
గా్రమ పంచాయతీ ఎన్నికలు  

చటే్టతర ఫారాలు 

విషయ సూచిక  
 

కామ 

సంఖ్య 
వివరాలు 

1 నేరచరితా, ఆదాయ వయయముల వివరములు మరియు విదాయరహ తలు మొదలగు విషయముల డికల రేషన్ 

2 ఎన్నికల వయయాన్నకి సంబంధంచి నామినేషన్ దాఖ్లు చేసే అభ్యరిి చేయాల్సిన డికల రేషన్ 

3 అభ్యరి్ధలు ఎన్నికల వయయాల న్నమితత ం న్నరవహంచాల్సిన ఫారాలు (I నండి IV వరకు)  

4 నామినేషన్ పతాం చెక్ ల్ససే్ట (రిటరిింగ్ అధకారి) 

5 సా్థన్నక సంసాల ఎన్నికల పావరత న న్నయమావళి 

6 పోటీచేయు అభ్యరి్ధలకు జారీ చేయు గురిత ంపు కార్ధు  

7 పోటీ చేసే అభ్యరా్ధలు మరియు రిరి ఎన్నికల ెంంటల  ననానా సంతకాలు   

8 రిహన అనమతి ననానా 

9 పోల్సంగు మరియు కంటంగు సిబబందికి జారీ చేయు గురిత ంపు కార్ధు  

10 పోల్సంగ్ ెంంటల కు జారీ చేయు గురిత ంపు కార్ధు  

11 కంటంగ్ ెంంటల కు జారీ చేయు గురిత ంపు కార్ధు   

12 
ఆంధా్పాదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ చటేం 1994, సెక్షన్ 225 కాింద, పోల్సంగ్ బూతుల నండి బ్యయలెట్ పేపరల న 

లేదా బ్యయలెట్ బ్యకుిలన తొలగంచినప్పుడు న్నవేదించవలసిన ననానా రిపోరే్ట  

13 
ఆంధా్పాదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ చటేం 1994, సెక్షన్ 225B కాింద అతయవసర పరిసాితులలో ఎన్నికన 

రియిదా వేయడాన్నకి  న్నవేదించవలసిన ననానా రిపోరే్ధ 

14 
ఆంధా్పాదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ చటేం 1994, సెక్షన్ 225C కాింద, బ్యయలెట్ బ్యకుిలన ధ్వంసం చేయుట 

మరియు పాడుచేయుట మొదలగు సంఘటనలపై  న్నవేదించవలసిన ననానా రిపోరే్ధ  

15 

ఆంధా్పాదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ చటేం 1994, సెక్షన్ 225D కాింద, బ్యయలెట్ పేపరల న కంటంగుకు ముందు 

రిటరిింగు అధకారి నండి అకామంగ్ర స్థవదిన పరచుకొనట లేదా ధ్వంసం చేయుట మొదలగు 

సంఘటనలపై  న్నవేదించవలసిన ననానా రిపోరే్ధ 

16 
ఆంధా్పాదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ చటేం 1994, సెక్షన్ 231 కాింద, పోల్సంగ్ బూతులన స్థవధీన 

పరచుకునిప్పుడు న్నవేదించవలసిన ననానా రిపోరే్ధ 

17 పా్రసెై డింగు అధకారి డికల రేషన్ (పారే్ట-I నండి పారే్ట III వరకు) 

18 వయస్టి న్నరిారణకు ఓటర్ధ ఇచేే డికల రేషన్ ఫారం 

19 ఓటరల  వయస్టి గురించి పా్రసెై డింగ్ అధకారి డికల రేషన్ 

20 చెల్సల ంచిన ఛాలెంజ్ ర్ధస్టము కోసం రసీదు 

21 పోల్సంగ్ సేేషన్ సందరశన వివరాలు (Visit Sheet) 

22 ఎస్.హెచ్.ఓ . (SHO) పోలీస్ కు ఫిరాయదు లేఖ్ 

23 విన్నయోగంచిన పేపర్ధ సీళ్ల  రికార్ధు  

24 పా్రసెై డింగ్ అధకార్ధల డై రీ (దినచరయ) 

 



ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

ఉత్త రువు 

సంఖ్య: 12 /SEC-B2/2019                                            తేది. 25.01.2019 

విష్టయం:గ్రర మ ప్ంచాయతీ ఎన్నికలు - పోటీ చేయు అభ్యరుు లు వారి గత్ నేర చరిత్ర  (Criminal 

 Antecedents), ఆస్తత లు, అప్పులు మరియు విద్యయ విష్టయముల అరహ త్లకు సంబంధంచిన 

 సమాచారంను నామినేష్టన్ ప్త్ర ంతో పాటు వెలల డంచుట కొరకు ఉప్యోగంచవలసిన స్వీయ  ప్ర కటన ప్త్ర ం  

               (Self-Declaration) – నమూనా మరియు ఆదేశాలు - జారీ చేయడమై నది. 

    *** 

 

 ప్ంచాయతీ రాజ్ సంసు లకు జరుగు ఎన్నికల్లల  పోటీ చేయదలచిన అభ్యరుు లు వారి నామినేష్టన్ ప్త్ర ంతో పాటు రాష్్టర 

ఎన్నికల సంఘం సూచించిన విధ్ంగ్ర ఇదద రు సాక్షుల ధ్ృవీకరణతో న్నరిు ష్్ట నమూనాల్ల త్మ గత్ నేరచరిత్ర , ఆస్తత లు, అప్పులు, 

విద్యయవిష్టయక అరహ త్లకు సంబంధంచి ఒక స్వీయ ప్ర కటనా ప్త్ర ం (Self-Declaration) ద్యఖ్లు చేయాలన్న, 2006-ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ 

ప్ంచాయతీ రాజ్ (ఎన్నికల న్నరీహణ) న్నయమాలల్లన్న 9వ న్నయమము యొకక (3)వ ఉప్న్నయమం తెలియజేస్తత నిది. 

 గ్రర మ ప్ంచాయతీ ఎన్నికలు పార్ీ రహిత్ంగ్ర న్నరీహింప్బడతాయి కాబట్్ట, పై  న్నయమాన్ని అనుసరించి, గ్రర మ 

ప్ంచాయతీ ఎన్నికల్లల  పోటీ చేయు అభ్యరుు లు నామినేష్టనుతో పాటు సమరిపంచే స్వీయ ప్ర కటనా ప్త్ర ం (Self-Declaration) 

నమూనాను ప్ర తేయకంగ్ర న్నర్ధు శంచి, జారీచేయాలన్న రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం న్నశ్చయించింది.   

 భారత్ రాజాయంగం అధకరణ 243K ద్యీరా త్నకు సంకర మించిన అధకారాలను మరియు ఇందుకు వీలు కలిపంచే 

అన్ని ఇత్ర అధకారాలను పురసకరించుకొన్న, మరియు ఈ విష్టయమై  ల్లగడ జారీ చేసిన ఉత్త రుీలను రదుద ప్రుసూత , 2006-

ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ (ఎన్నికల న్నరీహణ) న్నయమాలల్లన్న 9వ న్నయమము యొకక (3)వ ఉప్న్నయమాన్ని అనుసరించి, 

గ్రర మ ప్ంచాయతీ ఎన్నికల్లల  పోటీ చేయు అభ్యరుు లు సమాచారాన్ని వెలల డంచేందుకు రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ఒక స్వీయ 

ప్ర కటనా నమూనాను (Self-Declaration) ఈ ఉత్త రుీ ద్యీరా న్నరిు ష్్టప్రుసూత , ఈక్ర ంది ఆదేశాలను జారీ చేయడమై నది.  

1. గ్రర మ ప్ంచాయతీ ఎన్నికల్లల  వారుు  సభ్యయడగ్ర లేక సరపంచుగ్ర పోటీ చేయదలచే ప్ర తి అభ్యరిు , త్న నామినేష్టను 

ప్త్ర ంతో పాటుగ్ర, ఈ ఉత్త రుీల్లన్న అనుబంధ్ం ద్యీరా న్నర్ధద శంచిన నమూనాల్ల ఒక స్వీయ ప్ర కటనా ప్తార న్ని, ఇదద రు 

సాక్షుల ధ్ృవీకరణతో సమరిపంచవలసి ఉంటుంది.  స్వీయ ప్ర కటనల్లన్న విష్టయాలకు సంబంధంచి అభ్యరుు లు త్మ 

యొకక పూరిత  మరియు సమగర  సమాచారాన్ని తెలియప్రచవలసి ఉంటుంది. 



2. అభ్యరిు  త్న స్వీయ ప్ర కటన ప్త్ర ం సమరిపంచకునినూ లేద్య అసంపూరిత గ్ర సమరిపంచిననూ, సంబంధత్ న్నయమాల 

ప్ర కారం త్న నామినేష్టను ప్త్ర ం రిటరిింగు అధకారిచే  తిరసకరణకు గురికాబడుతంది.  ప్ర కటన ప్త్ర ంల్ల అన్ని 

గడులను త్ప్పక పూరించాలి మరియు ఏ గడన్న ఖాళీగ్ర ఉంచరాదు.  ఏ అంశ్ం గురించై నా తెలియజేయుటకు 

ఎటువంట్ట సమాచారం లేనిప్పుడు, సందరాాన్ని బట్్ట, ‘ఏమీ లేదు’ లేక ‘వరిత ంచదు’ అన్న తెలియజేయాలి.  

3. అయితే, న్నరీీత్ నమూనాల్ల స్వీయ ప్ర కటన ప్తార న్ని సమగర ంగ్ర పూరించి సమరిపంచినప్పుడు, అట్్ట స్వీయ ప్ర కటన 

ప్త్ర ంల్ల త్ప్పుడు సమాచారం ఇవీబడందనే కారణంతో, సదరు నామినేష్టను ప్తార న్ని రిటరిింగు అధకారి 

తిరసకరించరాదు.  

4. అభ్యరుు లు త్మ సమాచారాన్ని పందుప్రిచన స్వీయ ప్ర కటన ప్ర తలను సంబంధత్ రిటరిింగు అధకారి త్న 

కారాయలయ నోటీస్త బోరుు ల్ల ఉంచుట ద్యీరా బహిరగ త్ం చేయవలసి ఉంటుంది.  అంతేకాకుండా, పోటీచేయు ఇత్ర 

అభ్యరుు లకు మరియు రింర ం మ మరియు ఎలక్ారన్న మ మీడయా ప్ర తిన్నలకలకు వారు రిరినడలడల ఈ ప్ర తలను సరారా 

చేయాలి. 

5. ఒక అభ్యరిు  సమరిపంచిన సమాచారాన్నక్ భినింగ్ర పోటీల్ల ఉని మరియొక అభ్యరిు  ఎవరై నా ఒక స్వీయ ప్ర కటన ద్యీరా 

ఇదద రు సాక్షుల ధ్ృవీకరణతో సమరిపస్తత , అట్్ట ప్ర కటన ప్ర తిన్న కూడా పై  విధ్ంగ్రనే ప్ర కట్టంచి, ప్ర తలను సరారా చేయాలి. 

 నామినేష్టన్ ప్తార లతో పాటుగ్ర ఈ ఉత్త రుీ ప్ర తిన్న అనుబంధ్ంతో సహా పోటీచేయు ప్ర తి అభ్యరిు క్ అందేటటుల  చూడాలన్న 

రిటరిింగు అధకారల కు న్నర్ధు శంచాలన్న, ఆదేశంచడమై నది.   

              డా|| ఎన్. రమేశ్ కుమార్  

        రాష్్టర ఎన్నికల కమిష్టనరు  

 

ఈ క్ర ంది వారిక్:- 

1. కలెక్రుల  మరియు జిల్లల  ఎన్నికల అధకారులు అందరిక్. 

2. జిల్లల  ప్ంచాయతి అధకారులు అందరిక్. 

3. రిటరిింగ్ అధకారులు అందరికీ (సంబంధత్ కలెక్రుల  మరియు జిల్లల  ఎన్నికల అధకారల  ద్యీరా) 

ప్ర తలు: 

1. ఎన్నికల పార ధకారి మరియు సంచాలకులు, ప్ంచాయతీ రాజ్ శాఖ్. 

2. ముఖ్య కారయదరిి, ప్ంచాయతీ రాజ్ శాఖ్. 



(25-01-2019 తేదీ గల ఉత్త రువు నం.  12/SEC-B2/2019 యొకక అనుబంధ్ం) 

(గ్రర మ ప్ంచాయతీ ఎన్నికలల్ల పోటీచేయు అభ్యరిు  త్న నామినేష్టన్ ప్త్ర ంతో పాటు రిటరిింగు అధకారిక్ సమరిపంచవలసిన  

ఇదద రు సాక్షుల సంత్కాలతో కూడన స్వీయ ప్ర కటన ప్త్ర ం). 

 

సరపంచు / వారుు  సభ్యయడు ......................................... వ వారుు , ............................................................... గ్రర మ ప్ంచాయతీ, ......................................   

మండల ప్ర జా ప్రిష్టతత  ఎన్నిక.  

 

నేను ....................................................................., త్ండర  / భ్రత :  ...................................................................., వయస్తు: ............. సంవత్ురాలు, 

చిరునామా:.................................................................................................................. ............................................. (పూరిత  త్పాల్ల చిరునామాను 

పేర్కకనండ), పై న పేర్కకని ఎన్నికల్ల ఒక అభ్యరిు గ్ర రూఢిగ్ర ధ్ృవీకరించి మరియు ప్ర మాణపూరీకంగ్ర ఈక్ర ంది సమాచారాన్ని 

తెలియజేయుచునాిను .  
  

1) PAN (Permanent Account Number) వివరాలు మరియు ఆద్యయపు ప్నుి రిటరుిల ఫై లింగ్ వివరాలు: 

కర మ 

సంఖ్య 

పేరుల  శాశ్ీత్ ఖాతా నంబరు 

(Income Tax PAN No.) 

ఆద్యయ ప్నుి రిటరుి 

ద్యఖ్లు చేసిన చివరి ఆరిు క 

సంవత్ురం  

ఆద్యయ ప్నుి రిటరుిలల్ల 

చూరింన మొత్త ం ఆద్యయం 

(రూ.లల్ల) 

1 అభ్యరిు  పేరు     

2 భారయ/భ్రత  పేరు    

3 ఆధారప్డన వయక్త  – 1 పేరు     

4 ఆధారప్డన వయక్త  – 2 పేరు     

5 ఆధారప్డన వయక్త  – 3 పేరు     

 

2)      నాపై  రిర్ు చేప్ట్్టన విచారణల్ల గల కేస్త(లు) మరియు పండంగుల్ల ఉని కేస్తలు: 

కర మ 

సంఖ్య 

రిర్ు విచారణకు చేప్ట్్టన కేస్తల 

వివరాలు, చట్ంల్లన్న విభాగ్రలు, 

విచారణకు చేప్ట్్టన నేరం వివరణ  

(2) ల్ల చూరింన రిర్ు పేరు, కేస్త 

నంబరు మరియు విచారణకు 

స్వీకరించిన ఉత్త రువు తేది  

(3)ల్లన్న ఉత్త రుీలకు వయతిర్ధకంగ్ర 

అప్పపళ్ళకు ఏమై నా వెళ్ళళనటల యితే 

వాట్ట వివరాలు / రివిజనుకు 

పట్ుకుని దరఖాస్తత ల వివరాలు 

(1) (2) (3) (4) 

1.    

2.    

3.    

 

3)      రిర్ు ద్యీరా శక్ష ప్డనటువంట్ట నాపై  గల కేస్తల వివరాలు: 

కర మ 

సంఖ్య 

చట్ంల్లన్న ఏ విభాగం క్ర ంద నేర విచారణ 

చేసి, నేరస్తత డుగ్ర న్నరాు రించినారు మరియు 

అట్్ట నేర వివరాలు  

రిర్ు(ల) పేరు, కేస్త(ల) నంబరు 

మరియు ఉత్త రువు(ల) తేది (లు) 

విధంప్బడనటువంట్ట శక్ష  

(1) (2) (3) (4) 

1.    

2.    

3.    
 



4)    నాకు, నా భాగసాీమిక్, నాపై  ఆధారప్డన వారి ఆస్తత లకు (చర, సిు ర మునిగునవి) సంబంధంచిన వివరాలను ఈ క్ర ంద 

 తెలియజేస్తత నాిను. 

(ఎ) చరాస్తత ల వివరాలు: 

గమన్నక :- 

1. ఉమమడ పేరుతో ఆస్తత లు అంటే, ఉమమడ ఆసిత ల్లన్న వాటాను కూడా తెలియజేయాలిు ఉంటుంది.   

2. జమ / పట్ుబడ విష్టయాలల్ల కర మ సంఖ్య / జమచేసిన సొముమ మొత్త ం / జమచేసిన తేదీ / ప్థకం / బ్యంకు పేరు / సంసు  ద్యన్న 

శాఖ్ వివరాలను పేర్కకనాలి. 

