“ -প -৭”

-প নং --------------(কাযালেয় পূৰণ কিৰব)

(১৩ (২) আৰু ২৬ িবিধ চাওঁখ)

ভাৰতীয় িনবাচন আেয়াগ
বতমানৰ ভাটাৰ তািলকাত
ািৱতত অ ভুি /
বািতেলৰ আপি ৰ ভাটাৰ -প
িত,
ভাটাৰ প ীয়ন িবষয়া,
িবধানসভা সমি ৰ ন ৰ আৰু নাম
অথবা সংসদীয় সমি ৰ ন ৰ
(িবধান সভাৰ সমি

আৰু নাম
নথকা ক

মই বতমানৰ ভাটাৰ তািলকাত

নং

নাম.................................................................................

নং

নাম.................................................................................

শািসত অ লৰ বােবেহ @
ািৱত নাম অ ভু ি কৰণ/বািতলৰ আেবদন দািখল কিৰেছ।

(১) আেবদনকারীর নাম
ফেটাযু

ভাটাৰ পিৰচয় প

ন ৰ.........................................................

িনজৰ মাবাইল ন ৰ

বা

আ ীয়ৰ মাবাইল ন ৰ
(২) আেবদন/আপি

িবক

(থকা

ানত িচন িদয়ক)(িযেকােনা এটা)

(i) তলত উে িখত িযেকােনা এটা কাৰণৰ বােব মই বতমানৰ ভাটাৰ তািলকাৰ পৰা িনে া ব ি গৰাকীৰ নাম কতনৰ অনুেৰাধ কিৰেছাঁ –
(িযেকােনা এটাত িচন িদয়ক)
মৃতু
কম বয়স
অনুপি ত/ ায়ীভােব থানা িৰত
ইিতমেধ অ ভু
(ii) িনে া

ভাৰতীয় নাগিৰক নহয়

িযেকােনা এটা কাৰণৰ বােব মই তলত উে খ কৰা ব ি গৰাকীৰ নাম

ািৱত তািলকাৰ অ ভূ ি ৰ িবেৰািধতা কিৰেছাঁ-

(িযেকােনা এটাত িচন িদয়ক)
মৃতু

কম বয়স

ইিতমেধ অ ভূ

ভাৰতীয় নাগিৰক নহয়

অনুপি ত/ ায়ীভােব

থানা িৰত

(iii) ভাটাৰ তািলকাৰ পৰা মাৰ নাম তলত উে িখত িযেকােনা এটা কাৰণৰ বােব কতনৰ অনুেৰাধ জনােলাঁ
(িযেকােনা এটাত িচন িদয়ক)
ায়ীভােব
মৃতু ৰ

মান-প

হানা িৰত
সংল

ইিতমেধ অ ভূ

(যথা ানত িচন িদয়ক)

ভাৰতীয় নাগিৰক নহয়
হয়

নহয়

(৩)যাৰ িবপৰীেত অিভেযাগ দািখল কৰা হেছ সই ব ি ৰ সিবেশষ িবৱৰণ তলত উে খ কৰা হ'লঃনাম................................................ উপািধ................................ফেটাযু

কনা

গৃহ/ভৱন/
এপাটেম ন ৰ
চহৰ/গাওঁ
ডাক সূচাংক
িজলা

ভাটাৰ পিৰচয় প

(যিদেহ আেছ).............................

পথ/অ ল/মহলা/পথ
ডাকঘৰ
তহিচল/তালুকা/ম ল
ৰাজ /েক ীয় শািসত

ঘাষনা
ইয়াৰ াৰা মই ঘাষণা ক ৰা য, মাৰ
৪৩) ৩১ ধাৰাৰ অধীনত িমচা উি

ান আৰু িব ােস ৰ মই এই কথা অৱগত য ১৯৫০ চনৰ জন িতিনিধ আইনৰ (১৯৫০ ৰ

অথবা ঘাষণা কৰাৰ অপৰাধত এবছৰৈল কাৰাদ

অথবা জিৰমনা অথবা দু য়াটা

েযাজ

হব পােৰ।
তািৰখ
ান:
আেবদনকাৰীৰ া ৰ/ পচহী
অিভগস িনেদশনা : িদব াংগ ব ি ৰ অিধকাৰ আইন, ২০১৬ আৰু িদব াংগ ব ি ৰ অিধিনয়ম, ২০১৭ ৰ ব ৱ াৱলীৰ িভি ত যিদ বৗি ক
ভােব ত া ান স খ
ত ত া ানৰ স ুখীন হাৱা
ু ীন হাৱা, ভাব িবেভাৰ, চিৰে লপালিচ, একািধক ত া ানৰ স খ
ু ীন হাৱা ব ি ৰ
ব ি গৰাকীৰ া ৰ অথবা বাওঁ বুঢ়া আঙু িলৰ
পচহী অথবা তওঁৰ আইন সংগত অিভভাবকৰ চহী অথবা বাওঁ হাতৰ বুঢ়া আঙু িলৰ
া ৰ েয়াজনীয়।


