नमुना-19
(नियम-31 पहा)

शिक्षक मतदारसंघाच्या मतदार यादीमध्ये नाव समाशवष्ट करण्यासाठी करावयाची मागणी

अर्जदाराचे छायाचचत्र

प्रति,
मिदार नोंदणी अतिकारी,
................. (तिक्षक) मिदारसंघ.
महोदय,
मी तिनंिी करिो/करिे की, माझे नाि............................................................................. (तिक्षक) मिदारसंघाच्या
मिदार यादीमध्ये समातिष्ट करण्याि यािे.
िपिील पुढीलप्रमाणे आहे :—
नाि (संपण
ु ण) ...............……………………………………..……………………………………………ललग......………...
ितिलांचे/आईचे /पिीचे नाि (संपण
ु ण) .............………………………………………………………………………………..
घरचा पत्ता (सिणसािारण तनिासाचे तिकाण) .......…………...........…………………………………………………………..
घर क्रमांक. ........…………………………………………………………………………………………………………..
रस्िा/मोहल्ला ........…………………………..……………………………………………………………………………
िहर/गाि ............……………………………………………………………………………..…………….…………….
टपाल कायालय .........……………………………………………………………………………….………….…………
पोलीस िाणे/िहसील/िालुका/मौजा .........……………………………….………………………………….…….…………
तजल्हा ............………………………………….……………………………………………………………..…………..
िय .............…………………………………………………………..………………………………………..…………
कोणत्याही तििानसभा मिदार संघामध्ये मिदार म्हणून नोंदणी झाली आहे का…………………………………………………..
असल्यास, खालील िपिील नमूद करािा --(अ)

तििानसभा मिदार संघाचे नाि ि क्रमांक …………………….

(ब)

भाग/मिदान केंद्र क्र. (मातहि असल्यास) …………..…………..

(क)

जन्मिारीख ……………………………….

(ि)

ईतपक क्रमांक (असल्यास) ……………………..

संपकण क्रमांक-

(1) भ्रमणध्िनी ……………….
(2) दूरध्िनी ………….……

ई-मेल (असल्यास) ……………………..
2. मागील सहा िर्षांच्या कालाििीि मी पुढीलप्रमाणे िीन िर्षांहू न अतिक कालाििीकतरिा तिक्षक म्हणून कायणरि आहे :-अ. क्र.

िैक्षतणक संस्थेचे नाि

पासून (तदनांक)

पयंि (तदनांक)

कालाििी

1.
2.
3.
4.
___________________________________________________________________________________________________
िरील बाबींच्या पृष्यथण मी याद्वारे पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करीि आहे .
.............................................................................……………………………………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………..............................................................…….
……………………………………………………………………………………..............................................................…….

3. * माझे नाि या मिदार यादीमध्ये लकिा इिर कोणत्याही तिक्षक मिदारसंघाच्या मिदार यादीमध्ये समातिष्ट नाही.
किंवा
* मी अिी तिनंिी करिो/करिे की, माझे नाि …………………………………………….. या तिक्षक मिदारसंघाच्या मिदार यादीमध्ये खाली नमूद केलेल्या पत्त्यािर
समातिष्ट असून त्या मिदार यादीमिून िी नोंद रद्द करािी :—
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
4. मी असे घोतर्षि करिो/करिे की, मी भारिाचा/भारिाची नागतरक असून िर नमूद केलेला सिण िपिील माझ्या संपण
ू ण मातहिीप्रमाणे ि
तिश्िासाप्रमाणे खरा आहे .
तिकाण .................
तदनांक ..................

....................................................
मागणीदाराची स्िाक्षरी.

चिप : कोणिीही व्यक्िी, जी खोटे तनिेदन लकिा घोर्षणापत्र करील ि िे खोटे असल्यास एक िर त्या व्यक्िीस मातहिी असेल लकिा तिचा तिश्िास असेल लकिा
िे खरे नसल्याची खात्री असेल, अिी व्यक्िी लोकप्रतितनिीत्ि अतितनयम, 1950 च्या कलम 31 अन्िये तिक्षेस पात्र िरे ल.
*लागू नसलेल्या पतरच्छे द खोिािा.

____________________________________________________________________________________________________

िंेलेल्या िंायज वाहीची सूचना
श्री/श्रीमिी/कुमारी…………………………………………………………………………………………..पत्ता……………………………………………..………………………………..………………………
नमुना 19 मिील अजण.

यांचा

(अ) स्िीकारला आहे आतण श्री./श्रीमिी/कुमारी..................................................................... यांचे नाि भाग क्रमांक ……………......................................
मध्ये अ. क्र. ................................................... येथे नोंदतिण्याि आले आहे .
(ब ) ........................……………………..………………………………… या कारणास्िि नाकारण्याि आला आहे .
मिदार नोंदणी अतिकारी.
(पत्ता)............................
..........................
..........................
तदनांक .......................

अर्ाची पावती
श्री/श्रीमिी/कुमारी*................................................................ पत्ता*………………………………………………………………….…
………………………………………………………...……. यांचा नमुना 19 मिील अजण प्राप्ि झाला आहे .

मिदार नोंदणी अतिकारी.
(पत्ता)............................
..........................
..........................
तदनांक .......................
*अर्जदाराने भरावयाचे
____________________________________________________________________________

