शा.फो.झ .िं मु.पुणे-वाय /१८५(६,३०,००० प्रती)-०८-२०१९

व्दितीय अनस
ु च
ू ी
नमुना -१८

(नियम ३१ पहा)

पदवीधर मतदारसिंघाच्या मतदार यादीमध्ये िाव समाववष्ट करण्यासाठी करावयाची मागणी

अर्जिाराचे

प्रनत,

छायाचचत्र

मतदार िोंदणी अधधकारी,

छायाधचत्र

------------------------ (पदवीधर) मतदारसिंघ
महोदय,

मी ववििंती करतो / करते की, मा े िाव ---------------------------------------------- या (पदवीधर) मतदारसिंघाच्या
मतदार यादीमध्ये समाववष्ट करण्यात यावे.
तपशील पुढीलप्रमाणे आहे :-

िाव (सिंपण
ू )ण -----------------------------------------------------------------------------------------ललिंग -----------------------------वडिलािंचे / आईचे/पतीचे िाव (सिंपूणण) -----------------------------------------------------------------------------------------------लशक्षण

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

व्यवसाय ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------घरचा पत्ता (सवणसाधारण निवासाचे ठठकाण) ------------------------------------------------------------------------------------------घर क्रमािंक --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------रस्ता / मोहल्ला ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------शहर / गाव -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------टपाल कायाणलय ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पोलीस ठाणे/तहसील/तालुका/ मौजा-------------------------------------------------------------------------------------------------जजल्हा -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वय ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कोणत्याही ववधािसभा मतदारसिंघामध्ये मतदार म्हणूि िोंदणी

ाली आहे का----------------------------------------------------

असल्यास, खालील तपशील िमूद करावा-

(अ) ववधािसभा मतदारसिंघाचे िाव व क्रमािंक ------------------------------------------(ब) भाग/ मतदाि केंद्र क्र. (माठहत असल्यास)------------------------------------------(क) जन्मतारीख -------------------------------------------------------(ि) ईवपक क्रमािंक (असल्यास)------------------------------------------

सिंपकण क्रमािंक - (१) भ्रमणध्विी -----------------------------------------------(२) दरू ध्विी-----------------------------------------------------

ई मेल (असल्यास) ---------------------------------------------------------------

२.

*

मी -------------------------------------------------- या ववद्यापीठािे सि -------------------------- यावर्षी घेतलेल्या

पदवी / पदववका परीक्षेमधील उत्तीणण पदवीधर आहे .

*

क िं वा

मी ------------------------------------- या वर्षी उत्तीणण केलेली पदववका / प्रमाणपत्र धारण करीत असि
ू ही पदववका

/ प्रमाणपत्र भारतातील ववद्यापीठाच्या पदवी या शैक्षझणक अहणतश
े ी समाि दजाणची आहे .

३. मी पदवीधर असल्याच्या / उपरोक्त पदववका / प्रमाणपत्र धारण करीत असल्याच्या पुष्टयर्ण मी यासोबत-----------

------------------- सादर करीत आहे .

४.

**

मी अशी ववििंती करतो/ करते की, मा े िाव या मतदारयादीमध्ये ककिं वा इतर कोणत्याही पदवीधर

मतदारसिंघाच्या मतदारयादीमध्ये समाववष्ट िाही.

**

क िं वा

मा े िाव ---------------------------------------------- या पदवीधर मतदारसिंघाच्या मतदारयादीमध्ये खाली िमूद

केलेल्या पत्त्त्यावर समाववष्ट असूि त्या मतदारयादीमधूि ती िोंद रद्द करावी.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

५. मी माझ्या माठहतीप्रमाणे असे घोवर्षत करतो / करते की, मी भारताचा / भारताची िागररक असूि वर िमूद

केलेला सवण तपशील खरा आहे .
ठठकाण ----------------

--------------------------

ठदिािंक-------------------------

मागणीदाराची स्वाक्षरी

टीप : कोणतीही व्यक्ती, जी खोटे निवेदि ककिं वा घोर्षणापत्र करील व ते खोटे असल्याचे एक तर त्या व्यक्तीस माठहती असेल
ककिं वा नतचा ववश्वास असेल ककिं वा ते खरे िसल्याची खात्री असेल, अशी व्यक्ती लोकप्रनतनिधधत्व अधधनियम, १९५० च्या कलम

३१ अन्वये लशक्षेस पात्र ठरे ल.

* लागू िसलेला पररच्छे द खोिावा.
** लागू िसलेला पयाणय खोिावा.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

े लेल्या

ायजवाहीची सच
ू ना

श्री. / श्रीमती/ कुमारी --------------------------------------------------------- पत्ता----------------------------------------------यािंचा िमुिा १८ मधील अजण.

(अ) स्वीकारला आहे आझण श्री./श्रीमती/ कुमारी------------------------------------------------------- यािंचे िाव भाग क्रमािंक

---------------------------------मध्ये अ.क्र.------------------------------------- येर्े िोंदववण्यात आले आहे .

(ब) ---------------------------------------------------------- या कारणास्तव िाकारण्यात आला आहे .
मतदार िोंदणी अधधकारी,
(पत्ता)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ठदिािंक ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अर्ाजची पावती

श्री./श्रीमती/कुमारी* ------------------------------------------------------------- पत्ता* --------------------------------------------------------------------------------------------------- यािंचा िमि
ु ा १८ मधील अजण प्राप्त

ाला आहे .
मतदार िोंदणी अधधकारी,
(पत्ता)-------------------------------------------------------------------------------

ठदिािंक ----------------------------------

*

अर्जिाराने भरावयाचे

-------------------------------------------

ततसरी अनुसूची
िमि
ु ा
पिवीधर

मजचाऱ्यास त्याच्या शैक्षणि

अहजतब
े ाबत रार्पत्रत्रत

ायाजलय प्रमख
ु ाने द्यावयाचे प्रमािपत्र

माझ्या अलभरक्षेतील शासकीय अलभलेखातील िोंदीच्या आधारे प्रमाझणत करण्यात येते की,
श्रीकुमारी/. / श्रीमती ..................................................................................... (येर्े पण
ू ण िाव द्यावे )
श्री....................................................................... मल
ु गा /मल
ु गीपत्िी/, जीजो/ .............................. म्हणूि
या

कायाणलयात

िोकरी

करीत

..........................................(येर्े

असि
ू
ववद्यापीठ

नतिे

/
/मिंिळाचे

त्यािे
िाव

...................................
िमद
ू

करावे

)

यावर्षी
येर्ूि

........................................................ (पदवी / पदववका पररक्षेचा तपलशल येर्े िमद
ू करावा( उतीणण केलेली
आहे .

ठठकाण :ठदिािंक

(कायाणलय प्रमख
ु ाची सही(
(राजपत्रत्रत अधधकाऱ्यािे स्वाक्षरीत करावयाचे(