3. బ్ండుల  / పేరుల  / డబంచరల  విలువ, త్త్ుంబంధత్ కంపన్న స్ా మ ఎకేుఛంజి జాబితాల్ల ఉనిటల యితే ప్ర స్తత త్ మారక మ విలువ, 

జాబితాల్ల లేన్న కంపన్నల వివరాలను పుసత కాలల్ల పేర్కకని ప్ర కారం చూరింంచాలి.  

4. ఆధారప్డు  వారు అంటే, ఒక వయక్త  సంపూరీంగ్ర అభ్యరిు  ఆద్యయంపై నే ఆధారప్డనవాడు అన్న అరు ం.   

5. ప్ర తి పట్ుబడ మరియు ఎంత్ మొత్త ంతో అట్్ట పట్ుబడ పట్్టనారో త్దిత్ర వివరాలను పేర్కకనాలి. 

కర మ 

సంఖ్య 
వివరాలు  అభ్యరిు   

జీవిత్ 

భాగసాీమి  

ఆధారప్డన 

వయక్త -1 

ఆధారప్డన 

వయక్త -2 

ఆధారప్డన 

వయక్త -3 

(i) చేతిల్ల వుని నగదు (రూపాయలల్ల)       

(ii) బ్యంకుల్ల జమచేసిన ఖాతాల వివరాలు 

(FDRs, టర్మ డపాజిటుల , స్తవింగ్ ఖాతాలతో 

సహా ఇత్రతార  డపాజిటుల ), ఫై నాని్నయల్ 

సంసు ల డపాజిటుల , బ్యంక్ంగేత్ర 

ఫై నాని్నయల్ కంపన్నలు మరియు సహకార 

సంసు లల్ల జమ చేసినట్్ట సొముమ మొత్త ం 

(రూ||లల్ల). 

     

(iii) బ్ండల ల్ల, డబంచరల ల్ల ఉని పట్ుబడ 

వివరాలు / కంపన్నలల్లన్న షేరుల  మరియు 

యూన్నటుల  / మూయచువల్ ాండ్సు మరియు 

ఇంకా ఇత్రతార  వివరాలు మరియు వాట్ట 

మొత్త ం పట్ుబడ సొముమ మొత్త ం 

(రూ||లల్ల). 

     

(iv) NSS, పోస్ల్ స్తవింగ్ు, ఇనూయరన్ు పాలస్వలు 

ఇంకా పోస్ాఫీస్త, ఇనూురనుు మరియు 

ఇత్ర ఫై నాని్నయల్ కంపేన్నలల్ల ఉంచిన 

ఆరిు క పట్ుబడ వివరాలు (రూ||లల్ల). 

     

(v) వయక్త గత్ రుణాలుగ్ర / అడాీనుుగ్ర ఏదై నా 

వయక్త క్ లేక సంసు , కంపన్న, టర స్్ట, మొదలెై న 

వాట్టక్ ఇచిచనటువంట్ట మొత్త ం సొముమ 

మరియు ఇత్ర రుణగర స్తత ల నుంచి 

రావలసిన సొముమ మొత్త ం వివరాలు 

(రూ||లల్ల).  

     

(vi) కలిగవుని మోటారు వాహనాలు / 

విమానాలు / ప్డవలు / ఓడలు మరియు 

వాట్ట త్యారి, రిజిస్్తరష్టన్ నంబరు, 

మునిగువాట్ట వివరాలు, కొనుగోలు చేసిన 

సంవత్ురం, మొత్త ం విలువ (రూ||లల్ల). 

     



(vii) నగలు, బులియన్, ఇత్ర విలువెై న వస్తత వులు 

మరియు వాట్ట బరువు, విలువ మొత్త ం 

వివరాలు (రూ||లల్ల)  

     

(viii) కల యింలు / వడ్డు లు గల ఇత్ర విలువెై న 

ఆస్తత లు ఏమై నా ఉనిటల యితే, వాట్ట 

వివరాలు (రూ||లల్ల)  

     

(ix) సూు ల విలువ మొత్త ం  (రూ||లల్ల)       

 

బి. సిు రాస్తత ల వివరాలు:  

గమన్నక:-  
 

   1.    ఉమమడ ఆస్తత ల విష్టయంల్ల అట్్ట ఆసిత ల్ల వాటా వివరాలను పందుప్రచవలసి ఉంటుంది. 

  2.    కలిగవుని ప్ర తీ భూమి లేద్య భ్వనము లేద్య అపార్ుమంటుల వివరాలు విడవిడగ్ర పందుప్రచవలసి ఉంటుంది. 

కర మ 

సంఖ్య 
వివరాలు  అభ్యరిు   

జీవిత్ 

భాగసాీమి  

ఆధారప్డన 

వయక్త -1 

ఆధారప్డన 

వయక్త -2 

ఆధారప్డన 

వయక్త -3 

(I) వయవసాయ భూమి:  

పార ంత్ము(లు), సర్ధీ నంబరు(లు) 

     

 విస్వత రీం (ఎకరాలల్ల)      

ఏ వారసత్ీ సంప్ద (విస్వత రీం)      

బి సీయంగ్ర సంపాదించినది      

(i) విస్వత రీం       

(ii) కొనుగోలు చేసిన తేదీ       

(iii) కొనుగోలు చేసిన సమయంల్ల ఆ 

భూమి విలువ  

     

సి  భూమిపై  ఏదై నా న్నరామణం, అభివృదిు  

రిసం పట్్టన పట్ుబడ వివరాలు  

     

డ ప్ర స్తత త్ మారక మ విలువ స్తమారుగ్ర  

(ఏ + బి) 

     

(II) వయవసాయేత్ర భూమి:  

పార ంత్ము(లు), సర్ధీ నంబరు(లు) 

     

 విస్వత రీం (ఎకరాలల్ల)      

ఏ వారసత్ీ సంప్ద (విస్వత రీం)       

బి సీయంగ్ర సంపాదించినది      

(i) విస్వత రీం       

(ii) కొనుగోలు చేసిన తేదీ       

(iii) కొనుగోలు చేసిన సమయంల్ల ఆ 

భూమి విలువ  

     

సి  భూమిపై  ఏదై నా న్నరామణం, అభివృదిు  

రిసం పట్్టన పట్ుబడ వివరాలు  

     

డ ప్ర స్తత త్ మారక మ విలువ స్తమారుగ్ర  

(ఏ + బి) 

     

(III) వాణిజయప్రమై న భ్వనాలు :      



(అపార్ుమంటులతో పాటుగ్ర) 

పార ంత్ము (లు), సర్ధీ నంబరు (లు) 

 భ్వన విస్వత రీం (Built up area) 

(చదరపు అడుగులల్ల) 

     

ఏ వారసత్ీ సంప్ద (విస్వత రీం)       

బి సీయంగ్ర సంపాదించిన ఆసిత  

అయితే  

     

(i) వివరము, విస్వత రీం       

(ii) కొనుగోలు చేసిన తేదీ       

(iii) కొనుగోలు చేసిన సమయంల్ల ఆ 

ఆసిత  విలువ  

     

సి  ప్ర స్తత త్ మారక మ విలువ స్తమారుగ్ర  

(ఏ + బి) 

     

(IV) న్నవాసిత్ భ్వనాలు :  

(అపార్ుమంటులతో పాటుగ్ర) 

పార ంత్ము (లు), సర్ధీ నంబరు (లు) 

     

 భ్వన విస్వత రీం (Built up area) 

(చదరపు అడుగులల్ల) 

     

ఏ  వారసత్ీ సంప్ద (విస్వత రీం)      

బి  సీయంగ్ర సంపాదించిన ఆసిత  

అయితే 

     

(i) కొనుగోలు చేసిన తేదీ       

(ii) కొనుగోలు చేసిన సమయంల్ల ఆ 

ఆసిత  విలువ  

     

సి  ప్ర స్తత త్ మారక మ విలువ స్తమారుగ్ర  

(ఏ + బి) 

     

(V) ఇత్ర ఆస్తత ల వివరాలు: 

(ఆసిత  హకుక కలిగనటువంట్టవి) 

     

(VI) పై న తెలిరింన (I) నుండ (V) వరకు 

తెలిరింన మొత్త ం ఆస్తత ల ప్ర స్తత త్ 

మారక మ విలువ మొత్త ం  

     

 

5)  వివిధ్ ప్ర భ్యత్ీ ఆరిు క సంసు లు, ప్ర భ్యత్ీము నుండ తీస్తకుని అప్పులు / బకాయిల వివరాలను ఈ క్ంది విధ్ంగ్ర నేను 

తెలియజేయుచునాిను.  

గమన్నక:- ప్ర తి బ్యంకు, ఆరిు క సంసు  లేద్య వయక్త  వివరాలు విడవిడగ్ర సొముమతో సహా తెలియజేయాలి). 

కర మ 

సంఖ్య 
వివరాలు  అభ్యరిు   

జీవిత్ 

భాగసాీమి  

ఆధారప్డన 

వయక్త -1 

ఆధారప్డన 

వయక్త -2 

ఆధారప్డన 

వయక్త -3 

(i) రుణాలు లేద్య బ్యంకుకు/ఆరిు క సహాయ 

సంసు లకు ఉని బ్కీలు:  

బ్యం మ లేద్య ఆరిు క సహాయ సంసు  పేరు, 

బ్కీ ప్డన సొముమ మొత్త ం, రుణ 

సీభావం.  

     



 పై న (i)ల్ల తెలిరింనవి కాకుండా, ఏదై నా 

ఇత్ర వయకుత లకు / సంసు లకు / మీరు 

పూరిత గ్ర / పాక్షికంగ్ర రుణప్డ ఉని 

వివరాలు :  

     

ఏ  రుణద్యత్ (ల)  పేరు (పేరుల )       

బి  రుణ విలువ       

సి  రుణ సీభావం       

 ఏదై నా ఇత్ర అప్పులు ఉనిచో, వాట్ట 

వివరములు  

     

 మొత్త ం అప్పులు / బకాయిల సూు ల విలువ       

(ii) ప్ర భ్యత్ీ బకాయిలు: 

 గృహ వసతి కలపనకు గ్రను ప్ర భ్యత్ీ 

శాఖ్లకు చలిల ంచవలసిన బకాయిలు  

     

 న్నట్ట సరారాతో సంబంధ్ముని శాఖ్లకు 

చలిల ంచవలసిన బ్కీలు 

     

 విదుయతత  సరారాతో సంబంధ్ముని 

శాఖ్లకు చలిల ంచవలసిన బ్కీలు 

     

 టెలిఫోనులు / మొబై ల్ ఫోనల  స్తవలతో 

సంబంధ్ముని శాఖ్లకు చలిల ంచవలసిన 

బకాయిలు  

     

 ప్ర భ్యత్ీ రవాణా శాఖ్కు చలిల ంచవలసిన 

బకాయిలు (విమానాలు, హెలికాప్్రల తో 

సహా)  

     

 ఆద్యయ ప్నుి బకాయిలు       

 ఆసిత  ప్నుి బకాయిలు      

 సరీీస్త ప్నుి బకాయిలు      

 మున్నసిప్ల్ / ఆసిత  ప్నుి బకాయిలు      

 అమమకం ప్నుి బకాయిలు      

 ఏదై నా ఇత్ర బకాయిలు      

 అన్ని ప్ర భ్యత్ీ శాఖ్లకు చలిల ంచవలసిన 

బకాయిలు వెరసి మొత్త ం 

     

 

 

6) వృతిత  లేద్య వాయపార వివరాలు :  

 ఎ) వయక్త గత్ంగ్ర: ..........................................  

 బి) భారయ / భ్రత  : .......................................... 
 

 

7) నా విద్యయరహ త్లు ఈ క్ర ంద విధ్ంగ్ర ఉనాియి: 

 (సర్ిఫికేటు / డప్ల మా / డగ్రర  రిరుుల పూరిత  వివరాలతో ఉనిత్ పాఠశాల విదయ / విశ్ీవిద్యయలయంల్ల చదివిన విదయ వివరాలు, 

 మరియు ఏ సంవత్ురంల్ల పూరిత  చేసింది, రిమారుకలు / ఇత్ర వివరాలు ఏమై నా ఉనిటల యితే వాట్టన్న తెలియప్రాచలి). 

 



కర మ 

సంఖ్య 

సర్ిఫికే మ / డపల మా / డగ్రర  త్దిత్ర 

రిరుుల వివరాలు 

చదివిన పాఠశాల / 

కళాశాల / 

విశ్ీవిద్యయలయం  పేరు 

రిరుు పూరిత  చేసిన 

సంవత్ురం యొకక 

వివరాలు 

రిమారుకలు / ఇత్ర 

వివరాలు ఏమై నా 

ఉనిటల యితే  

1     

2     

3     

 

రూఢీ ప్కటన 

 పై న స్వీయ ప్ర కటన ద్యీరా తెలిరింన వివరాలు నాకు తెలిసినంత్ మేరకు మరియు నేను విశ్ీసించినంత్ మేరకు వాసత వమై నవి 

మరియు సరై నవన్న, ఇందుల్ల ఏ భాగం అవాసత వం కాదన్న, ద్యన్న నుండ ఏదియూ రహసయంగ్ర ఉంచబడలేదన్న ఇందుమూలముగ్ర 

ప్ర కట్టస్తత నాిను.  

 ఈ ప్ర కటన ....................................................... తేదీన చేయడమై నది. (తేదీ పేర్కకనాలి) 

                 

రూఢీ ప్ర కటన చేయు వయక్త  సంత్కం 

సాక్షులు (సంత్కం, పేరు మరియు చిరునామా):  

 

1.   

 

2.  

 

 

గమన్నక : 

 

1. ఇదద రు సాక్షుల సంత్కాలతో కూడన స్వీయ ప్ర కటనను (Self-Declaration) అభ్యరిు  త్న నామినేష్టన్ ప్త్ర ంతో పాటుగ్ర ద్యఖ్లు 

చేయవలసి ఉంటుంది. ఏ అభ్యరిు  అయినా నామినేష్టనుతో పాటు స్వీయ ప్ర కటన ద్యఖ్లు చేయనటల యితే, అట్్ట అభ్యరిు  నామినేష్టనుల  

ద్యఖ్లు చేస్తందుకు గల ఆఖ్రి తేదీన సాయంత్ర ం 5 గంటల ల్లపు త్ప్పన్నసరిగ్ర స్వీయ ప్ర కటనను ద్యఖ్లు చేయవలసి ఉంటుంది.  

2. స్వీయ ప్ర కటన ప్త్ర ంల్ల అన్ని గడులను పూరించాలి. ఏ గడన్న ఖాళీగ్ర వదలివేయరాదు. ఏదై నా అంశ్ం గురించి 

తెలియజేయడాన్నక్ ఎటువంట్ట సమాచారం లేన్నచో, సందరాాన్ని బట్్ట, ‘ఏమీ లేదు’ అన్న గ్రన్న లేద్య ‘వరిత ంచదు’ అన్న గ్రన్న 

తెలియజేయాలిు ఉంటుంది. 

3. స్వీయ ప్ర కటనను టెై పు చేయడం ద్యీరా గ్రన్న లేద్య చకకగ్ర అరు ం అయేయల్ల వార యడం ద్యీరా గ్రన్న పూరించాలి.  

4. ఆస్తత లకు సంబంధంచిన భాగంల్ల వివిధ్ అంశాలల్ల కొలత్లను తెలిపే విష్టయంల్ల, సాు న్నకంగ్ర వాడుకల్ల ఉనిటువంట్ట 

పార మాణికాంశాలల్ల మాత్ర మే తెలియజేయాలి.  



ఎన్నికల ఖర్చుల లెకకల న్నర్వహణపై  అభ్యరి్థ దాఖలు చేయవలసిన డికల రేషన్ 

 

________________________________  గా్రమ పంచాయతి సర్పంచ్ / _________________________ నంబర్చ వార్చు  

సభ్యయన్న పదవికి నామినేషన్ పతా్ం దాఖలు చేసిన నాకు, అనగ్ర _____________________________________________ 

త్ండాి / భ్ర్త : ________________________________________________ ; న్నవాసము_________________________ 

_____________________________________________________ ఎన్నిక వయయ ఖాతాల న్నర్వహణకు సంబంధంచిన 

రాష్ర ఎన్నికల సంఘం ఉత్త ర్చవు నం. 145/SEC-B2/2018, తేదీ: 25.10.2018 పాతిన్న మర్థయు సదర్చ పదవులకు పోటీ చేస్తత ని 

అభ్యరి్చలు ఖర్చు పట్్దగిన గర్థష్ పర్థమితిన్న తెలియజేసే పాకట్నను అందచేశార్న్న ఇందు మూలంగ్ర తెలియచేస్తత నాిను. 

