भारत
त िनवडणूक आयोग
नमुना--6

पोच क्रम
मांक. _____________
(कायार्लयीन
ल
वापरास
साठी)

(पहा मतदार न दणी
णी िनयम 1960 मधील िनयम
ि
13 (1) व 26)

पिह या
य वेळी मतद
दार हणून िंक
कवा एका मतद
दार संघातून इतर
इ मतदार सं
सघामध्ये थलां
थल तरीत झा यामुळे मतदाार यादीमध्ये नाव
न
स
समािव
ट करण्
ण्यासाठी कराव
ावयाचा अजर्.
ित, मतद
दार न दणी अिधक
कारी, ………………
…..……………………
……………………............................. िवधानसभा/ लोकसभा
ल
मतदार स
संघ
मी िवनंती करतो/ करते कीी, माझे नाव उपरोक्
क्त नमुद केले या मतदार संघाच्याा मतदार यादीमध्ये
ये समािव ट करण्य
यात यावे.
(लागु ितथे
थे खुण करावी)
पिह या वळी
वेळ मतदार हणून
िंकवा एका
ए मतदार संघात
तून इतर मतदार सं
सघामध्ये थलांतररीत झा यामुळे
मतदार याद
ादीमध्ये नाव समाििव ट करण्याबाबत
बतच्या माझ्या माग
गणीच्या पु थर् खालील
ख
तपशील दे ण्यात येत आहे :---अिनवायर् तपशील
(अ) नाव
(ब) आडन
नाव (अस यास)

निजकच्या काळ
ळातील
समोरच्या बाजून
ू े संपण
ू र्
चे हरा िदसेल असे
अ
पासपोटर् साईज
छायािचतर्
िचकटिवण्यासााठी
(3.5 से.मी. × 3.5
स.मी.)
जागा

(क) अजर्दाऱाच्या
द
नातेवाईक
काचे नाव व आडन
नाव
[पहा बाब (ड)]

(ड) नातं

वड
डील

(लागु ितथे खुण करावी)

आ
आई

पती
वषर्

(इ) वय [चालू
च कॅ लडर वषर् ……………….. च्य
या 1 जानेवारी रोज
जी ]

इतर

पत्नी
मिहने

(फ) जन्म िदनांक (िदनांक/म
मिहना/वषर् च्या वरूपात)
व
(मािहत अस यास)
(ग) अजर्दाराचे
द
िंलग (लागु िततथे खुण करावी)

पुरुष

(ह) सध्याच्च्या सवर्साधारण िनवासाच्या
ि
िठकााणाचा तपशील

तत
ृ ीय पंथी

तर्ी
घर कर्
कर्मांक

र ता/क्षेतर्/वसित
/व
थान
शहर/गाव
डाक कायार्
यार्लय

िपन कोड
ड
रा य/ कद्रशाििसत

िज हा

प्रदे श

(ई) अजर्दाराचा
ा
कायमचा प ा

घर कर्मांक

र ता/क्षेतर्/वसित
/व
थान
शहर/गाव
डाक कायार्
यार्लय

िपन कोड
ड
रा य/ कद्रशाािसत

िज हा

प्रदे श

(ज) ईपीक
क कर्. (िदले अस यास)
य
वैक पीक
क तपशील
(च) अपंगत्व
ग (अस यास)
(लागु ितथे खुण करावी)

अंध

मुकबधीर

अिि थ यंग

इतर

(छ) ई-मेल
(वैकि पक)

(झ) मोबाईईल कर्. (वैकि

पक)

घोषणा – मी माझ्या समजूतीने
त आिण िव वास
ासपूवर्क या ारे असे
अ घोिषत करतो// करते की, –
(1) मी, भारताचा
भा
नागिरक असू
अ न माझे जन्म िठकाण, गाव/ शहर
शह …………………………..……. िज ह
हा ……………………
……..…… राज्य …………………………
…………आहे .
(2) मी, वरील
वर पिरच्छे द (ह)) मध्ये िदले या पत्त्यावर ………………
………………….……
… (िदनांक/मिहना/
ा/वषर्) पासून सवर्साधारण
स
रिहवाशीी आहे .
(3) मी, अन्य
अ मतदार यादीम
मध्ये माझे नाव सम
मािव ट करण्यासा
साठी अजर् केले ला नाही.
न
* (4) माझ
झे नाव या आधी या
य िंकवा अन्य कोणत्याही
को
िवधानस
सभा/ लोकसभा मतदारसं
म
घाच्या याद
दीमध्ये समािव ट करण्यात आलेल
लेे नाही
िंकवा
* मी या आधी
आ खाली नमूद केले या पत्त्यावरर सवर्साधारणपणे
ण राहत होतो आिण
ण * माझे नाव ______________________________ या रा यातील
ल

___________________________ मतदारस
संघाच्या मतदार यादीमध्ये
या
समािव ट असण्याची शक्य
यता आहे आिण जर
ज असेल, तर त्य
या मतदार यादीतून वगळण्यात यावे
वे.
* लागू नस
सेल ते खोडावे.

