भारत
भ
िनवड
डणूक आय
योग
नमु
मुना-8

पोच क्रमांक.
क ____________
(कायार्लयीन
ल
वापरासााठी)

(पह
हा मतदार न दणी िनयम
म 1960 मधील िनयम 13 (1) व 26)

मतदार यादीतील न द
दीच्या तपशील
ीलामध्ये कराव
वयाच्या दुरु तीसाठी
त
अजर्
ित, मतद
दार न दणी अिधक
कारी, ………………
…..……………………
……………………............................. िवधानसभा/ लोकसभा
ल
मतदार स
संघ
मी िवनंती करतो की, उपरोक्
क्त मतदार संघाती
तील माझ्या नावाच
ची न द बरोबर नस
सून सदर न द दुरु त करण्यात यावी
वी
(अ) नाव
(ब) आडन
नाव (अस यास)

निजकच्या
न
काळातील
ल
समोरच्या
स
बाजूने संपू
पण
ू र्
चे हरा िदसेल असे
पासपोटर्
प
साईज
छायािचतर्
छ
िचकटिवण्यासाठी
िच
(3.5
(
से.मी. × 3.5
स.मी.)
स
जागा
ज

(क) मतदाार यादीतील न दीी संबंधातील तपशी
शील
िवध
धानसभा/ लोकसभ
भा मतदार संघाचे नाव
मतद
दार यादीचा भाग कर्ं.

मतदार यादीच
ीचा अनुकर्मांक

(ड) ईपीक
क कर्. (िदले अस यास)
य
(इ) दुरु त करावयाच्या न दीवर
दी खुण करावी
नाव
छायािचतर्
वय

नातेवाईकाचे
च नाव

ईपीक
क

प ा

नाातं

जन्म तारीख

िंलग

दुरु त कररावयाच्या न दीच्या
या तपशीलामध्ये पुढील माणे दुरु ती
त करण्यात यावी
वी :–

(फ) ई-मेल
(वैकि पक)

(ह) मोबाईईल कर्. (वैकि

पक)

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

…
…………….......
....................

िदनांक

…
……………………
……………………
…..

क्षेित्रय

तरावरील पडत
ताळणी अिधक
कार्याचा शेरा :

या कलम
लम 31 अ वये ििशक्षेस पात्र ठरेरन.
न

अजर्दाराची

वाक्षरी ……….…
……………………
……………………
…..

केले या कायर्
क वाहीचा तपश
शील
( मतदारसं
संघा या मतदार न दणी अिधक
कार्याने भरावयाच
चा )
ी/ ीमती
ती/ कुमारी …………
………………………
…………………………
…………………………
………..यांचा मत
तदार यादीतील न दी या तपशीीलाम ये करावय
या या द ु

साठी
तीसा

केलेला नम
न ुना 8 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 :

मतदारर न दणी अिधकाऱ्
ाऱ्याची सही

मतदार न दणी अिधकाऱ्याची मोहर
मो

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 8 मध
धील अजर्
अजर्दाराच
चा सवर्साधारण िनवासाचा स य
याचा प ता

घर क्र
क्रमांक

हे पतर् पाठिवत
ताना
मतदार न दणीी
अिधकाऱ्याने
िचकटवावयाच
चा

र ता/क्षेतर्/वसित
/व
थान

टपाल मुंदर्ाक

शहर/गाव
डाक कायार्
यार्लय

िपन कोड
रा य / कद्रशािसत

िज हा

प्रदे श

(अ) अजर् वीकारण्यात आला
आ आहे आिण त्त्यानुसार ……………
…………………………
……………… िवधाानसभा मतदारसंघाच्या
घ
भाग कर्मांक ………….…………
……………… मधील
ल
अनुकर्मांक ……………………
…………… वरील न द दुरु त करण्याात आली आहे .
…………………………
………………………
…………………………
…………………………
………………………
………. या कारणा तव
त अजर् नाकारण्ण्यात आला आहे
(ब) ………
म
मतदार
न दणी अिध
िधकारी

िदनांक :

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

अजार्ची
च पोच पावतीी
िदनांक ….…………
………………………
…………

ी/ ीमती
ती/ कुमारी …………
…………………………
………………………
…………………………
…………………………………………. यांांचा नमुना 8 मधीील अजर् ा त झाल
ला आहे .
(अजर्दाराल
ला त्याच्या अजार्ची
च स ि थ ती या पोच पावती कर्म
मांकाच्या संदभार्ने तपासता
त
येईल).

मतदार न दणी
णी अिधकारी/ सहाायक मतदार न दण
णी अिधकारी / मतदान
म
कदर् तरीय
य अिधकारी यांचे नाव/ सही