 

 న్నర్ణ యంచిన పర్థమితిలోపల ఎన్నిక వయయాన్ని ఉంచుతానన్న, వాటిన్న వాసత వంగ్ర న్నర్వహిస్తత నన్న, రోజువారీ వయయం 

తాలూకు లెకకలను న్నరీణ త్ నమూనాలో న్నరీణ త్ సమయంలో తెలియ చేస్తత నన్న, ఇందు మూలంగ్ర పాకటిస్తత నాిను. 

 

 1994-ఆంధా్ పాదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ చట్్ము మర్థయు దాన్న పాకార్ము జారీచేసిన న్నయమావళిలో పందుపర్చిన 

నాయయ న్నబంధ్నలను నేను పూర్థత గ్ర తెలుస్తకునాినన్న మర్థయు చట్్ం లోన్న ఈ న్నబంధ్నలతో మర్థయు దాన్న పాకార్ము చేసిన 

న్నయమావళిన్న అనుసర్థంచి నడచుకుంటానన్న మర్థయు పై న తెలిపిన ఎన్నికలో పోటీ చేయు అభ్యరి్థగ్ర పూర్థత  పాజాస్తవమయబదధ ంగ్ర 

నడచుకుంటానన్న నేను ఇందుమూలంగ్ర పాకటిస్తత నాిను. 

 

పోటీ చేస్తత ని అభ్యరి్థ సంత్కం. 

 

 

నా సమక్షంలో పై  డికల రేషను పై  సంత్కం చేయడైై ని. 

 

 

 ర్థట్ర్థింగ్ అధకార్థ సంత్కము 



ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్  రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 
 

నోటిఫికేష్టను 

నం.145/ SEC-B2/2018                                                      తేదీ:   25.10.2018 
 

విష్టయము: ప్ంచాయతీ రాజ్ ఎన్నికలు – గ్రర మ ప్ంచాయతీ సర్పంచ్ మరియు వార్డు  సభ్యుల, MPTC / ZPTC 

సభ్యుల ఎన్నికలు - పోటీ చేయు అభ్ుర్డు ల ఎన్నికల ఖర్డు లెకకల న్నర్వహణ మరియు ప్రిశీలన 

గురించి న్నరే్దశాలు మరియు ఫారాాట్లు  - జారీ చేయడమయినది. 

*** 

ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్్ం క్ర ంద జర్డగు ఎన్నికలో పోటీ చేయు ప్ర తి అభ్ురిు  అట్ి ఎన్నికకు సంబంధంచి 

తను నామినేష్టన్ వేసిన తేదీ నుండి ఎన్నిక ఫలితాలు ప్ర కటించబడు తేదీ వర్కు (ఈ రండు రోజులు కలుపుకొన్న) చేసిన ఖర్డుల 

లెకకలను తాను సవయంగ్ర గ్రన్న, తన ఎన్నిక ఏజంట్ల ద్వవరా గ్రన్న, ప్ర తేుకంగ్రనూ మరియు యాద్వర్ు ంగ్రను న్నర్వహంచవలెను 

అన్న సదర్డ చట్్పు 230-ఏ సెక్షను న్నరే్దశిస్తు నిది. 
 

రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ఉతు ర్డవు ద్వవరా న్నరేిష్్టప్ర్డచునట్ి విధ్ంగ్ర ఎన్నికల ఖర్డులెకకల వివరాలు ఉండాలన్న సెక్షను 

230-ఏ యొకక సబ్-సెక్షను (2) న్నరే్దశిస్తు నిది. 
 

ప్ంచాయతీ రాజ్ సంసు లలోన్న వివిధ్ స్థు నాలకు పోటీ చేయు అభ్ుర్డు లు చేయదగు ఖర్డు గరిష్టఠ  మొతాు న్ని 

న్నరిు ష్టఠ ప్ర్చడాన్నక్ సెక్షను 230-ఏ యొకక సబ్-సెక్షను (3) రాష్్టర ఎన్నికల సంఘాన్నక్ అధకార్మిస్తు నిది. జిల్లు  ప్రిష్టత్తు  

మరియు మండల ప్రిష్టత్తు  ప్రర దేశిక న్నయోజక వరాాలకు పోటీ చేయు అభ్ుర్డు లు చేయదగు గరిష్టఠ  మొతు పు ప్రిమిత్తలను రాష్్టర 

ఎన్నికల సంఘం ప్ర కట్న ద్వవరా న్నరిు ష్టఠ ప్ర్చవలెను.  
 

ఎన్నికలో పోటీచేయు ప్ర తి అభ్ురిు  తన ఎన్నికల ఖర్డు త్తది లెకకలను అనగ్ర, 230-ఏ సెక్షన్ క్ర ంద అభ్ురిు  లేద్వ ఆయన 

ఎన్నికల ఏజంట్ న్నర్వహంచిన లెకకల యొకక నఖలును, అట్ి ఎన్నిక ఫలితము ప్ర కటించబడిన 45 రోజుల లోప్ల జిల్లు  ఎన్నికల 

ప్రర ధకారిక్ సమరిపంచవలెనన్న ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్్ం 1994లోన్న సెక్షన్ 230-బి న్నరే్దశిస్తు నిది. అట్ి త్తది 

లెకకలను ఫలితాలు ప్ర కటించబడిన తేదీ నుండి 45 రోజుల లోప్ల మండల ప్రిష్టత్తు  అభివృదేి అధకార్డల ద్వవరా అభ్ుర్డు లు 

జిల్లు  ఎన్నికల ప్రర ధకార్డలకు సమరిపంచవలెను.  
 

సదర్డ చట్్ం క్ర ంద కోర్బడిన రీతిలోనూ, ఆ సమయంలోనూ, ఎన్నికల ఖర్డుల లెకకను సమరిపంచన్న అభ్ురిు న్న మూడు 

సంవతసరాల కాల్లవధ ప్రట్ల ఎన్నికలలో పోటీ చేయకుండా అభ్ురిు న్న అనర్డు న్న చేయుట్కు ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్్ం 

1994 యొకక సెక్షన్ 19-బి రాష్్టర ఎన్నికల ఎన్నికల సంఘాన్నక్ అధకార్మిస్తు నిది. ఒకవేళ అభ్ురిు  ఎన్నికై న యెడల లెకకలను 

సమరిపంచనందుకుగ్రను ఆయన తన ప్దవిన్న కోలోపవును.  

సందేహముల న్నవృతిు  కొర్కు, సదర్డ చట్్పు 230-ఏ సెక్షన్ క్ర ంద ఇవవబడిన వివర్ణను ఈక్ర ంద మర్ల ఇవవడం 

జరిగంది.  

 వివర్ణ-I: ఈ చట్్పు ప్ర యోజనం న్నమితు ం ‘ఎన్నిక ఖర్డులు’ అనగ్ర ఎన్నికకు సంభ్ంధంచిన అన్ని ఖర్డులు అన్న అర్ు ం. 

ఆవేవనగ్ర – 

(ఎ) పోటీచేయు అభ్ురిు  చేసిన లేద్వ ఆయన అధకార్మిచిున ఎన్నికల ఏజంట్ చేసిన ఖర్డులు; 

(బి) ఏదై నా అసోషియేష్టను లేద్వ వుకుు ల సముద్వయం లేద్వ (అభ్ురిు  లేద్వ ఆయన ఎన్నికల ఏజంట్ కానీ) ఎవరై నా ఇతర్ వుక్ు  

సంభ్ంధత ఎన్నిక అవకాశాలను మెర్డగుప్ర్చుట్కు చేసిన ఖర్డులు; మరియు 

(సి) అభ్ురిు  ఎన్నికయేు అవకాశాలను మెర్డగుప్ర్చేందుకు ఆయనను ప్ర తిప్రదించిన ఏదై నా రాజకీయ ప్రర్ీ చేసిన ఖర్డులు 

ఉంటాయి. 
 



 అయితే, ఏదై నా రాజకీయ ప్రర్ీ తన స్థధార్ణ ప్ర చార్ములో భాగంగ్ర (న్నరిు ష్టఠ మెై న అభ్ురిు  ఎన్నిక అవకాశాలను 

మెర్డగుప్ర్చేందుకు చేయు చర్ులకు భినింగ్ర) వార తపూర్వకమెై న లేద్వ ఉచురించిన మాట్ల ద్వవరా, లేద్వ గుర్డు లు లేద్వ సెై గల 

ద్వవరా లేక దృశ్ు-శ్ర వణ స్థధ్నముల ద్వవరా లేద్వ ముదర ణల ద్వవరా లేక ఎలక్ారన్న మ డిడియా ద్వవరా లేక ఇతర్ విధ్ముగ్ర 

చేయు ప్ర క్ర యలకు అయేు ఖర్డు ‘ఎన్నికల ఖర్డు’ ప్ద ప్రిధలో చేరివుండదు. 
 

 వివర్ణ-II:  సందేహాలను తొలగంచేందుకు ఈవిధ్ముగ్ర ప్ర కటించడమెై నది, “ఎవరై నా వుక్ు  చేసిన ఏరాపట్లు , 

సమకూరిున సౌకరాులు లేద్వ ప్ర భ్యతవ సరీవస్త తన డ్యుటి న్నర్వహణలో సెక్షన్ 211 యొకక కాు జ్ (7) లో తెలిపిన తర్గత్తల వారి 

కోసం చేసిన ఏదై నా ప్న్న లేక ఇతర్ చర్ుకు సంబంధంచి చేసిన ఏవై నా ఖర్డులను ఈ సబ్ సెక్షన్ అర్ు ములో అభ్ురిు  లేక ఆయన 

ఏజంట్ చేసిన ఎన్నికల ఖర్డుగ్ర భావించరాదు”.  
 

పోటీచేయు అభ్ుర్డు ల ఎన్నికల ఖర్డుల న్నర్వహణకై  పోర ఫారాాలు:  

ఈ విష్టయములో లోగడ జారీ చేయబడిన సూచనలను ర్దేుచేయుచూ, 1994-ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్్పు 

230-ఏ సెక్షన్ యొకక సబ్ సెక్షన్ (2) క్ర ంద ఇవవబడిన అధకార్ములను విన్నయోగసూు , ప్ంచాయతీ రాజ్ సంసు లకు జర్గబోయే 

ఎన్నికలలో న్నర్వహంచవలసిన ఎన్నికల ఖర్డుకు సంబంధంచి రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ఈ ఉతు ర్డవలు జారీ చేయుచునిది. 
 

ఏ) న్నరే్దశించిన పోర ఫారాాలు:- 
  

I. ఎన్నిక ఖర్డుల లెకకలు ఒక ప్ర తేుకమెై న రిజిస్ర్డలో న్నర్వహసూు , ఈక్ర ంది వివరాలు పందుప్ర్ువలెను. 

II. పోర ఫారాా-I (కవర్డ పేజి) లో ఎన్నిక పేర్డ, పోటీ చేయు అభ్ురిు  పేర్డ, మొతు ం ఎన్నిక ఖర్డు మొదలెై న వివరాలు 

కలిగ యుండవలెను (పోర ఫారాా-I ఈ ఉతు ర్డవకు జతప్ర్చడమెై నది). 

III. పోర ఫారాా-II (విష్టయ సూచిక పేజి) లో రోజువారి ఎన్నికల ఖర్డు సంగర హము చూప్వలెను (పోర ఫారాా-II ఈ 

ఉతు ర్డవకు జతప్ర్చడమెై నది). 

IV. పోర ఫారాా-III (ప్ర ధాన పేజి) లో పోటీ చేయు అభ్ురిు  యొకక రోజువారి ఎన్నిక ఖర్డుల యొకక వివర్ములను 

చూప్వలెను (పోర ఫారాా-III ఈ ఉతు ర్డవకు జతప్ర్చడమెై నది). 

V. పోర ఫారాా-IV (ర్శీదు) లో లెకకలు ద్వఖలు చేసిన అభ్ురిు క్ సంబంధత అధకారి ర్శీదు జారీ చేయవలెను. 

అంతేకాకుండా, ఇట్ి కాపీనొకద్వన్నన్న ఆ అధకారిక్ రికార్డు  రూప్ంలోగ్రను భ్దర ప్ర్చవలెను. ఈ విధ్ముగ్ర 

చేయడం వలన అధకారి ఎల్లంటి ఫిరాుధులకు ఆస్థకర్మివవన్నవార్వుతార్డ (పోర ఫారాా-IV ఈ ఉతు ర్డవకు 

జతప్ర్చడమెై నది). 
 

బి) న్నరే్దశాలు:- 
 

1. పోటీ చేయు అభ్ురిు  లేద్వ ఆయన ఎన్నికల ఏజంట్ల లేద్వ అభ్ురిు క్ మదేత్తద్వర్డలు, ఏదై నా రాజకీయ ప్రర్ీ లేద్వ సంసు  

లేద్వ అసోసియేష్టన్ లేద్వ మదేత్తన్నచుు ఇతర్ వుకుు లు అభ్ురిు  యొకక గెలుపు అవకాశాలను మెర్డగు ప్ర్డచున్నమితు ం 

చేసిన రోజువారి ఎన్నికల ఖర్డుల వాసు వ లెకకలను పోర ఫారాా-III లో ప్ర ధాన పుట్లలో నమోదు చేయవలెను. 

2. పోర ఫారాా-III లో నమోదు చేసిన లెకకలకు వోచర్డు  పందుట్ అస్థధ్ుమెై న సందరాాలలో మినహాయించి, చట్్ ప్ర కార్ం 

సరై న వోచర్ు ను జత చేయవలెను. అల్ల జత చేయనట్ు యితే అవి వాసు వమెై న లెకకలుగ్ర ప్రిగణంచబడవు. 

3. ఖర్డులకు సంబంధంచిన వోచర్ు పై  అభ్ురిు  లేద్వ ఆయన ఎన్నికల ఏజంట్ల పూరిు  సంతకం చేయవలెను. 

4. అభ్ురిు  లేద్వ ఆయనచే న్నయమింప్బడిన ఎన్నికల ఏజంట్ల ప్ర చార్ సమయంలో న్నయమిత కాలిత ఖర్డుల యొకక 

విష్టయసూచికను ఈ నోటిఫికేష్టన్ కు జతచేయబడిన పోర ఫారాా-II లో నమోదు చేసి ద్వన్నపై  యద్వర్ు తను ధ్ృవీకరిసూు  

అభ్ురిు  లేద్వ ఎన్నికల ఏజంట్ల సంతకం చేసిన పిమాట్ తన్నఖీ మరియు ప్రిశీలన న్నమితు ం ప్రర ధకార్మివవబడిన 

అధకార్డలకు సమరిపంచవలెను. 



5. లెకకలను సమరిపంచిన డిదట్ ర్శీదు యొకక అసలు ప్ర తిన్న అభ్ురిు క్ ఇవవవలెను. లెకకలను స్వవకరించిన అధకారి 

రికార్డు  కొర్కు ఒక ప్ర తిన్న కారాులయములో వుంచవలెను. 

6. ఏకకాలిక ప్ర్ువేక్షణ కొర్కు పోర ఫారాా III లో “రోజువారీ” వాసు వ లెకకలు, పోటీచేయు అభ్ుర్డు ల జాబితా ప్ర చుటించిన 

తేదీ మొదలుకొన్న, ప్ర తి మూడురోజులకొకస్థరి అభ్ురిు  లేద్వ అతన్న ఎన్నికల  ఏజంట్ల, వార్డ వుక్ు గతంగ్ర గ్రనీ లేద్వ 

ఏదై నా ఇతర్ వుక్ు తో గ్రనీ సంబంధత రిట్రిింగు అధకారిక్ గ్రన్న లేద్వ ఆయన ద్వవరా అధకార్మిచిున అధీకృత 

అధకారిక్ గ్రన్న సమరిపంచవలెను.  అభ్ుర్డు లు సమరిపంచిన రోజువారీ ఖర్డుల వివరాలను ప్ర చురించి, అట్ి వివరాలను 

ఎవరై నా వుక్ు  / వుకుు లు ప్రిశీలన కోసం  కోరినట్ు యితే, అట్ి వివరాలు అందుబాట్లలో ఉండేల్ల రిట్రిింగు అధకారి 

తగు చర్ులు తీస్తకోవాలి.  

7. అభ్ుర్డు లు తాము పోటీ చేసిన ప్దవుల ఎన్నిక ఫలితాలు ప్ర కటించిన 45 రోజుల లోప్ల మండల ప్రిష్టత్తు  అభివృదేి 

అధకారి ద్వవరా సంక్షిపిు తో ప్రట్ల ఎన్నికల ఖర్డుల లెకకల త్తది రిట్ర్ిసను ఈ నోటిఫికేష్టనుకు జతప్ర్చిన పోర ఫారాా I, 

II, III & IV లలో సమరిపంచవలసి వుంట్లంది.  
 

