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प्रती,
जन माहहती अहधकारी,
हनवडणूक शाखा, हजल्हाहधकारी कायाालय
____________________________
____________________________.

दहा रुपयाांचा
कोर्ट फी स्र्ँ प

हवषय: माहहतीचा अहधकार कायदा २००५च्या कलम ६ प्रमाणे माहहतीसाठी अजा
महोदय/ महोदया,
मी, _________________________________________________, भारताचा नागररक या नात्याने
आपणाकडे माहहती अहधकार कायद्या अंतगात माहहतीसाठी अजा करतो आहे. माझी माहहती खालीलप्रमाणे:
संपूणा नाव
संपूणा पत्ता
दूरध्वनी (सकाळी १० ते संध्याकाळी ६)
मागील हनवडणुकीतील तपशील
मतदान कें द्र
भाग क्रमांक
यादी क्रमांक
मतदार क्रमांक
मतदान के ले होते का?
आवश्यक माहहतीचा तपशील
1.
मतदार यादीतून मतदारांची नावे वगळण्यासाठी जन प्रहतहनहधत्व कायद्याने हवहहत के लेली
प्रक्रक्रया, तसेच आपल्या कायाालयाकडे या संबंधी उपलब्ध शासन हनणाय, शासन आदेश, पररपत्रके ,
मागादशाक तत्वे, वगैरे कागदपत्रे व माहहतीच्या प्रमाहणत सत्यप्रती.
2.

माझे नाव आपण मतदार यादीतून वगळले आहे का?

3.
माझे नाव वगळण्यासाठी आपल्याला माझ्याकडू न अजा हमळाला होता का? असल्यास त्याची
प्रमाहणत सत्यप्रत
4.
माझे नाव मतदार यादीत ठे वण्यास कोणी हरकत घेतली होती का? असल्यास हरकत पत्राची
प्रमाहणत सत्यप्रत
5.
मी क्रदलेला पत्ता योग्य आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी आपले प्रहतहनधी माझ्या पत्त्यावर आले
होते का? आले असल्यास त्या भेटीचा क्रदनांक व त्यांनी त्यासंबंधी क्रदलेल्या अहवालाची प्रमाहणत
सत्यप्रत.
6.
माझ्या पत्त्यावर मी सापडत नसल्यास त्या संबंधी पंचनामा के ला असेल तर अशा पंचनाम्याची
प्रमाहणत सत्यप्रत.
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7.
माझे नाव वगळण्याची प्रक्रक्रया चालू करताना मला सुनावणीची नोटीस क्रदली असल्यास त्याची
प्रमाहणत सत्यप्रत तसेच त्याचा जावक क्रमांक, जावक क्रदनांक, सही करणाऱ्या अहधकाऱ्याचे नाव,
प्राहधकृ त अहधकाऱ्या ऐवजी अन्य अहधकाऱ्यांनी/ कमाचाऱ्यांनी सही के ली असल्यास त्यांचे नाव, पदनाम,
कायाालयीन पत्ता.
8.
सुनावणी झाली असल्यास त्याचे इहतवृत्त, उपहतथत तसेच सहभागी लोकांची नावे, सवा संबंहधतांनी
लेखी ककवा तोंडी म्हणणे मांडले असल्यास त्याची प्रमाहणत सत्यप्रत. सुनावणी झाल्यावर संबंहधत
आदेश मला पाठवले असल्यास त्या पत्राची प्रमाहणत सत्यप्रत तसेच त्याचा जावक क्रमांक, जावक
क्रदनांक, सही करणाऱ्या अहधकाऱ्याचे नाव, प्राहधकृ त अहधकाऱ्या ऐवजी अन्य अहधकाऱ्यांनी/
कमाचाऱ्यांनी सही के ली असल्यास त्यांचे नाव, पदनाम, कायाालयीन पत्ता
9.
माहहती अहधकार कायद्याच्या कलम ४ (१)(ग) व ४ (१)(घ) अनुसार माझे नाव वगळण्याच्या
आपल्या हनणायाची पार्श्ाभूमी व कारणे आपण प्रहसद्ध के ली असतील तर त्याची प्रमाहणत सत्यप्रत.
10. मतदार याद्या दुरुतत करणे, त्यातील बदल करणे, त्यासाठी नावे टाइप करणे वगैरे काम एखाद्या
खाजगी संतथेला/ कं त्राटदाराला क्रदले असल्यास त्यांच्याशी झालेल्या कराराची प्रमाहणत सत्यप्रत
11. अशा खाजगी संतथेच्या कामावर लक्ष ठे वणे, त्यांनी काम पूणा के ले आहे/ बरोबर के ले आहे अशी
खात्री करून घेणे व त्यांचे हबल पास करणे वगैरे कामासाठी जबाबदार अहधकाऱ्यांची नावे, पदनाम व
कायाालयीन पत्ते.
अजादार गररबी रे षेखालील व्यक्ती आहे का
माहहती कशी हवी आहे?

हो/ नाही
प्रत्यक्ष/ पोतटाने
(सही)
अजादार