पूवीर् या सवर्
स साधारण वा त याचा प ता (जर इतर मतद
दार संघातून
घर कर्मांक

थ
थलांतर झा या कारणा तव अज
जर् करावयाचा अ
अस यास)
र ता/क्षेतर्/वसित थान

शहर/गाव
डाक कायार्
यार्लय

िपन कोड
क
रा य/ कद्रशाििसत

िज हा

प्रदे श

मला जाण
णीव आहे की, जे खोटे आहे अस
से मला मािहत आहे िकं वा जे खोटे आहे असे
स मला वाटते िकं
िकवा जे खरे आह
आहे असे मला वााटत नाही असे
िनवेदन िकं
ि वा प्रितज्ञापन
न के यास मी ल
लोकप्रितिनिध व अिधिनयम, 1950
1
(1950 चे 43)
िठकाण

या कलम
लम 31 अ वये ििशक्षेस पात्र ठरेरन.
न

…
…………….......
....................

िदनांक

अजर्दाराची

……………………
…
……………………
…..
……….…
………………………………………..
क्षेित्रय

वाक्षरी

तरावरील पडत
ताळणी अिधक
कार्याचा शेरा :
केले या कायर्वाहीचा तप
पशील
( मतदाररसंघा या मतदाार न दणी अिधक
कार्याने भरावय
याचा )

ी/ ीमतीी/ कुमारी ……………
…………………………
…………………………
…………………………
…..यांचा मतदार यादीम ये नाव समािव
स
ट कर य
यासाठी केलेला नम
न न
अ
ु ा 6 मधील अजर्

ि वकारल
ला/ नाकारला.

(िनयम 18
8/ 20/ 26(4) खाली
ख
िंकवा अनुसार)
स अजर् वीकार
ारण्याबाबत िंकवाा (17/ 20/ 26(4
4) खाली िंकवा अनु
अ सार) नाकारण्य
ण्याबाबत तपशील
लवार कारणे
खालील माणे
म .
िठकाण :
िदनांक :

मतदाार न दणी अिधका
काऱ्याची सही

मतदार न दणी
द अिधकाऱ्याच
ची मोहर

घे तले या िनणर्
ि याची सूचना (मतदार संघाच्याा मतदार न दणी अिधकाऱ्याने
अ
भराव
ावे आिण अजर्दारा
राने िदले या पत्त्याव
ावर अजर्दारास टप
पालाने पाठवावे)
ी/ ीमती
ती/ कुमारी …………
………………………
…………………………
…………………………………………… य
यांचा नमुना 6 मध
धील अजर्
अजर्दाराच
चा सवर्साधारण िनवासाचा स य
याचा प ता

घर क्रमां
क्र क

हे पतर् पाठिव
वताना
मतदार न दण
णी
अिधकाऱ्यान
ने
िचकटवावय
याचा

र ता/क्षेतर्/वसित
/व
थान

टपाल मुंदर्ाक
क

शहर/गाव
डाक कायार्
यार्लय

िपन कोड
रा य / कद्रशािसत
त

िज हा

प्रदे श

(अ) अजर् वीकारण्यात आला
आ आहे आिण ी/ ीमती/ कुमार
ारी ……………………
……………………………………… यांच्या
य नावाची न द, ………………………
………… िवधानसभ
भा
मतदारसंघाच्या
घ
भाग कर्मांक ……………………
…………… मधील अनु
अ कर्मांक येथे घण्यात
घे ण्
………………
………………… आल
ली आहे .
(ब) ………
…………………………
………………………
…………………………
…………………………
………………………
…………. या कारणा
णा तव अजर् नाकाररण्यात आला आहे
आ
िदनांक :

म
मतदार
न दणी अिध
िधकारी
प ा ….……………………………………
………….

पोच पावत
ती क्रमांक ….……
………………………
………………

अज
जार्च
र् ी पोच पावत
ती
िदनांक ….…………
………………………
…………

ी/ ीमती
ती/ कुमारी …………
…………………………
………………………
…………………………
…………………………………………. यांांचा नमुना 6 मधीील अजर् ा त झाल
ला आहे .
(अजर्दाराल
ला त्याच्या अजार्ची
च स ि थ ती या पोच पावती कर्म
मांकाच्या संदभार्ने तपासता
त
येईल).

मतदारर न दणी अिधकार
ारी/ सहायक मतद
दार न दणी अिधक
कारी / मतदान कदर् तरीय अिधकाररी यांचे नाव/ सहीी