1860-భార్త శిక్షాసాృతి (ఇండియన్ పీనల్ కోడ్) లోన్న సెక్షన్ 171 ప్ర కార్ము చేయవలసినవి: 

 ఈ న్నబంధ్నల ప్ర కార్ము అనీి రాజకీయ ప్రర్ీలు మరియు పోటీచేయు అభ్ుర్డు ల దృష్ిక్ తెచేుందుకు వాటిన్న ఈక్ర ంద 

తెలియజేయడమెై నది. 
 

సెక్షన్ 171-హెచ్. ఎన్నికలకు సంబంధంచి చేసిన నాుయవిర్డదు మెై న చెలిు ంపులు: అభ్ురిు  యొకక వార తమూలకమెై న స్థధార్ణ 

లేద్వ ప్ర తేుకమెై న అధకార్ము లేకుండా, ఆయన ఎన్నిక అవకాశ్ములను మొర్డగుప్ర్చుట్కు లేద్వ ఆయన ఎన్నిక 

అయేుందుకు ఏదై నా ప్బిు కు డిటింగు జర్డపుట్కు, ఏదై నా ప్ర చార్ ప్ర కట్నను, సర్డకులర్డను, ప్ర చుర్ణలను లేద్వ ఏదై నా ఇతర్ 

విధ్ముగ్రను ఖర్డుచేయు లేద్వ ఖర్డు చేయుట్కు అధకార్ము పందినవార్డ ఐదు వందల రూప్రయల జరిమానాతో 

శిక్షింప్బడుదుర్డ. 

 ఐతే ఎవరై నా అధకార్ము లేకుండా ప్ది రూప్రయలకు మించన్న ఖర్డులు చేసి, ప్ది రోజులలోప్ల అభ్ురిు  ఆమోదము 

పందిన యెడల ఆ ఖర్డులు నాుయమెై న విధ్ముగ్రనే భావించవలెను. 

 అందుచే, పై  న్నభ్ంధ్లను బట్ి చూస్తు , అభ్ురిు  ఎన్నికకు సంబంధంచి ఆయన ఆమోదము లేకుండా మదేత్తద్వర్డలు 

ఖర్డు చేసిన యెడల, క్ర మినల్ నేర్ము అవుత్తంది. అట్ి వుకుు లు, మదేత్తద్వర్డలు, రాజకీయ ప్రర్ీలు, సంస్థు  లేద్వ 

అసోసియేష్టన్ ప్రర సికూుష్టనుకు (అభియోగమునకు) భాదుులగుదుర్డ. సంభ్ంధత అభ్ురిు  ఆమోదముతో చేసిన అట్ి 

ఖర్డులన్నిటినీ నాుయసమాతమెై నవిగ్రనే భావించబడతాయి.  

 

ప్రటించవలసిన ఆదేశాలు: 

 భార్త శిక్షాసాృతి యొకక సెక్షన్ 171-హెచ్ న్నభ్ంధ్నలను ఉలు ంఘంసూు  చేయు ఎన్నికల ఖర్డుపై  ప్టిష్్టమెై న అదుపును 

కలిగవుండేందుకు రాష్్టర ఎన్నికల సంఘము భార్త రాజాుంగము యొకక అధకర్ణ 243-క క్ర ంద మరియు ప్ంచాయతీ రాజ్ 

చట్్ం సెక్షన్ 230-ఏ క్ర ంద అధకార్ములను పుర్సకరించుకొన్న, ఈక్ర ంది విధ్ముగ్ర ఆదేశిస్తు నిది. 

(i)  అభ్ురిు  యొకక స్థధార్ణ లేద్వ ప్ర తేుకమెై న ఉతు ర్డవ లేకుండా ఏదై నా రాజకీయ ప్రర్ీ, ఇతర్ అసోసియేష్టను, సంసు  

లేద్వ వుకుు లు ఏవై నా కటౌట్లు , హోరిు ంగులు, గోడలపై  పయింటింగులు, జండాలు, బాునర్డు , బంటింగులు, వారాు  

ప్తిర కలలో ప్ర కట్నలు, ఎలక్ారన్న మ డిడియా మొదలెై న వాటిన్న ఏరాపట్ల చేయరాదు. ఈ న్నయమములు 

ఉలు ంఘంచువారిపై  తీవర మెై న దండనా చర్ులు తీస్తకోవడం జర్డగుత్తంది. 

(ii)  ప్రర్ీయేతర్ ప్రర తిప్దికపై  గ్రర మ ప్ంచాయతీలకు ఎన్నికలు జర్డగుతాయి కనుక ఈ ఎన్నికలలో పోటీ చేయు 

అభ్ుర్డు ల మదేత్త కోసం రాజకీయ ప్రర్ీలు ఏవై నా కటౌట్లు , హోరిు ంగులు, గోడలపై  పయింటింగులు, బాునర్డు  

మొదలెై న వాటిన్న ఏరాపట్ల చేయరాదు. 



(iii)  ఏదై నా ఒక  రాజకీయ ప్రర్ీ, అసోసియేష్టన్  లేద్వ సంసు  తన స్థధార్ణ ప్ర చార్ంలో భాగంగ్ర, ఒక న్నరిు ష్్ట అభ్ురిు  

ఎన్నిక న్నమితు ం తాను చేయు ప్ర చార్ంతో సంబంధ్ం లేకుండా ఉండునట్లు , మరియు ఈ క్ర ంది ఖండం (iv)కు 

లోబడి, ఏవై నా కటౌట్లు , హోరిు ంగులు మొదలెై న వాటిన్న ఏరాపట్ల  చేయవచుును. ఉద్వ:- పోస్ర్డ, బాునర్డ 

మొదలెై నవి ఫల్లనా ప్రర్ీక్ ఓట్ల వేయవలసిందనే మాట్లు, బొమాలు లేద్వ ప్రర్ీ కార్ుకర్ు ల ఫోటోలతో ఓట్ర్ు కు 

విజఞ పిు  చేసిన యెడల, అది స్థధార్ణ ప్ర చార్ం అవుత్తంది. అల్లకాక ఫల్లనా అభ్ురిు క్ ఓట్ల చేయవలసిందన్న 

పోస్ర్డ, బాునర్డ, మొదలెై న వాటి ద్వవరా ఓట్ర్ు కు విజఞ పిు  చేసిన యెడల వాటికై న ఖర్డును అభ్ురిు  ఎన్నికల 

ఖర్డులోనే జమ చేయవలదసి ఉంట్లంది. 

(iv)  సంబంధత ప్ర భ్యతవ అధకార్డల లేద్వ జిల్లు  ప్ర జా ప్రిష్టత్, మండల ప్ర జా ప్రిష్టత్, గ్రర మ ప్ంచాయతీల వంటి స్థు న్నక 

సంసు ల వార తపూర్వకమెై న ముందస్తు  అనుమతి లేకుండా ఏ రాజకీయ ప్రర్ీ, పోటీ చేయు అభ్ురిు , అసోసియేష్టను, 

సంసు  లేద్వ ఇతర్డలు పై  కాు జు (i) లేద్వ (iii) క్ర ంద ఏవై నా కటౌట్లు , హోరిు ంగులు మొదలెై న వాటిన్న ఏరాపట్ల 

చేయరాదు; 

(v)  పై న తెలిపిన కాు జు (iv) ద్వవరా అనుమతిన్న మంజూర్డ చేస్త ముందు ప్రర్ీలు, అసోసియేష్టనుు , సంసు లు లేక వుకుు లు 

చేస్తకుని అపిు కేష్టను ను సంబంధత ప్ర భ్యతవ అధకార్డలు లేక స్థు న్నక సంసు లు క్షుణణ ంగ్ర ప్రిశీలించి ప్ర తిప్రదిత 

సు లంలో ఏరాపట్ల చేయదలచిన కటౌట్లు , హోరిు ంగులు మొదలెై నవి, స్థధార్ణ ప్ర జల ర్క్షణ, భ్దర తలకు 

ఆట్ంకంలేన్న విధ్ంగ్రనూ, టార ఫి మ మార్దవిధ్మెై న ప్రిసిు త్తలకు చోట్ల లేకుండా  ఉండేట్ట్లు   చూడవలెను. 

అంతేకాకుండా పై న తెలిపిన కాు జులు (i) మరియు (ii) లలో తెలిపినట్లు  దర్ఖాస్తు ద్వర్డ అభ్ురిు  నుండి ఏదై నా 

అధకార్ము పందవలసి ఉనియెడల, ఆ విధ్ముగ్ర ద్వన్నన్న పందినాడా లేద్వ అన్న అనుమతి మంజూర్డ చేస్త 

అధకార్డలు ప్రిశీలించవలెను. 

(vi)  ఏవై నా ర్హద్వర్డు , రోడు  ప్ర కకల, జన సంచార్ం ర్దేీగ్ర ఉని చోట్ు , కార సింగుల వదే విదుుత్తు , టెలీఫోను సు ంబాలపై , 

ప్ర భ్యతవ భ్వనాలు ఆస్తు లపై నను సంబంధత డిప్రర్్డమెంట్ల లేక స్థు న్నక సంసు ల వార తపూర్వకమెై న అనుమతి 

లేకుండా, అభ్ురిు  పూర్వ ఆమోదం లేకుండాను కటౌట్లు , హోరిు ంగులు మొదలెై న వాటి ఏరాపట్లు  జర్డగకుండా 

ప్ర భ్యతవ  అధకార్డలు, స్థు న్నక అధకార్డు  జాగర తు  వహంచవలెను. అవసర్మెై న అనుమతి, అధకార్ం లేకుండా 

ఏరాపట్ల చేయబడిన ఏదేన్న కటౌట్ల, హోరిు ంగు మొదలెై న వాటిన్న, అందుకు బాధుులెై న వారి ఖర్డుతో వంట్నే 

తొలగంచవలెను. 

(vii)  (భార్త శిక్షాసాృతి) ఇండియన్ పీనలు కోడ్ యొకక సెక్షను 171-హెచ్ మరియు ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ బహర్ంగ సు లమును 

ప్రడు చేయుట్ను న్నవారించు మరియు అశీు ల ఆషేపణప్యమయమెై న పోస్ర్ు ను, ప్ర కట్నలను న్నషేదించు చట్్ం, 1997 

యొకక సెక్షనుు  4, 5ల క్ర ంద తపిపదము చేసిన ప్రర్ీలు, అసోసియేష్టనుు , సంసు లు ఇతర్డలపై  సంబంధత అధకార్డు  

క్ర మినలు చర్ులు కూడా వంట్నే ప్రర ర్ంభించవలెను. 

(viii)  ఏవై నా అట్ి సంఘట్నలు ఎన్నిక ఖర్డుల ప్రిశీలకున్న, జిల్లు  ఎన్నికల అధకార్డలకు, రిట్రిింగు అధకార్డలకు, 

పోలీస్త అధకార్డలతో సహా ఎన్నికల న్నర్వహణలోన్న సంబంధత ఇతర్ అధకార్డల దృష్ిక్ వచిున యెడల, వార్డ 

పై న తెలిపిన కాు జులు (vi) మరియు (vii) లలో తెలిపినట్లు గ్ర సకాలంలో సరై న చర్ులు చేప్ట్్వలెను. 
 

 పై  ఆదేశాల ఉలు ంఘనను తీవర ముగ్ర ప్రిగణంచి, అందుకు బాధుులెై న ప్రర్ీలు, అసోసియేష్టనుు , సంసు లు లేద్వ వుకుు లపై  

అతుంత తీవర మెై న, కఠినమెై న చర్ులు తీస్తకోవడం జర్డగుత్తందన్న సబంధత్తలందరినీ ఇందుమూలంగ్ర రాష్్టర ఎన్నికల 

సంఘము హెచురిస్తు నిది. 
 

 పై న తెలిపిన విధ్ముగ్ర సరై న, సతవర్మెై న చర్ు తీస్తకొనన్నయెడల, తన అధకార్ విధులను సకర మముగ్ర 

నర్వేర్ునందుకుగ్రను సదర్డ అధకారిపై  కఠినమెై న కర మశిక్షణ చర్ులు పూనుకోవడం జర్డగుత్తంది. 
 

 



ఎన్నికల సమయంలో ఖర్డుల ఎకంట్ు  ప్రిశీలన (ఏకకాలిక ప్ర్ువేక్షణ):  
 

 ఈ ఉతు ర్డవుకు జతప్రిున పోర ఫారాా – III (ప్ర ధాన పేజీ) లోన్న “రోజువారీ ఖర్డు లెకకలు”, పోర ఫారాా-II (విష్టయ సూచిక 

పేజి) లో గల “న్నయతకాలిక ఖర్డు సంక్షిపిు ”న్న రాష్్టర ఎన్నికల కడిష్టను ప్ర తేుకంగ్ర న్నరేిష్్ట ప్ర్చే తేదీలలో, ‘పోటీచేయు 

అభ్ుర్డు ల జాబితా’ను  ప్ర చుటించిన తేదీ మొదలుకొన్న, ప్ర తి మూడురోజులకొకస్థరి అభ్ురిు  లేద్వ అతన్న ఎన్నికల  ఏజంట్ల, వార్డ 

వుక్ు గతంగ్ర గ్రనీ లేద్వ ఏదై నా ఇతర్ వుక్ు తో గ్రనీ రిట్రిింగు అధకారిక్ గ్రన్న లేద్వ ఆయన ద్వవరా అధకార్మిచిున అధీకృత 

అధకారిక్ గ్రన్న సమరిపంచవలెనన్న పోటీ చేయు అభ్ుర్డు లను ఆదేశిస్తు నిది. ఎన్నికల ఖర్డుల ఎకంట్ు ను సమరిపంచే ప్ర దేశాన్ని 

మరియు కాల్లన్ని, వాటిన్న తన్నఖీ / ప్రిశీలనకు చేప్ట్్ట ప్ర దేశాన్ని మరియు కాల్లన్ని రిట్రిింగు అధకారి న్నరే్దశించి అట్ి వివరాలను 

అభ్ుర్డు లకు తెలియజేయడం జర్డగుత్తంది. 

 1994-ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్్ంలోన్న సెక్షన్ 232-A క్ర ంద రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ద్వవరా న్నయమించబడే 

ఎన్నికల ప్రిశీలకులు కూడా ఎన్నికల ఖర్డులకు సంబంధంచిన ఎకంట్ు ను ప్రిశీలన చేప్ట్్వచుును.  

 రాష్్టర ఎన్నికల కడిష్టను తెలియజేసిన గరిష్్ట ప్రిమితిక్ (స్వలింగు) మించి అభ్ుర్డు లు, వారి మదేత్తద్వర్డు  

రాజకీయప్రర్ీలు, సంసు లు లేద్వ అసోసియేష్టనుు  చేయు ఖర్డును చాల్లవర్కు తగాంచేందుకు వీలుగ్ర రోజువారీ రిట్ర్డిలు, 

న్నయతకాలిక రిట్ర్డిలను ప్ర జలకు మరియు కడిష్టనుకు ఆయా లెకకల తన్నఖీ విష్టయములో సహకరించూ ఇతర్ సభ్యులకు 

అందుబాట్లలో సపష్్టముగ్ర కన్నపించునట్లు  చేయవలెను. రిట్రిింగు అధకారి లేద్వ ఆయన ద్వవరా అధకార్మిచిున అధీకృత 

అధకారిక్ అట్ి ప్ర త్తలు ఇతర్ పోటీ అభ్ురే్డు లు ప్బిు  మ లేద్వ ప్ర భ్యతేవతర్ సంసు లు కోరిన డిదట్ జిరాక్సంగు ఛారీీలు చెలిు ంపు 

చేసిన డిదట్ వారిక్ భార్త స్థక్షు చట్్ం, 1872 యొకక సెక్షను 76 ననుసరించి సర్ిఫై డు కాపీన్న వారిక్ అందచేయాలన్న, 

డిడియాకు ఉచితముగ్రను అందజేయాలన్న న్నర్ణ యించడమెై నది. అందువలు  పోటీ చేయు అభ్ుర్డు లు చేస్త ఖర్డు స్వలింగును 

మించకుండా చూస్తందుకు, కడిష్టనుకు సహకరించడాన్నక్ దోహదం చేస్తు ంది. ఎన్నికల ఖర్డులను బహర్ంగప్ర్చుట్ వలన 

ఎన్నికలు స్తవచఛగ్రను, న్నష్టపక్షప్రతంగ్రను న్నర్వహంచడాన్నక్ వీలవుత్తందన్న కడిష్టన్ భావిస్తు ంది. 
 

