक

१० स्थळ अजणदाराची स्वाक्षरी

तवषय  : मातहिी अधीकार कायदा,२००५ अंिगणि मातहिीसाठी अजण

मी,                                                                                                               , भारिाचा 

नागरीक असून मातहिी अधीकार कायदा,२००५ अंिगणि मातहिीसाठी अजण करिो आह.े माझी मातहिी 

 मी ददनांक                       रोजी आपल्या कायाणलयाकड ेमाझे नाव मिदार म्हणून नोंदवण्याकररिा 

तवतहि नमुना ६ मध्ये अजण केला होिा. त्या संदभाणि मला खालील मातहिी तमळावी ही तवनंिी

 माझ्या अजाणवर तनतिि कालमयाणदिे कारवाई करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अतधकाऱ्याचे नाव, 

पदनाम, कायाणलयीन पत्ता.

 माझे अजाणवर कारवाई होवून माझे नाव मिदार यादीि समातवष्ट करण्याि आले आह ेका?

 माझा ज्या यादीि माझे नाव समातवष्ट केले असेल, त्या मिदार संघाचे नाव, यादी क्रमांक, मिदार क्रमांक

संपूणण पत्ता

 माझ्या अजाणि तलतहल्याप्रमाणेच माझे नाव व पत्ता या यादीि तबनचूक समातवष्ट झाला आह ेका?

 जर माझ्या अजाणिील नाव व पत्ता आतण मिदार यादीिील नाव व पत्ता यांच्याि फरक असेल, िर असा 

फरक पडण्याची कारणे

 जर अशी कोणिीही हरकि नं येिा माझे नाव समातवष्ट केले नसेल, िर त्याची मातहिी अतधकार 

कायद्याच्या कलम ४ (१) (ग) आतण (घ) प्रमाणे कारणे

 आपल्याकड ेमिदार नोंदणीसाठी आलेल्या अजांवर कायणवाही करण्यासंबंधी तनयम, कायणपद्धिी, पररपत्रक, 

शासन आदशे, कायाणलयांिगणि रटपणी, वररष्ठ कायाणलयांचे आदशे िसेच या कामासंबंधी कालमयाणदा तनतिि 

करणारे आदशे यांच्या प्रमातणि प्रिी

 या अजाणच्या संदभाणि प्रथम अतपलीय अतधकारी यांचे नाव, पदनाम व संपूणण कायाणलयीन पत्ता, दरूध्वनी 

क्रमांक.

 जर माझे नाव यादीि समातवष्ट करण्यास कोणी हरकि घेिली असेल, िर अशा हरकि अजाणची प्रमातणि 

प्रि, त्यावरील कायणवाही अहवाल, िसेच अशा हरकिीवर मला माझे म्हणणे मांडण्यास संधी ददली 

असल्यास त्याबद्दल संपूणण पत्रव्यवहार

 जर माझे नाव यादीि समातवष्ट झाले नसेल ककवा नाव/ पत्ता चुकीचा समातवष्ट झाला असेल, िर यासाठी 

जबाबदार अतधकाऱ्याचे नाव, पदनाम, िसेच त्याच्यावर जी कारवाई झाली असेल, िी कारवाई स्पष्ट 

करणारी सवण कागदपते्र.
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