भारत निवडणूक आयोग
िमुिा-8अ
(ऩह मतद र नोंदणी ननयम 1960 मधील ननयम 13 (4) व 26)

ऩोच क्रम ांक. ___________
(क य ाऱयीन व ऩर स ठी)

मतदार यादीतील िोंदीचे स्थािाांतर करण्यासाठी अर्ज (ज्या प्रकरणी एकाच मतदारसांघात निवासस्थाि एका नठकाणाहू ि इतर
नठकाणी स्थािाांतरीत झाले असल्यास)
प्रति, मिदार नोंदणी अतधकारी, ………………..………………………………………........................... तिधानसभा/ लोकसभा मिदार संघ
मी तिनंिी करिो की, उपरोक्ि मिदार संघांिगणि माझे सिणसाधारण तनिासाचे तठकाण स्थानांिरीि झाले असल्यामुळे या मिदार यादीिील माझ्या
स्िि:च्या नािाची नोंद संबंधीि भागामध्ये स्थानांिरीि करण्याि यािी.

अर्जदाराचा तपऴीऱ

नतजकच्या काळािील
समोरच्या बाजूने संपण
ू ण
चे हरा तदसेल असे
पासपोर्ण साईज
छायातचत्र
तचकर्तिण्यासाठी
(3.5 से.मी. × 3.5
सें.मी.)
जागा

(अ) नाि
(ब) आडनाि (असल्यास)

(क) भाग क्र.

( ड) अनुक्रमांक

(इ) ईपीक क्र. (तदले असल्यास)
(फ) ई-मेल
(िैकल्ल्पक)

(ह) मोबाईल क्र. (िैकल्ल्पक)

(ग) स्थ न ांतरीत झ ऱेल्य सिणसाधारण ननव स च सध्य च ऩत्त

घर क्रम ांक.

रस्िा/क्षेत्र/िसतिस्थान
शहर/गाि
डाक कायालय
तजल्हा

तपन कोड
र ज्य / केंद्रश ससत
प्रदे श

घोषणा – मऱ ज णीव आहे की, जे खोटे आहे असे मऱ म हहत आहे ककां व जे खोटे आहे असे मऱ व टते ककां व जे खरे आहे असे मऱ व टत न ही

असे ननवेदन ककां व प्रनतऻ ऩन केल्य स मी ऱोकप्रनतननधधत्व अधधननयम, 1950 (1950 चे 43) च्य कऱम 31 अन्वये सशऺेस ऩ त्र ठरे न.
हठक ण ……………..........................
हदन ांक ………………………………………..

ऺेत्रिय स्तराळरीऱ पडतालणी अधिकाऱ्याचा ऴेरा :

अजाद र ची स्व ऺरी ……….………………………………………..

केऱेल्या कायजळाहीचा तपऴीऱ
( मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याने भराळयाचा )
श्री/ श्रीमती/ कुम री ……………………………………………………………… य ांनी स्वत:च्य / श्री/ श्रीमती/ कुम री ………………………………………………… य ांच्य मतद र
य दीतीऱ स्थ न त
ां रण स ठी केऱेऱ नमुन 8अ मधीऱ अजा स्स्वक रऱ / न क रऱ .

(तनयम 26(4) खाली ककिा अनुसार) अजण स्िीकारण्याबाबि ककिा नाकारण्याबाबि िपशीलिार कारणे खालीलप्रमाणे.

तठकाण :
तदनांक :

मिदार नोंदणी अतधकाऱ्याची सही

मिदार नोंदणी अतधकाऱ्याची मोहर

घे िलेल्या तनणणयाची सूचना (मिदार संघाच्या मिदार नोंदणी अतधकाऱ्याने भरािे आतण अजणदाराने तदलेल्या पत्त्यािर अजणदारास र्पालाने पाठिािे)
श्री/ श्रीमिी/ कुमारी ………………………………………………………………………………………………… यांचा नमुना 8अ मधील अजण
अजाद र च सिणसाधारण ननव स च सध्य च ऩत्त

घर क्रम ांक

हे पत्र पाठतििाना
मिदार नोंदणी
अतधकाऱ्याने
तचकर्िाियाचा

रस्िा/क्षेत्र/िसतिस्थान

र्पाल मुंद्राक

शहर/गाि
तपन कोड

डाक कायालय
र ज्य /

तजल्हा

केंद्रश ससत प्रदे श

(अ) अजण स्िीकारण्याि आला आहे आतण श्री/ श्रीमिी/ कुमारी ………………………………………………………………………………… यांचे नाि …………………..……………………
तिधानसभा मिदारसंघाच्या भाग क्रमांक ………….……………………… मधून िगळण्याि आले असून भाग क्रमांक …………………….……च्या अनुक्रमांक ………….……………
िर नोंदतिण्याि आले आहे .
(ब) ………………………………………………………………………………………………………………………………. या कारणास्िि अजण नाकारण्याि आला आहे
तदनांक :

मिदार नोंदणी अतधकारी
पत्ता ….…………………………………………….

ऩोच ऩ वती क्रम ांक ….………………………………………

अर्ाजची पोच पाळती
तदनांक ….………………………………………

श्री/ श्रीमिी/ कुमारी ………………………………………………………………………………………………………………………. यांचा नमुना 8अ मधील अजण प्राप्ि झाला आहे .
(अजणदाराला त्याच्या अजाची सद्य ल्स्थस्िी या पोच पाििी क्रमांकाच्या संदभाने िपासिा येईल).

मिदार नोंदणी अतधकारी/ सहायक मिदार नोंदणी अतधकारी / मिदान केंद्र स्िरीय अतधकारी यांचे नाि/ सही