ఎన్నికల ఖర్డుల త్తది అకంట్ు  సమర్పణ: 
 

 ఎన్నిక ఫలితాలు ప్ర కటించిన 45 రోజుల లోప్ల మండల ప్రిష్టత్తు  అభివృదేి అధకారి ద్వవరా, సంక్షిపిు తో ప్రట్ల ఎన్నికల 

లెకకల త్తది రిట్ర్డిను జిల్లు  ఎన్నికల ప్రర ధకార్డలకు అభ్ుర్డు లు సమరిపంచవలసి ఉంట్లంది. 1994-ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ 

రాజ్ చట్్ంలోన్న సెక్షన్ 230-బి ప్ర కార్ము, అభ్ురిు  తన యొకక రిట్ర్డి / ఎన్నికల త్తది ఖర్డుల అకకంట్లను మండల ప్రిష్టత్తు  

అభివృదేి అధకారి కారాులయములో సమరిపంచిన తేదీనే ‘సమరిపంచిన తేదీగ్ర’ ప్రిగణనలోన్నక్ తీస్తకొనబడుత్తంది. అభ్ుర్డు లు 

సమరిపంచిన రిట్ర్డిలను, ఎన్నికల ఫలితాలు ప్ర కటించిన తర్డవాత 45 రోజులు ముగసిన వంట్నే, మండల ప్రిష్టత్తు  అభివృదేి 

అధకారి జిల్లు  ఎన్నికల ప్రర ధకారిక్ సమరిపంచవలెను. జిల్లు  ఎన్నికల ప్రర ధకారి ఈ రిట్ర్డిలను ప్ర జలకు అందుబాట్లలో ఉంచి, 

2006-ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ (ఎన్నికల న్నర్వహణ) న్నయమాలలోన్న, న్నయమము 101, 102, 103(1)లో తెలిపిన రీతిలో 

తదుప్రి చర్ు తీస్తకొనవలెను. 

 జిల్లు  ఎన్నికల ప్రర ధకారి 2006-ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ (ఎన్నికల న్నర్వహణ) న్నయమాలలోన్న, న్నయమం 103 

యొకక ఉప్న్నయమం (2) మరియు (7) లలో తెలియచేసిన విధ్ముగ్ర, 1994-ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్్ం క్ర ంద 

కోర్బడిన సమయం మరియు ఆ రీతిలో ఎన్నికల ఖర్డు లెకకలను సమరిపంచన్న అభ్ుర్డు ల విష్టయములో తదుప్రి చర్ు 

తీస్తకొనుట్కు  ఉప్కర మించవలెను. 

 క్ర ంద తెలుప్బడిన ష్టర్త్తలను సంతృపిు  ప్రిచే విధ్ముగ్ర అభ్ుర్డు లు సమరిపంచిన రిట్ర్డి / త్తది ఎన్నికల ఖర్డుల 

ఎకంట్లు  ఉనిప్పుడే, సదర్డ రిట్ర్డి / త్తది ఎన్నికల ఖర్డుల ఎకంట్లు  1994-ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్్ంలో న్నరే్దశించిన ప్ర కార్ము 

వునిట్లు గ్ర భావించబడుత్తంది. 
 



(i)  ఖర్డుల అకకంట్ల అన్నివిధాల్ల పూరిు గ్రనూ మరియ యాద్వర్ు ంగ్రను ఉండవలెను. ఏదై నా ఖర్డుల అకకంట్ల 

నందు పూరిు  ఖర్డుల సమాచారాన్ని తెలుప్నట్ు యితే, అట్ి ద్వన్నన్న అసంపూర్ణ  అకకంట్లగ్రనూ మరియు 

సతుదూర్మెై నదిగ్రనూ ప్రిగణంచబడి, చట్్ం మరియు న్నయమాలలో న్నరే్దశించిన విధ్ముగ్ర తగు చర్ులు 

తీస్తకొనబడుత్తంది.  

(ii)  రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం న్నరే్దశించిన పోర ఫారాాలలో సమరిపంచిన ఖర్డుల ఎకంట్ు ను మాతర మే 1994-ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ 

ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్్ములో తెలియజేసిన ప్ర కార్ము సమరిపంచినవిగ్ర ప్రిగణంచబడతాయి. న్నరే్దశించిన 

పోర ఫారాాలకు విర్డదేముగ్ర వుని ఏ ఖర్డుల అకకంట్లనై నా ‘సమరిపంచన్న’ అకకంట్లగ్ర ప్రిగణంచబడుత్తంది.  
 

 ఈ ఉతు ర్డవలో తెలుప్బడిన అంశాలను పోటీచేయు అభ్ుర్డు లు ఖచిుతంగ్ర ప్రటించేందుకు, రిట్రిింగు అధకార్డలు ఈ 

సూచనల ప్ర తిన్న పోటీ చేయు అభ్ుర్డు లకు అందచేసి, వారి నుండి ర్శీదును (acknowledgement) పందవలసినదిగ్ర 

ఆదేశించడమెై నది. 

              

                       డా||  ఎన్. ర్మేశ్ కుమార్  

రాష్్టర ఎన్నికల కమిష్టనర్డ  

 

ఈ క్ర ంద వారిక్:- 

జిల్లు  కలెక్ర్డు  మరియు జిల్లు  ఎన్నికల అధకార్డు  అందరిక్. 

జిల్లు  ప్రిష్టత్తు  ముఖు కార్ున్నర్వహణాధకార్డలందరిక్. 

జిల్లు  ప్ంచాయతీ అధకార్డలందరిక్. 

రిట్రిింగు అధకార్డలందరిక్ (జిల్లు  కలెక్ర్డు  మరియు జిల్లు  ఎన్నికల అధకార్ు  ద్వవరా). 



పోర ఫారాా – I ( కవర్డ పేజి) 

 

గ్రర మ ప్ంచాయతీలు / జిల్లు  ప్ర జా ప్రిష్టత్ లు / మండల ప్ర జా ప్రిష్టత్ లకు ఎన్నికలు - 20….. 

పోటీ చేయు అభ్ుర్డు ల ఎన్నికల వుయముల ఖాతా న్నర్వహణ రిజిస్ర్డ  

 

 

(a) ఎన్నిక పేర్డ (స్థధార్ణ / ఆకసిాక) మరియు సంవతసర్ము :  

(b) పోటీ చేయు అభ్ురిు  పేర్డ :   

(c) పోటీ చేయు అభ్ుర్డు ల జాబితాలో సదర్డ అభ్ురేి కర మ సంఖు :   

(d) పోటీ చేయుచుని ప్దవి *  : సర్పంచు / సభ్యుడు, వార్డు  సంఖు __________ 

________________________  (గ్రర మ ప్ంచాయతీ)  

  : సభ్యుడు, _____________________ మం.ప్.ప్రర .న్న. 

______________________   మండల ప్ర జా ప్రిష్టత్తు   

 : సభ్యుడు, _____________________ జి.ప్.ప్రర .న్న. 

______________________   జిల్లు  ప్ర జా ప్రిష్టత్తు  

(e) నామినేష్టను తేదీ  :   

(f) ఫలితాల తేదీ :   

(g) ఎన్నికలలో అభ్ురిు  చేసిన మొతు ం వుయం (ఖర్డు) : రూ.   

 

 

* వరిు ంచన్న వాటిన్న కొట్ివేయండి.



 

పోర ఫారాా-– II (విష్టయ సూచిక) 

పోటీ చేయు అభ్ురిు  పేర్డ: 

కర .సం. తేదీ ఈ తేది నాటి ఖర్డు 

ప్దేుల  సంఖు 

ఈ తేది నాడు చేసిన 

మొతు ం వుయము 

(రూ.లలో) 

ఈ తేది నాడు 

రిట్రిింగు అధకారి / 

ప్రిశీలకున్న చేత తన్నఖీ 

చేయబడినద్వ? లేద్వ? 

(అవును/ కాదు) 

పోర ఫారాా-III లో ఈ 

తేది నాటి వుయము 

చూపించు  పుట్ల 

(పేజీల) సంఖులు  

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

పోర ఫారాా – III (ప్ర ధాన పేజీలు) ప్దేులవారి  ఎన్నికల వుయ వివరాలు 

 

పోటీ చేయు అభ్ురిు  పేర్డ:_____________________________            పేజి నంబర్డ: _________ 

 

కర .సం. తేదీ ఖర్డు ప్దేు  మరియు 

ద్వన్న వివర్ములు. 

(ప్రిమాణం, సంఖు 

మొదలగునవి) 

ప్దేు వారీ 

చేసిన 

వుయము 

(రూ.లలో) 

ఓచర్డ/ బిలుు  

యొకక కర మ 

సంఖు 

వుయము(ఖర్డు) 

చేసిన వార్డ*  

రిమార్డకలు 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

*అభ్ురిు  / ఎన్నికల ఏజంట్ల / ప్రర్ీ / ఇతర్డలు 

 

డికు ర్దష్టను: 

 పై న ఇవవబడిన సమాచార్ము నాకు తెలిసినంత వర్కు సరియెై నది మరియు న్నజమెై నదన్న దృవీకరించనై నది. 
 

 

పోటీ చేయు అభ్ురిు  యొకక సంతకం 



ఫార్ం-IV-  ర్శీదు 

(అసలు ప్ర తి అభ్ురిు క్ ఇచిు, ఒక కాపీన్న కారాులయంలో భ్దర ప్ర్చవలెను) 

 

ర్శీదు (అసలు ప్ర తి / కారాులయపు కాపీ) 

 

 ____________నల_____________సంవతసర్ంలో ______________ వార్ు  మెంబర్ / సర్పంచు 

________________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ / _______________________ మండల ప్రిష్టత్తు  ప్రర దేశిక 

న్నయోజకవరా్ము ____________________ మండల ప్ర జా ప్రిష్టత్తు  / ___________________ జిల్లు  ప్రిష్టత్తు  ప్రర దేశిక 

న్నయోజకవరా్ము ________________ ______  జిల్లు  ప్ర జా ప్రిష్టత్తు  యొకక ఎన్నికలలో పోటీ చేయు అభ్ుర్డు ల జాభితాలోన్న 

కర మ సంఖు ______________ కలిగన శీర /శీర మతి/కుమారి _____________________________________  గ్రర్డ, 

సమరిపంచిన తన ఎన్నికల వుయ వివరాలు ఈ రోజు అనగ్ర _____________   తేదీన నాకు ముట్ినవి. 

 

          సంబంధత అధకారి సంతకం 

           హోద్వ:మం. ప్. అభివృదేి అధకారి / జిల్లు  ఎన్నికల అధకారి 

 

 

                                       కారాులయ స్వలు 

 

 

 



Original/Duplicate 

(ఒరిజినల్ ప్ర తి నామినేషన్ పేప్ర్ కి జతప్రచాలి.  

డూప్లి కేట్ ప్ర తిని అభ్యరిికి ఇవ్వవ్లసి ఉంటంది.) 

 

గ్రర మ ప్ంచాయతీ ఎనిికలు  

నామినేషన్ ప్త్రర లను తనిఖీ నిమితత ం చెక్ లిస్టు  

 
 

గ్రర మ ప్ంచాయతి పేరు    :     ___________________________________________ 

అభ్యరిి పేరు     :   ___________________________________________ 

పోటీ చేయు ప్దవి పేరు    :    సరపంచ్         /        సభ్యయడు 

వారుు  సంఖ్య మరియు పేరు    :  ___________________________________________ 

నామినేషన్ ప్తర ము దఖ్లు చేసిన తేదీ మరియు సమయము:         ___________________________________________ 

నామినేషన్ ప్తర ము కర మ సంఖ్య   : __________________________________________ 

 

కర మ 

సంఖ్య 
జత ప్రచవ్లసిన ప్త్రర లు 

నామినేషను ప్తర ము దఖ్లు ప్రచడమై నదా  

(అవును లేదా కాదు అని వార యండి) 

(ఏమై నా లోపాలు / దఖ్లు ప్రచవ్లసిన 

ప్త్రర లు ఏమై నా ఉంటే తెలియ చేయాలి) 

1. నామినేషన్ ప్తర ము భాగం – III లో డిప్యయటీ తహసీలా్దరు సా్థయికి తక్కువ్ 

కాని రెవెన్యయ శాఖ్క్క చెందిన అధికారి సమక్షంలో చేసిన ప్ర కటనను గ్రనీ 

లేదా అరహ త గల అధికారి దావరా జారీ చేయబడిన క్కల ధృవీకరణ ప్తర ము  

 

 

 

 

2 రాషు ర ఎనిికల సంనం నిరాిషు ప్రచిన విధంగ్ర  ధరావ్త్తత  (డిపాజిట్)    

 

 

3 అభ్యరిికి చెందిన నేర చరితర , ఆస్టత లు, రుణాలు (అప్పులు) విదాయరహ తలక్క 

సంబంధించి, ఇదారు స్థక్షుల దావరా ధృవీకరించిన సీవయ ప్ర కటన  

(a) అనిి గడులు ప్యరిత  చేయబడినవి 

(b) అసంప్యరిత గ్ర ఉని గడులు 

  

4 ఎనిికల ఖ్రుుల ఖాత్రను నిరవహిస్థత నని నిరీీత నమూనాలో అభ్యరాి 

రిటరిింగు అధికారి సమక్షంలో చేసే డికి రేషను  

 

 

 

 

 

(తిర ప్లప చూడండి) 



 

నామినేషన్ ప్తర ముతో జతప్రచని ఈ కిర ంద తెలిప్లనటవ్ంటి దాఖ్లు ప్రచవ్లసిన ప్త్రర లు : 

(a) ____________________  తేదీ లోగ్ర సమరిపంచవ్లసిన ప్త్రర లు ____________________________________  

(b) ____________________  తేదీ లోగ్ర సమరిపంచవ్లసిన ప్త్రర లు ____________________________________  

(c) ____________________  తేదీ లోగ్ర సమరిపంచవ్లసిన ప్త్రర లు ____________________________________  

 

అందినది :                                                   

________________________________        ____________________________________               

   (అభ్యరిి సంతకము)             (రిటరిింగ్ అధికారి / సహాయ రిటరిింగ్ అధికారి సంతకము) 

 

తేదీ & సమయము: ______________________________    

సాలము  : ______________________________    

 

గమనిక: 

1. అనిి ఫారాలు, ప్త్రర లు మరియు సరిు ఫికెట్్ మొదలై నవి నామినేషన్ వేసేందుక్క ఆఖ్రి తేదీన స్థయంతర ం 5.00 గం. ల లోపు 

తప్పని సరిగ్ర దఖ్లు చేయాలి్ ఉంటంది. 

 

2. అభ్యరిికి చెందిన నేర చరితర , ఆస్టత లు, రుణాలు (అప్పులు) విదాయరహ తలక్క సంబంధించి, ఇదారు స్థక్షుల దావరా ధృవీకరించి 

మరియు అనిి గడులను ప్యరించినటిు  సీవయ ప్ర కటన నామినేషన్ చేసేందుక్కగల గడువు ఆఖ్రి తేదీన స్థయంతర ం 5.00 

గం. ల లోపు తప్పని సరిగ్ర దఖ్లు చేయాలి్ ఉంటంది. (అభ్యరాులు అనీి గడులన్య ప్యరించవ్లసి ఉంటంది. ఏదై నా 

సమాచారము తెలుయ చేయుటక్క లేనటి యితే, అటిు  గడిలో “లేదు” లేక “వ్రిత ంచదు” అని వార యవ్లసియుంటంది.  

 

3. అభ్యరిి చెలిి ంచవ్లసిన ఎనిికల డిపాజిట్ మొత్రత నిి నామినేషన్ దఖ్లు ప్రిచే ముందు గ్రని లేదా నామినేషన్ ప్తర ము 

దఖ్లుప్రిచే సమయము నందు గ్రని చెలిి ంచాలి. కనుక, డిపాజిట్ చెలిి ంచ లేదని నోటీస్ట ఇవ్వవ్లసిన అవ్సరము లేదు. 

 

 

 



ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం  

సా్థన్నక సంసాల ఎన్నికల ప్ర వర్త నా న్నయమావళి  

(MODEL CODE OF CONDUCT) 
 

 

 భార్త రాజ్యంగంలోన్న 243-కె మరియు 243 జెడ్-ఎ ప్రిచ్చేధ్ం క్ర ంద మరియు ఇందుకు వీలుకల్పంచ్చ ఇతర్ అన్ని 

అధికారాలను పుర్సకరించుకొన్న ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్్టరంలోన్న గ్రర మ ప్ంయతయలకలకు, మండల ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత లకు, జిల్లా  ప్ర జ్ 

ప్రిష్టత్తత లకు, నగర్ ప్ంయతయలకలకు, మున్నసిపాల్టీలకు, మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టనులకు స్వేచ్ేగ్ర, న్నజ్యిలకగ్ర, ప్ర శంతంగ్ర 

ఎన్నికలు జరిగే విధ్ంగ్ర రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ఇందుమూలంగ్ర, ఈ క్ర ంద తెల్పిన ఎన్నికల ప్ర వర్త నా న్నయమావళిన్న జ్రీ 

చ్చయుచునిది. 
 