াি

-প ৰ াি
ীকাৰ

ন ৰ______________________________________________________________িদনাংক________________________

/ মতী/িমচ_________________________________________________________________ ৰ
(আেবদনকাৰীেয় তওঁৰ আেবদনৰ ি িত পৰী া কৰাৰ বােব আেবদন

াি

-প -৭ ৰ

াি

ন ৰৰ উে খ কিৰব পােৰ)
নাম/ া ৰ/ই আৰ ও/িব এল ও

ীকাৰ।

আেবদন

-প -৭ পূৰণৰ জন িনেদশাৱলী

১. সাধাৰণ িনেদশাবলী :(ক)

সমি ৰ বতমান ভাটাৰ তািলকাত প ীভূ

(খ)

এই আেৱদনখন হব পােৰ প ীভূ
জন প ীভূ

হ আেছ সই সমি ৰ

ভাটদাতাই এই আ বদন কিৰব পািৰব।

ভাটাৰৰ

ত আপি

ভাটাৰ তািলকাত

দশন/িযেটা সমি ত আেবদনকাৰী
ািৱত নাম অ ভূ ি ৰ িবৰুে

আপি

দশন বা ভাটাৰ তািলকাৰ পৰা আেবদনকাৰীৰ িনজৰ নাম আঁতেৰাৱাৰ বােব।
২. িবষয়ব নং ১ (আেবদনকাৰীৰ নাম) :- আেবদনকাৰীেয় িনজৰ বা আ ীয়ৰ নাম, ই িপ আই িচ নং
আৰু মাবাইল নং উে খ কিৰব।
৩. িবষয়ব

নং ২ (আপি

কৰাৰ িবক /আঁতেৰাৱাৰ আেবদন) :- িয উে েশ

আেবদনকাৰীেয় িযেকােনা এটা িবক ত
বয়স, অনুপি িত/ ায়ীভােৱ আন
যাগ

িচন িদব লািগব। িক িক কাৰণত অথাৎ মৃতু , িনধািৰত বয়সতৈক কম

ানৈল বদিল, ইিতমেধ এেকই

এগৰাকী ভাৰতীয় নাগিৰক নহয় আিদ

আেবদন কিৰব িবচােৰ বা তাৰ

ান বা আন

ানৰ ভাটাৰ তািলকাত অ ভূ ,

তওঁ মত অনুসিৰ িক কাৰণত আেবদনকাৰীেয় আপি

দেশাৱা ব ি

জন

নহয় তাক দশাই আেবদনকাৰীেয় িবক ৰ তলত উে খ কৰা কাৰণেবাৰৰ এটা বাছিন কিৰব লািগব।

আপি ৰ কাৰণ বা নাম আঁতেৰাৱাৰ কাৰণ
৪. িবষয়ব

নং ৩ (যাৰ িবৰুে

আপি

মাণ কৰাৰ দািয়

আেবদনকাৰীৰ ওপৰত ন

থািকব।

দেশাৱা হব সই ব ি ৰ বণনা :- যাৰ নাম অ ভু ি ৰ িবৰুে

নাম আঁতেৰাৱাৰ বােব আেবদন কৰা হব

বা যাৰ

সই গৰাকী ব ি ৰ নাম, উপািধ, ই িপ আই িচ নং আৰু

কনা

আেবদনকাৰীেয় পূৰণ কিৰব লািদব।
৫. ঘাষণা :- আেবদনকাৰীেয় এক ‘ ঘাষণা ’ কিৰব লািগব

য আেবদনত উে খ কৰা তথ আৰু সিবেশষ

তওঁৰ

ান আৰু িব াস অনুসিৰ সত ।

অনু হ কিৰ মন কিৰব য ‘ ঘাষণা ’ অংশত িযেকােনা ধৰণৰ অসত িবৱৰণ িদয়ােটা জন িতিনিধ আইন,
১৯৫০ ৰ ৩১ নং দফাৰ অধীনত এক শাি মূলক অপৰাধ আৰু ইয়াৰ বােব এবছৰ বা তাতৈক অিধক সময়
কাৰাদ

বা জিৰমানা বা উভেয় হব পােৰ।