వరిత ంపు మరియు అమలు పార ంతం 

1. )ఎ(  దీన్నన్న సా్థన్నక సంసాల ఎన్నికల ప్ర వర్త నా న్నయమావళిగ్ర భావింయతల్; 

)బి(  ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి పోటీ చ్చస్వ అభ్యరా్థలకు, రాజకీయ పార్ీలకు, మంత్తు లకు, రాష్్టర  ప్ర భుతేం, 

సా్థన్నక సంసాల మరియు సా్థన్నక సంసాల ఎన్నికలతో సంబంధ్ం వుని ఇతర్ ప్ర భుతే  ఉద్యయగులకు వరిత స్త ంది. 

2. రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల షెడ్యయలు ప్ర కటంచిన తేదీ నుండి ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి అమలులోన్నక్ వస్త ంది. 

ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి ఎన్నికల ప్ర క్ర య పూరిత  అయ్యంత వర్కు అమలులో ఉంటంది. 

3. ఈ న్నయమావళిలో ఉప్యోగంచిన ప్దజ్లము మరియు భావము 1994-ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంయతయలక రాజ్ చ్ట్్ం, 

1965-ఆంధ్ర  మున్నసిపాల్టీల చ్ట్్ం, 1955-మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టనా  చ్ట్్ం మరియు వాట ప్ర కార్ము రూపందించిన 

న్నయమాలలో పేర్పకని భావ, ప్దజ్ల్లన్ని పోల్ ఉంటంది. 

    3(ఎ).  రాష్్టరమంతటా గ్రర మీణ సా్థన్నక సంసాలకు స్థధార్ణ ఎన్నికలను న్నర్ేహంచ్చట్ప్పుడు, ఎన్నికల ప్ర వర్త నా న్నయమావళి 

 కేవలం గ్రర మీణ పార ంతాలకు మాతర మే వరిత స్త ంది, రాష్్టరంలో గల ప్ట్్ణ సా్థన్నక సంసాల ప్రిధిలో ఇది అమలులో 

 వుండదు. అదే విధ్ముగ్ర, రాష్్టరమంతటా ప్ట్్ణ సా్థన్నక సంసాలకు స్థధార్ణ ఎన్నికలను న్నర్ేహంచ్చట్ప్పుడు, ఎన్నికల 

 ప్ర వర్త నా న్నయమావళి కేవలం ప్ట్్ణ పార ంతాలకు మాతర మే వరిత స్త ంది, రాష్్టరంలో గల గ్రర మీణ సా్థన్నక సంసాల ప్రిధిలో 

 ఇది అమలులో వుండదు. 

    3(బి). రాష్్టరం అంతటా కాకుండా సా్థన్నక సంసాలకు ప్రిమిత సంఖ్యలో యాదృచిేక లేదా స్థధార్ణ ఖాళీలను పూరించుట్కు 

ఎన్నికల షెడ్యయలు జ్రీ చ్చసినచో ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత ంపు లేదా అమలు విధానం ఈ క్ర ంద విధ్ంగ్ర 

వుంటంది. 

 

 జెడిపటసి సభుయడు: ఒక జెడిపటసి సా్థనాన్నక్ ఎన్నిక షెడ్యయలు ప్ర కటంచ్బడినపుడు, ఆ జెడిపటసి సా్థనం కల్గన  రెవెనుయ 

డివిజన్ మొతాత న్నక్ ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత స్త ంది. 

 ఎంపిటసి సభుయడు: ఒక ఎంపిటసి సా్థనాన్నక్ ఎన్నిక ప్ర కట్న వెలువడినపుడు, ఆ ఎంపిటసి సా్థనం కల్గన మండల ప్ర జ్ 

ప్రిష్టత్తత  మొతాత న్నక్ ఈ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత స్త ంది. 

 గ్రర మప్ంయతయలకలోన్న సర్పంచ్  లేదా వార్థు  సభుయడు లేదా రెండింటక్ కల్పి: గ్రర మ ప్ంయతయలకలోన్న సర్పంచ్ లేదా 

వార్థు  సభుయడు లేదా రెండింటక్ కల్పి ఒకేస్థరి ఎన్నిక ప్ర కటంచ్బడినప్పుడు, ఆగ్రర మ ప్ంయతయలక మొతాత న్నక్ ఎన్నికల 

ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత స్త ంది. 

 మున్నసిపాల్టీ / నగర్ ప్ంయతయలక సభుయడు:  మున్నసిపాల్టీ/నగర్ ప్ంయతయలకలోన్న సభుయన్న ఎన్నిక 

ప్ర కటంచ్బడినప్పుడు, ఆ మున్నసిపాల్టీ లేదా  నగర్ ప్ంయతయలక మొతాత న్నక్ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత స్త ంది. 

 మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టన్ సభుయడు: మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టన్ లోన్న సభుయన్న ఎన్నిక ప్ర కటంచ్బడినప్పుడు, అట్ మున్నసిప్ల్ 

కార్పపరేష్టన్ మొతాత న్నక్ ఎన్నికల ప్ర వర్త నా న్నయమావళి వరిత స్త ంది. 
 

 

 



I. స్థధార్ణ ప్ర వర్త నా న్నయమావళి: 

1. ఏ పార్ీ లేదా అభ్యరాి గ్రన్న: ప్ర స్త తం నెలకొని విభేదాలను లకవర తర్ం చ్చయడము, ప్ర్సపర్ దేేష్ట భావాన్ని సృష్్ంచ్డము, 

వివిధ్ కుల్లలు, మతాల మధ్య లేదా భాష్టల మధ్య విభేదాలను సృష్్ంచ్చ కార్యకల్లపాలలో పాలొ్గనరాదు. 

2. జ్తి, మతము, కులము, పార ంతము పార తిప్దికగ్ర ఓట వేయమన్న కోర్రాదు. 

3. ఎన్నికల ప్ర యతరాన్నక్ పార రా్న మందిరాలై న దేవాలయము, మసీదు, చ్రిే ల్లంట ప్ర దేశలను వేదికలుగ్ర వాడుకొనరాదు. 

4. ఒక అభ్యరాి యొకక ప్ర జ్ జీవితాన్నక్ సంబంధ్ం లేన్న వయక్త గత విష్టయాలను గ్రన్న, లేదా వాసత వాలను రూడీ 

ప్ర్థచుకోకుండా ఎల్లంట వయక్త గత ఆర్పప్ణలు చ్చయరాదు. 

5. ఒక రాజకీయ పార్ీపై  విమర్శలు చ్చస్వట్ప్పుడు అవి పార్ీ విధానాలకు, కార్యకర మాలకు, గత చ్రితర కు మాతర మే కట్బడి 

వుండాల్. అంతేగ్రన్న, వాసత వాలు తెలుస్కోకుండా ఎల్లంట న్నరాధార్ ఆర్పప్ణలు చ్చయరాదు. 

6. పోటీ చ్చయు అభ్యరా్థల వయక్త గత న్నవాస్థల వదద , వారి అభిపార యాలకు లేదా కార్యకల్లపాలకు వయతిరేకంగ్ర ప్ర దర్శనలు 

లేదా పికెటంగులు ఎట్ ప్రిసాిత్తలలో న్నర్ేహంచ్రాదు. 

7. ఒక పై రవేట / ప్ర భుతే భ్వనాన్ని, ఆ భ్వన యజమాన్న / సంబంధిత అధికారి నుండి వార త మూలకంగ్ర ముందస్త  

అనుమతి పందకుండా, ఆ భ్వనముపై  ఏ పార్ీగ్రన్న, అభ్యరాి గ్రన్న, వారి అనుచ్ర్థలు గ్రన్న పార్ీ / అభ్యరాి జెండాను 

పాత్తట్కు, నోటీస్, పోస్ర్థా  అతిక్ంచుట్, స్లా గనుా  వార యుట్ చ్చయరాదు. ఒకవేళ ఈ విష్టయంలో తగు అనుమతి 

పందినట్ా యితే అట్ వార తపూర్ేకమై న అనుమతి ప్తర ం యొకక కాపీన్న వెంట్నే సంబంధిత ఎన్నికల అధికారిక్ 

ప్ంపాల్. 

8. ఎవరెై నా  ఒక అభ్యరాి లేదా రాజకీయ పార్ీ వారి అనుచ్ర్థలు ఎగుర్వేసిన జెండాను లేదా అంటంచిన పోస్ర్ా ను ఏ 

ఇతర్ అభ్యరాి లేదా అతన్న అనుచ్ర్థలు తొలగంచ్రాదు లేదా పాడు చ్చయరాదు. 

9. ఎన్నికల చ్ట్్ం ప్ర కార్ము అవినీతి ప్దద త్తలు మరియు నేరాలుగ్ర వుని అన్ని కార్యకల్లపాలకు అన్ని రాజకీయ పార్ీలు 

మరియు అభ్యరా్థలు తప్పన్నసరిగ్ర దూర్ంగ్ర వుండాల్. అవేవంటే,- 

(i) మతం, కులం లేదా వరొ్ం పార తిప్దికన ఓట వేయమన్న లేదా ఓట వేయవదద న్న కోర్థట్, మరియు ఓట 

వేయాలన్న కోర్థతూ ఏదై నా మతప్ర్మై న గుర్థత ను ఉప్యోగంచుట్. 

(ii) ముదిర ంచ్చ వారి మరియు ప్ర చుర్ణ కర్త  పేర్థ, చిర్థనామా పేర్పకనకుండా ఏదై నా  పోస్ర్థ, కర్ప్తర o, లీఫ్లా ట్, 

సర్థకయలర్ లేదా ప్ర కట్నను ముదిర ంచుట్ లేదా ప్ర చురించుట్. 

(iii) ఒక అభ్యరాి యొకక ఎన్నిక అవకాశలను ప్ర తికూలంగ్ర ప్ర భావితం చ్చయాలనే ఉదేద శంతో ఆ అభ్యరాి వయక్త గత 

ప్ర వర్త న లేదా నడవడికకు సంబంధించి తప్పుడు లేదా అవాసత వమై న ప్ర కట్నను లేదా వారాత ంశమును 

ప్ర చురించుట్. 

(iv) మర్పక రాజకీయ పార్ీ లేదా అభ్యరాిచ్చ ఏరాపట చ్చయబడిన ఎన్నికల సమావేశన్ని అడుు కొనుట్ లేదా 

చెడగొట్ట్. 

(v) ఈ క్ర ంద సమయాలలో ఊరేగంపులు లేదా బహర్ంగ సభ్లను న్నర్ేహంచుట్ న్నష్దద ము: 

(ఎ)   మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టనుా , మున్నసిపాల్టీలు మరియు నగర్ ప్ంయతయలక ఎన్నికల విష్టయంలో 

పోల్ంగు ముగయటాన్నక్ న్నర్ణ యించిన సమయాన్నక్ ముందు 48 గంట్ల నుండి. 

 (బి) జిల్లా  ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత లు మరియు మండల ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల ఎన్నికల పోల్ంగు ముగయటాన్నక్ 

న్నర్ణ యించిన సమయాన్నక్ ముందు 48 గంట్ల నుండి. 

 (సి) గ్రర మ ప్ంయతయలకలకు జరిగే ఎన్నికల విష్టయంలో పోల్ంగు ప్రిసమాప్త ం కావడాన్నక్ న్నర్ణ యించిన 

సమయాన్నక్ ముందు 44 గంట్ల నుండి. 

 (vi) ఓట్ర్ా కు ఏ రూప్ంలోనెై నా లంచ్ము లేదా రివార్థు లు ఇవేజూప్డం. 

 (vii) పోల్ంగు స్్వష్టనుకు 100 మీట్ర్ా  ప్రిదిలోప్ల ఓట్ా  కోసం ప్ర యతర్ం చ్చయుట్ లేదా విజఞ పిత   

           చ్చయుట్. 



(viii) పోల్ంగు స్్వష్టనుకు లేదా పోల్ంగు స్్వష్టను నుండి ఓట్ర్ా కు ఏదై నా ప్ర యాణ సౌకర్యం లేదా ప్ర యాణ 

ఏరాపట్ా ను చ్చయడం. 

(ix) పోల్ంగు స్్వష్టను లోప్ల లేదా దాన్న దరిదాపులలో కర మశిక్షణా రాహతయంగ్ర ప్ర వరిత ంచ్డం లేదా పోల్ంగు 

అధికారి తన డ్యయటీన్న న్నర్ేరిత ంచ్డంలో అడు గంచ్డం. 

(x) వేర్పక ఓట్ర్థ పేర్థ మీద ఓట వేయడాన్నక్ ప్ర యతిించ్డం. 
 

10. ఏదై నా  రాజకీయ పార్ీ లేదా అభ్యరాి, ఇతర్ రాజకీయ పార్ీల లేదా వారి నాయకుల దిష్్ బొమమలను ఊరేగంచ్డము, 

తగులబెట్్డం మరియు ఇతర్ రూపాలలో ప్ర దరిశంచ్డం చ్చయరాదు. 
 

II. సమావేశలు: 

1. అధీకృత సా్థన్నక అధికార్థల నుండి తగన అనుమతి పందకుండా ఏ పార్ీ గ్రనీ, అభ్యరాి గ్రనీ బహర్ంగ సమావేశలు 

లేదా ఊరేగంపులు న్నర్ేహంచ్రాదు. 

2. అధీకృత సా్థన్నక అధికారి నుండి తగన అనుమతి పందకుండా ఏ పార్ీ గ్రనీ, అభ్యరాి గ్రనీ లౌడుసీపకర్థా  

ఉప్యోగంచ్రాదు. అంతేకాకుండా ఉప్నాయస్థలు నేర్థగ్ర లేదా రికార్థు  చ్చసిన ఉప్నాయస్థలు విన్నపించ్డం కోసం 

కాకుండా ఇతర్ విధ్ంగ్ర లౌడుసీపకర్ా ను ఉప్యోగంచ్రాదు. సంగీతాన్ని లేదా పాట్లను విన్నపించ్డాన్నక్ లౌడు 

సీపకర్ా ను ఉప్యోగంచ్రాదు. అనుమతి పందిన బహర్ంగ సమావేశలు మరియు ర్పడుు  షోల వదద  లౌడ్ సీపకర్థా  

ఉదయం 6.00 గంట్ల నుండి రాతిర  10.00 గంట్ల మధ్య మాతర మే ఉప్యోగంయతల్. ఇతర్ అన్ని సందరాాలలో, లౌడ్ 

సీపకర్ా ను ఉదయం 10.00 గంట్ల నుండి స్థయంతర ం 6.00 గంట్ల మధ్య మాతర మే ఉప్యోగంయతల్. పై న తెల్పిన 

న్నబంధ్నలను ఎవరెై నా ఉలా ంఘంచినట్ా యితే, పోలీస్ అధికార్థలు లౌడుసీపకర్ా ను జపుత  చ్చయడాన్నక్ అధికార్ం కల్గ 

ఉంటార్థ. ఎన్నికల ప్ర యతర్ం మూలంగ్ర ఆస్ప్త్తు లలోన్న ర్పగులకు అసౌకర్యం కలుగకుండా న్నవారించ్డాన్నక్ 

ఆస్ప్త్తు ల ప్రిసరాలలో ఏ విధ్మై న శబద కాలుష్టయం కలుగకుండా ఉండేల్ల అన్ని రాజకీయ పార్ీలు మరియు 

అభ్యరా్థలు తగు జ్గర తత లు లకస్కోవాల్.  

3. బహర్ంగ ప్ర దేశలలో ఎన్నికల సమావేశలను న్నర్ేహంచ్డాన్నక్ అనుమతి మంజూర్థ చ్చస్వ విష్టయంలో అభ్యరా్థల లేదా 

రాజకీయ పార్ీల మధ్య ఏ విధ్మై న ప్క్షపాతాన్ని చూప్రాదు. ఒకే ప్ర దేశంలో ఒకే తేదీ, ఒకే సమయంలో సమావేశలను 

న్నర్ేహంచ్డాన్నక్ ఒకరికంటే ఎకుకవ మంది అభ్యర్థద లు లేదా రాజకీయ పార్ీల నుండి అభ్యరా్నలు వచిేన సందర్ాంలో 

మొట్్మొదట్ దర్ఖాస్త  చ్చస్కుని అభ్యరాి లేదా పార్ీక్ అనుమతిన్న మంజూర్థ చ్చయాల్. 
 

III. ఊరేగంపులు: 
 

1. ఊరేగంపు పార ర్ంభ్ం కావటాన్నక్ ముందే దాన్న తేదీన్న, పార ర్ంభ్ సమయాన్ని, మారొాన్ని మరియు ఊరేగంపు ముగంపు 

ప్ర దేశన్ని పార్ీ లేదా ఊరేగంపు న్నర్ేహంచ్చ అభ్యరాి న్నర్ణ యింయతల్. మరియు దాన్నన్న తప్పకుండా పాటంయతల్. 

2. ఊరేగంపుకు అవసర్మై న ఏరాపట్ా ను చ్చయడాన్నక్ వీలుగ్ర ఊరేగంపు వివరాలను న్నరాేహకులు సా్థన్నక పోలీస్ 

అధికార్థలకు ముందుగ్ర సమాయతరాన్ని ఇవాేల్. 

3. ఊరేగంపు వెళ్లా  మారొ్ంలో ఏవెై నా న్నషేధాజఞ లు ఉనిట్ా యితే, న్నరాేహకులు సంబంధిత అధీకృత అధికారి చ్చత 

ప్ర తేయకంగ్ర అట్ ఆజఞ లను మినయియింపునకు తగన అనుమతి పందితే తప్ప, అట్ న్నషేధాజఞ లను వార్థ ఖ్చిేతంగ్ర 

పాటంయతల్. 

4. ఊరేగంపు కొనస్థగే దారిలో న్నరాేహకులు ముందుగ్ర తగన చ్ర్యలు లకస్కోవాల్. దాన్న వలా  టార ఫిక్ కు ఏ విధ్మై న 

ఆట్ంకం లేదా ఇబబందులు కలగకుండా వుంటంది. ఊరేగంపు యతల్ల పడవుగ్ర ఉనిట్ా యితే ఊరేగంపును చిని 

చిని న్నడివి గల భాగ్రలుగ్ర విడదీయాల్. ఇందువలా  ఊరేగంపు కొనస్థగే దారిలో ప్ర తేయక్ంచి ఊరేగంపు ర్పడుు  జంక్షనా  

వదద  టార ఫిక్ ను దశలవారీగ్ర వెళ్లా ందుకు అనుమతించ్డాన్నక్ వీలు అవుత్తంది. అందువలా  విప్రీతమై న టార ఫిక్ ర్దీద న్న 

న్నవారించ్వచుేను. 



5. ఊరేగంపులు స్థధ్యమై నంతవర్కు ర్పడుు కు కుడి వెై పున వెళ్లే విధ్ంగ్ర కర మబధీద కరింయతల్. ఊరేగంపు సమయంలో 

డ్యయటీలో వుని పోలీస్ సిబబంది యొకక ఆదేశలను మరియు సలయిలను న్నరాేహకులు ఖ్చిేతంగ్ర పాటంయతల్. 

6. రెండు లేక అంతకంటే ఎకుకవ రాజకీయ పార్ీలు లేదా అభ్యరా్థలు ఒకే రూట్ా లో లేదా ఆ రూటకు సంబంధించిన ఒకే 

మారొ్ంలో, ఒకే సమయంలో ఊరేగంపులు చ్చయవలసి వస్వత , న్నరాేహకులు ఒకరికొకర్థ ముందుగ్రనే ఈ విష్టయంపై  

అవగ్రహనకు వచిే, ఊరేగంపులు  ఒకదాన్నక్ ఒకట ఎదుర్థప్డకుండా లేదా టార ఫిక్ కు అంతరాయం కలుగకుండా 

సరెై న చ్ర్యలు లకస్కోవాల్. సంతృపిత కర్మై న ఏరాపట్ా ను చ్చయడాన్నక్గ్రను సా్థన్నక పోలీస్ల సయియాన్ని లకస్కోవాల్. 

ఇందుకోసం రాజకీయ పార్ీలు ఊరేగంపుకు వీలై నంత ముందుగ్రనే పోలీస్లను  సంప్ర దింయతల్. 

7. ఊరేగంపులో పాలొ్గని వయకుత లు ఏదై నా వస్త వులను లకస్కువెళ్లే విష్టయంలో రాజకీయ పార్ీలు లేదా అభ్యరా్థలు పూరిత  

న్నయంతర ణ కల్గ వుండాల్. ముఖ్యంగ్ర అవాంఛనీయ శకుత లు ఉదేర కాన్నక్ గురి అయిన సందర్ాంలో వార్థ వీటన్న 

దురిేన్నయోగప్ర్చ్చ అవకాశం వుంటంది. 
 

IV. పోల్ంగు ర్పజు: 

1. పోల్ంగు ర్పజున అన్ని రాజకీయ పార్ీలు మరియు అభ్యరా్థలు:- 

(ఎ) వారి అధీకృత ఏజెంట్ా కు తగన బ్యయడీీలు లేదా గురిత ంపు కార్థు లను సర్ఫరా చ్చయాల్. 

 (బి) ఈ క్ర ంది వేళలోా  మదయం సర్ఫరాను న్నల్పివేయాల్:-  

  (1)  జిల్లా  ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత లు మరియు మండల ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల ఎన్నికల విష్టయంలో పోల్ంగు ముగయు 

సమయాన్నక్ (48) నలభై  ఎన్నమిది గంట్ల ముందు నుండి మరియు ఓట్ా  లక్కంపు ర్పజున కూడా; 

(2)  గ్రర మ ప్ంయతయతి ఎన్నికల విష్టయంలో పోల్ంగు ముగయు సమయాన్నక్ (44) నలభై  నాలుగు గంట్ల 

ముందు నుండి మరియు ఓట్ా  లక్కంపు ర్పజున కూడా; మరియు 

(3)  మున్నిప్ల్ కార్పపరేష్టనుా , మున్నిపాల్టీలు / నగర్ ప్ంయతయలకలకు జరిగే ఎన్నికల విష్టయంలో పోల్ంగు 

ముగయు సమయాన్నక్ (48) నలభై  ఎన్నమిది గంట్ల ముందు నుండి మరియు ఓట్ా  లక్కంపు ర్పజున కూడా; 

(సి) రాజకీయ పార్ీల, అభ్యరా్థల కార్యకర్త లు, స్థనుభూతిప్ర్థలలో ప్ర తిఘట్నలు, ఉదిర కత తలను 

న్నవారించ్డాన్నక్గ్రను పోల్ంగు కేందార ల వదద  రాజకీయ పార్ీలు, అభ్యరా్థలు ఏరాపట చ్చసిన శిబిరాల వదద   

అనవసర్మై న గుంపులను అనుమతించ్రాదు. 

(డి) పోల్ంగు జరిగే ర్పజున వాహనాల రాకపోకలపై  విధించిన ఆంక్షలను శిర్స్థవహంచ్డంలో అధికార్థలతో 

సహకరింయతల్. వాహనాలకు ప్రిమిట్ా ను పందాల్ మరియు వాహనాలపై  సపష్్టంగ్ర ప్రిమిట్ా ను ప్ర దరిశంయతల్. 

2. ఓట్ర్ా కు అభ్యరా్థలు ప్ంచ్చ గురిత ంపు సిా ప్పులు తెలా కాగతంపై  ఉండాల్. దాన్నపై  ఏ అభ్యరాి గుర్థత  లేదా పేర్థ ఉండరాదు. 

గుర్థత ంపు సిా ప్పులపై  కేవలం ఓట్ర్థ పేర్థ, అతన్న / ఆమ  తండిర  / భ్ర్త  పేర్థ; వార్థు  నెంబర్థ, పోల్ంగు బూత్త నెంబర్థ 

మరియు ఎన్నికల జ్బితాలో వుని ఓట్ర్థ వర్థస సంఖ్యను మాతర మే వార సి ఉండాల్. 

3. ఎన్నికలు ప్ర శంతంగ్ర, శంతియుతంగ్ర జరిగేట్టా  చూడడాన్నక్ వీలుగ్ర ప్ర తి అభ్యరాి మరియు రాజకీయ పార్ీలు 

ఎన్నికల విధులలో వుని అధికార్థలతో సహకరింయతల్. 
 

V. పోల్ంగు కేందర ం: 

 ఓట వేస్వ వయకుత లు తప్ప, రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం జ్రీ చ్చసిన చెలుా బ్యట అయ్య అనుమతి ప్తర ం లేకుండా పోల్ంగు 

కేందార లలోక్ ఏ వయక్త  కూడా ప్ర వేశించ్రాదు. 
 

VI. ప్రిశీలకులు: 

 రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికల  ప్రిశీలకులను న్నయమిస్త ంది. ఎన్నికల న్నర్ేహణ లకర్థకు సంబంధించి న్నరిద ష్్టమై న 

ఏవెై న ఫిరాయదులు లేదా సమసయలు అభ్యరా్థలకు లేదా వారి ఏజెంట్ా కు ఉతపనిమయినచో అట్ సమసయలను వార్థ ఎన్నికల 

ప్రిశీలకుల దృష్్క్ లకస్కురావచుేను. 
 



VII. వయయం:- 

1. రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ప్ర కట్న దాేరా న్నర్ణ యించిన వయయాన్నక్ మించి పోటీ చ్చస్వ అభ్యరాి ఎన్నికలలో ఖ్ర్థే చ్చయరాదు. 

2. పోటీ చ్చస్వ అభ్యరిి,  న్నరిద ష్్ట నమూనాలో ర్పజువారీ ఎన్నికల వయయాన్ని తెల్పే రికార్థు ను న్నర్ేహంయతల్. అతన్న అభ్యరాితాేన్ని 

అంగీకరించిన తేదీన, అతన్నక్ అట్ నమూనాలను రిట్రిింగు అధికారి ఉచితంగ్ర సర్ఫరా చ్చస్థత ర్థ.  

3.  ఎన్నికల ఫల్తాలు ప్ర కటంచిన 45 ర్పజుల లోప్ల పోటీ చ్చసిన ప్ర తి అభ్యరాి తన మొతత ం ఎన్నికల ఖ్ర్థే వివరాలను జిల్లా  

ఎన్నికల అధికారిక్ తప్పక సమరిపంయతల్. 
 

VIII. అధికార్ంలో ఉని పార్ీ: 

1. ప్ర భుతే ఉద్యయగులు ఎన్నికల సమయంలో పూరిత గ్ర న్నష్టపక్షపాతంగ్ర వుండాల్. పోటీ చ్చస్త ని అభ్యరాి లేదా రాజకీయ 

పార్ీక్ అనుకూలంగ్ర లేదా వయతిరేకంగ్ర ఎట్ ప్రిసాిత్తలలోనూ ప్ర యతర్ం చ్చయరాదు. 

2. ఎన్నికల ప్ర్యట్నలో భాగంగ్ర ఒక మంతిర , ఏదై నా  వయక్త  ఆయిేనాన్ని అంగీకరించి, ఆ వయక్త  ఇంటలో ఏరాపట చ్చసిన 

ఏదై నా కార్యకర మంలో పాలొ్గంటే, ప్ర భుతే ఉద్యయగ ఎవరూ అట్ కార్యకర మంలో పాలొ్గనరాదు. 

3. ఎన్నికల సమావేశలను న్నర్ేహంచ్డాన్నక్ మరియు ఎన్నికల విష్టయంలో విమానాల కోసం  హెలీపాయడుా  

విన్నయోగంచ్డాన్నక్ మై దానాలు మొదలగునటవంట బహర్ంగ ప్ర దేశలలో అధికార్ంలో వుని పార్ీ గుతాత ధిప్తయం 

చూప్రాదు. అధికార్ంలో వుని పార్ీ అట్ ప్ర దేశలు, సౌకరాయలను ఏ న్నయమ న్నబంధ్నలపై  ఉప్యోగస్త నిద్య అవే  

న్నయమ న్నబంధ్నలపై  అట్ ప్ర దేశలు, సౌకరాయలను ఉప్యోగంచ్డాన్నక్ ఇతర్ పార్ీలకు  మరియు అభ్యరా్థలకు 

అనుమతింయతల్. 

4. విశర ంతి భ్వనాలు, సరూకయట్ హౌజులు మరియు ఇతర్ ప్ర భుతే వసతిన్న వాడుకోవడాన్నక్ అధికార్ంలో వుని పార్ీక్ ఏ 

న్నయమ న్నబంధ్నలపై  అనుమతిస్థత ర్ప అవే న్నయమ న్నబంధ్నలపై  వాటన్న ఉప్యోగంచుకోవడాన్నక్ పోటీలో వుని 

అందర్థ అభ్యరా్థలకూ మరియు అన్ని రాజకీయ పార్ీలకూ  అనుమతింయతల్. అయితే ఎన్నికల ప్ర యతర్ం న్నమితత ం అట్  

భ్వనాలను లేదా వాట  ప్రిసరాలను విన్నయోగంచ్డాన్నక్ ఏ అభ్యరాిన్న లేదా పార్ీన్న ఎట్ ప్రిసాితిలో అనుమతించ్రాదు. 

5. ఎయిడెడ్ విదాయ సంసా లేదా రాష్్టర ప్ర భుతేం లేదా కేందర  ప్ర భుతేం నుండి ఆరిిక సయియం పందుత్తని ఏదై నా ఇతర్ 

విదాయ సంసా యాజమానాయన్నక్ ఇంయతరీీగ్ర వుని లేదా దాన్నతో ఏ రీతిలోనెై నా సంబంధ్మునిట్ పోట చ్చస్త ని ఎవరెై నా 

అభ్యరిి, తన ఎన్నికల అవకాశలు మర్థగు ప్ర్చుకునేందుకు అట్ సంసాకు చెందిన భ్వనాలు, మౌల్క సదుపాయాలు, 

సిబబంది, న్నధులు లేదా వాహనాలను విన్నయోగంచ్రాదు.  

6. స్థధార్ణంగ్ర ఎన్నికల సమయంలో న్నర్ేహంచ్చ అన్ని సమావేశలను ఎన్నికల సమావేశలుగ్రనే ప్రిగణంయతల్. అట్ 

సమావేశలపై  ప్ర భుతే ధ్నాన్నివిన్నయోగంచ్రాదు. శంతి భ్దర తల విధులకు ఇంయతరీీగ్ర వుని లేదా భ్దర తా విధులను 

న్నర్ేహంచ్చ సిబబంది తప్ప ఇతర్ ప్ర భుతే ఉద్యయగులు పై న తెల్పిన సమావేశలకు యిజర్థకారాదు. 

(i) ఒక మంతిర , ఎన్నికలు జర్థగుత్తని జిల్లా లోా  ఏ ప్ర దేశంలోనెై నా ప్ర్యట్నకు వెళిా నచో, అట్ ప్ర్యట్నను ఎన్నికల 

ప్ర్యట్నగ్ర ప్రిగణంయతల్. భ్దర తా ప్ర యోజనాల న్నమితత ం న్నయమిత్తలై న సిబబంది తప్ప ఇతర్ ప్ర భుతే ఉద్యయగ 

ఎవేరూ మంతిర  వెంట్ ఈ ప్ర్యట్నలకు వెళేరాదు. అట్  ప్ర్యట్నకు ప్ర భుతే వాహనాలనుగ్రనీ లేదా ఏదై నా  

ఇతర్ ప్ర భుతే సౌకరాయలనుగ్రనీ సమకూర్ేరాదు. 

(ii) ప్ర భుతేం, సా్థన్నక సంసాలు, ప్ర భుతేర్ంగ సంసాలు, సహకార్ సంసాలు మరియు ప్ర భుతే గ్రర ంట్ా ను 

పందుత్తని ఏదై నా  ఇతర్ సంసాలకు చెందిన వాహనాలను ఎన్నికల ప్ర కట్న తేది నుండి ఎన్నికల ఫల్తాల 

ప్ర కట్న తేది వర్కు ఏ రీతిలోనూ ఎన్నికల ప్ర యతర్ం కోసం ఎవరెై నా మంతిర క్, పార్ా మంట సభుయన్నక్, లేదా 

శసన సభుయన్నక్ లేదా అభ్యరాిక్ సమకూర్ేరాదు. 

7. ఎవరెై నా అభ్యరాి యొకక ప్ర యోజనాల కోసం మంత్తు లు ఎన్నికల ప్ర యతర్ంతో పాటగ్ర అధికారిక ప్నులను జతచ్చసి 

ప్ర్యటంచ్రాదు. ప్ర భుతే వాహనాలతో పాటగ్ర అధికారిక యంతార ంగ్రన్ని మరియు వయక్త గత లేదా ఇతర్ ప్ర భుతే 

వనర్థలను మంత్తు లు ఈ ప్ర్యట్నలో ఉప్యోగంచ్రాదు. 
 



8. రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం, ఎన్నికలను ప్ర కటంచిన తేది నుండి మంత్తు లు మరియు ఇతర్ అధికార్థలు- 

(ఏ) రాష్్టర న్నధుల నుండి లేదా విచ్క్షణ పూర్ేకమై న న్నధుల నుండి ఎల్లంట గ్రర ంట్ా ను / చెల్ా ంపులను చ్చయరాదు. 

(బి) ఏ విధ్మై న ఆరిిక గ్రర ంటా  లేదా కొతత  ప్ధ్కాలు లేదా పార జెక్ులను లేదా అందుకు సంబంధించిన యిమీలను 

ప్ర కటంచ్రాదు. 

(సి) కొతత  ప్ధ్కాలను లేదా పార జెక్ులను లేదా ప్నులను మంజూర్థ చ్చయరాదు. 

(డి) ఏ విధ్మై న పార జెక్ులకు లేదా ప్ధ్కాలకు సంబంధించి శంకుసా్థప్నలు మొదలగు కార్యకర మాలను 

చ్చయరాదు. 
 

9. రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం ఎన్నికలను ప్ర కటంచిన సమయం నుండి మంత్తు లు మరియు ఇతర్ అధికార్థలు:- 

(ఎ) అధికార్ంలో వుని పార్ీక్ అనుకూలంగ్ర ఓట్ర్ా ను ప్ర భావితం చ్చయు విధ్ంగ్ర ప్ర భుతే, ప్ర భుతేర్ంగ 

సంసాలు మొదలగు వాటలో ఏ విధ్మై న తాతాకల్క న్నయామకాలు చ్చయరాదు. 

(బి) ర్పడా  న్నరామణం, తార గునీట సౌకరాయల కలపన వంట  యిమీలు ఇవేరాదు. 
 

10. సమాన సా్థయి ఎన్నికల బరి న్నర్ేహణ న్నరిద ష్్టప్ర్చుకొనుట్కు మరియు ఎన్నికల ప్ర క్ర యలో అనుచిత ప్ర భావమును 

న్నవారించుట్కు క్ర ంద పేర్పకని వయకుత లను ప్ర భుతేం తర్ునన భ్దర తా సిబబందిన్న కల్గ వునాి, లేకునాి, ఎన్నికల 

ఏజెంటగ్ర లేదా పోల్ంగ్ ఏజెంటగ్ర లేదా కంటంగ్ ఏజెంటగ్ర అనుమతించ్రాదు. 

 i. కేందర  మరియు రాష్్టర మంత్తు లు; 

 ii. పార్ా మంట సభుయలు; 

 iii. రాష్్టర శసనసభ్ / శసన మండల్ సభుయలు; 

 iv. మున్నసిప్ల్ కార్పపరేష్టనా  మేయర్థా , మున్నసిపాల్ట / నగర్ ప్ంయతయలక చెై ర్ ప్ర్ినుా ; 

 v. జిల్లా  ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల  చెై ర్ ప్ర్ినుా , మండల ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల అధ్యక్షులు, గ్రర మ ప్ంయతయలకల  సర్పంచులు 

 లేదా మండల ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల లేదా జిల్లా  ప్ర జ్ ప్రిష్టత్తత ల సభుయలు; 

 vi. ఎన్నిక కాబడిన జ్లకయ / రాష్్టర / జిల్లా  సహకార్ సంసాల చెై ర్ ప్ర్ినుా ; 

 vii. కేందర  / రాష్్టర ప్ర భుతేర్ంగ సంసాల  చెై ర్ ప్ర్ినుా , ప్ర భుతే సంసాల చెై ర్ ప్ర్ినుా , ప్ర భుతే  

          నాయయవాదులు / అదనపు ప్ర భుతే నాయయవాదులు; 

 viii. ప్ర భుతే ఉద్యయగులు. 

 

11. అధికార్ంలో వుని పార్ీ భ్విష్టయత్తత ను దృష్్లో వుంచుకొన్న ఆ పార్ీ కోసం ఎన్నికల సమయంలో వారాత  ప్తిర కల యందు 

మరియు ఇతర్ మీడియాలలో ప్ర భుతే ఖ్ర్థేతో ప్ర కట్నలు జ్రీ చ్చయరాదు. 
 

 

IX. శిక్షంచుట్: 

 

1. ఈ న్నబంధ్నలను ఉలా ంఘంచినచో వివిధ్ చ్ట్ాల క్ర ంద శిక్షంచ్బడుదుర్థ. 

2. జిల్లా  ఎన్నికల అధికారి, డిపూయటీ జిల్లా  ఎన్నికల అధికారి, అదనపు జిల్లా  ఎన్నికల అధికారి మరియు పోలీస్ 

అధికార్థలు, ఈ న్నయమావళిన్న ఉలా ంఘంచిన వారిపై  రాష్్టర ఎన్నికల సంఘాన్నక్ తెల్య ప్ర్థస్తత  సంబంధిత క్ర మినలు 

కోర్్థలలో పార సికూయష్టన్ పార ర్ంభించ్డాన్నక్ అధికార్ం కల్గ ఉంటార్థ. 

 

                       డా||  ఎన్. ర్మేష్ కుమార్,  

             ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల కమిష్టనర్థ  



ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

పోటీ చేయు అభ్యరి్ధ కోసం పాస్ 

పోటీ చేస్తు న్ి అభ్యరి్ధ పేరు:............................................................................. 

పోటీ చేయు ప్దవి : వారుు  సభ్యయడు, వారుు  నం................../సర్పంచ్ 

సాధార్ణ/ఆకస్మిక ఎన్నికలు............................................................... 

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు : .................................................................... 

పోలంగు తేదీ : ................................................................................... 

 

అభ్యరి్ధ సంతకం                                                                                       జారీ చేయు అధికార్ధ సంతకం 

 

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

పోటీ చేయు అభ్యరి్ధ కోసం పాస్ 

పోటీ చేస్తు న్ి అభ్యరి్ధ పేరు:............................................................................. 

పోటీ చేయు ప్దవి : వారుు  సభ్యయడు, వారుు  నం................../సర్పంచ్ 

సాధార్ణ/ఆకస్మిక ఎన్నికలు............................................................... 

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు : .................................................................... 

పోలంగు తేదీ : ................................................................................... 

 

అభ్యరి్ధ సంతకం                                                                                       జారీ చేయు అధికార్ధ సంతకం 

 

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

పోటీ చేయు అభ్యరి్ధ కోసం పాస్ 

పోటీ చేస్తు న్ి అభ్యరి్ధ పేరు:............................................................................. 

పోటీ చేయు ప్దవి : వారుు  సభ్యయడు, వారుు  నం................../సర్పంచ్ 

సాధార్ణ/ఆకస్మిక ఎన్నికలు............................................................... 

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు : .................................................................... 

పోలంగు తేదీ : ................................................................................... 

 

అభ్యరి్ధ సంతకం                                                                                       జారీ చేయు అధికార్ధ సంతకం 

 

 

     ఫో టో 

 

     ఫో టో 

 

     ఫో టో 



పోటీ చేసే అభ్యర్థు లు మరియు వారి ఎన్నికల ఏజెంట్ల  నమూనా సెంతకాలు   
 

* సర్పెంచ్ / వార్థు  మెంబర్థ ___________________ వ వార్థు  _______________________________________  గా్రమ పెంచాయతీ జరిగే ఎన్నిక. 

ఎన్నికల సమయెంలో పోలెంగ్ ఏజెంట్ల  న్నయామకాల లేఖలలో పా్రసై డెంగ్ అధికారి పోటీ చేయు అభ్యరిు  / అతన్న ఎన్నికల ఏజెంటు సెంతకాలను సరిచూచుకొనుట్కు వీలుగ్ర పోటీ చేస్తు ని 

అభ్యర్థు ల మరియు వారి ఎన్నికల ఏజెంట్ల  నమూనా సెంతకాలను ఈ కా్ెంద చూపడమయినది. 
 

కామ 

సెంఖయ 
పోటీచేసే అభ్యరిు  పేర్థ నమూనా సెంతకెం అతన్న / ఆమ ఎన్నికల ఏజెంట్ పేర్థ నమూనా సెంతకెం 

1. 

 

(అభ్యరిు  సెంఖయ.1) 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________  

 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________  

2. 

 

(అభ్యరిు  సెంఖయ.2) 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________  

 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________  

3. 

 

(అభ్యరిు  సెంఖయ.3) 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________  

 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________ 
 

4. (అభ్యరిు  సెంఖయ.4) 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________ 
 

 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________ 
 

5. (అభ్యరిు  సెంఖయ.5) 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________ 
 

 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________ 
 

6. (అభ్యరిు  సెంఖయ.6) 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________ 
 

 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________ 
 

7. (అభ్యరిు  సెంఖయ.7) 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________ 
 

 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి: __________________________ 
 

 

పాదేశెం: ______________________                      

తేదీ: ______________________                                     రిట్రిిెంగ్ అధికారి సెంతకెం మరియు సీలు  

* వరిు ెంచన్న వాటిన్న కొటిివేయెండ 



 
 

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

గ్రర మ ప్ంచాయతీ సాధారణ ఎన్నికలు - 2019 

వాహన అనుమతి ప్త్ర ము 

మండలం పేరు :  

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు :  

అభ్యరి్ధ పేరు (సరపంచ్ ప్దవి కొరకు) :  

ర్ధజిస్్ట్రష్టన్ నం., రకము, వాహన నమూనా 

 

:  

అనుమతి  :  

నుండి  ________________ 

వరకు   ________________ 

 

తేదీ: 

  

 

జారీ చేయు అధికార్ధ సంత్కం మర్ధయు 

కారాయలయ ముదర  

 

  



ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

పోలంగు/కంటంగు సిబ్బంది కోసం పాస్ 

 

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు :...................................................................................... 

పోలంగు స్్టష్టను/కంటంగ్ హాల్ నంబ్ర్ & పేరు : ...................................... 

ఉద్యోగి పేరు ....................................................................................................... 

ప్న్న చేస్తు న్ి శాఖ & హోదా : ........................................................................... 

ఉద్యోగి  గుర్ు ంపు నంబ్ర్: ................................................................................. 

న్నయమంచబ్డిన్ ఎన్నికల విధి :   ప్రర సై డింగ్ అధికార్/ పోలంగు అధికార్/ కంటంగు  

                                                     సూప్ర్ వై జర్ /  కంటంగ్ సహాయక సిబ్బంది 

పోలంగు/ కంటంగు తేదీ: ............................................................................. 

 

 

పోలంగు/ కంటంగు సిబ్బంది సంతకం                                                  జారీ చేయు అధికార్ సంతకం 

 

 

ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

పోలంగు/కంటంగు సిబ్బంది కోసం పాస్ 

 

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు:...................................................................................... 

పోలంగు స్్టష్టను/కంటంగ్ హాల్ నంబ్ర్ & పేరు : ...................................... 

ఉద్యోగి పేరు ....................................................................................................... 

ప్న్న చేస్తు న్ి శాఖ & హోదా : ........................................................................... 

ఉద్యోగి  గుర్ు ంపు నంబ్ర్: ................................................................................. 

న్నయమంచబ్డిన్ ఎన్నికల విధి : ప్రర సై డింగ్ అధికార్/ పోలంగు అధికార్/ కంటంగు  

                                                     సూప్ర్ వై జర్ /  కంటంగ్ సహాయక సిబ్బంది 

పోలంగు/ కంటంగు తేదీ: ............................................................................. 

 

పోలంగు/ కంటంగు సిబ్బంది సంతకం                                                  జారీ చేయు అధికార్ సంతకం 

 

ఫో టో    

RO/PO    

అటెస్్ట చేయాలి 

ఫో టో    

RO/PO    

అటెస్్ట చేయాలి 



ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

పోలంగ్ ఏజంటు పాస్ 

 

పోలంగ్ స్్టష్టన్ నంబర్ మరియు పేరు : _______________________ 

పోలంగ్ ఏజంటు పేరు                        : _______________________ 

పోటి చేస్తు న్ి అభ్యరిి పేరు                   : _______________________ 

వారుు  సభ్యయడు /సర్పంచు                    : _______________________ 

సాధార్ణ ఎన్నికలు                      : _______________________ 

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు                       : _______________________ 

పోలంగ్ తేదీ                                       : _______________________ 

 

పోలంగ్ ఏజంట్ సంతకం                         జారీ చేయు అధికారి సంతకం 

ఫోటో 

  

ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

పోలంగ్ ఏజంటు పాస్ 

 

పోలంగ్ స్్టష్టన్ నంబర్ మరియు పేరు : _______________________ 

పోలంగ్ ఏజంటు పేరు                        : _______________________ 

పోటి చేస్తు న్ి అభ్యరిి పేరు                   : _______________________ 

వారుు  సభ్యయడు /సర్పంచు                    : _______________________ 

సాధార్ణ ఎన్నికలు                      : _______________________ 

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు                       : _______________________ 

పోలంగ్ తేదీ                                       : _______________________ 

 

పోలంగ్ ఏజంట్ సంతకం                         జారీ చేయు అధికారి సంతకం 

ఫోటో 

  

ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

పోలంగ్ ఏజంటు పాస్ 

 

పోలంగ్ స్్టష్టన్ నంబర్ మరియు పేరు : _______________________ 

పోలంగ్ ఏజంటు పేరు                        : _______________________ 

పోటి చేస్తు న్ి అభ్యరిి పేరు                   : _______________________ 

వారుు  సభ్యయడు /సర్పంచు                    : _______________________ 

సాధార్ణ ఎన్నికలు                      : _______________________ 

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు                       : _______________________ 

పోలంగ్ తేదీ                                       : _______________________ 

 

పోలంగ్ ఏజంట్ సంతకం                         జారీ చేయు అధికారి సంతకం 

ఫోటో 

  



ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

కంటంగ్ ఏజంటు పాస్ 

 

కంటంగ్ హాల్ నంబర్ మరియు పేరు    : _____________________ 

కంటంగ్ ప్ర దేశము యొకక చిరునామా :  _____________________ 

కంటంగ్ ఏజంటు పేరు                         :  _____________________ 

పోట చేస్తు న్ి అభ్యరిి పేరు                      :  _____________________ 

వారుు  సభ్యయడు / సర్పంచు                      :  _____________________  

సాధార్ణ ఎన్నికలు                            :  _____________________  

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు                         :   _____________________ 

కంటంగ్ తేదీ                                       :   _____________________ 

 

కంటంగ్ ఏజంట్ సంతకం         జారీ చేయు అధికారి సంతకం 

ఫోటో 

  

ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

కంటంగ్ ఏజంటు పాస్ 

 

కంటంగ్ హాల్ నంబర్ మరియు పేరు    : _____________________ 

కంటంగ్ ప్ర దేశము యొకక చిరునామా :  _____________________ 

కంటంగ్ ఏజంటు పేరు                         :  _____________________ 

పోట చేస్తు న్ి అభ్యరిి పేరు                      :  _____________________ 

వారుు  సభ్యయడు / సర్పంచు                      :  _____________________  

సాధార్ణ ఎన్నికలు                            :  _____________________  

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు                         :   _____________________ 

కంటంగ్ తేదీ                                       :   _____________________ 

 

కంటంగ్ ఏజంట్ సంతకం         జారీ చేయు అధికారి సంతకం 

ఫోటో 

  

ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్్టర ఎన్నికల సంఘం 

కంటంగ్ ఏజంటు పాస్ 

 

కంటంగ్ హాల్ నంబర్ మరియు పేరు    : _____________________ 

కంటంగ్ ప్ర దేశము యొకక చిరునామా :  _____________________ 

కంటంగ్ ఏజంటు పేరు                         :  _____________________ 

పోట చేస్తు న్ి అభ్యరిి పేరు                      :  _____________________ 

వారుు  సభ్యయడు / సర్పంచు                      :  _____________________  

సాధార్ణ ఎన్నికలు                            :  _____________________  

గ్రర మ ప్ంచాయతీ పేరు                         :   _____________________ 

కంటంగ్ తేదీ                                       :   _____________________ 

 

కంటంగ్ ఏజంట్ సంతకం         జారీ చేయు అధికారి సంతకం 

ఫోటో 

 

 



ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్ట ం 1994, సెక్షన్ 225 క్ర ంద, పోలంగ్ బూతుల నండి బ్యాలెట్ పేప్ర్ల న లేదా బ్యాలెట్ 

బ్యక్సులన తొలగంచినప్పుడు నివేదంచవలసిన నమూనా రిపోర్టట   

లేఖ నం: ________________       తేదీ: ________________ 
 

నండి:                                                                         వర్క్స:  

రిట్రినంగ్ అధికారి                                                                                              కార్ాదరిి, 

________________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ    ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్టట ర ఎనినకల సంఘం 

________________________మండలము    మొదటి అంతస్తు , న్యా HOD భవనము 

____________________ జిల్లల .                                                       యం. జి. రోడ్, విజయవాడ-520 010. 

అయ్యా, 

            విష్టయము: సర్పంచ్ / వార్్ట మంబరు. _________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ_________________________, 

(మండలము_____________________, జిల్లల _____________________) క్ జరిగన ఎనినకలు -  పోలంగ్ 

బూతుల నండి బ్యాలెట్ పేప్ర్ల న లేదా బ్యాలెట్ బ్యక్సులన తొలగంచుట్ గూరిి నివేదక – సమరిపంచడమై నద. 

   నిరే్దశం:    ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్టట ర ఎనినకల సంఘం నోటిఫికేష్టన్ సంఖా:  _______________________________________,  

   తేదీ: ____________________ 

*** 

 1994 ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయితీ రాజ్ చట్ట ం యొకక, సెక్షన్ 225 ప్ర కార్ము _______________________ జిల్లల లోని 

_______________________ మండలము __________________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీలోని 

_______________________ గ్రర మం నందల _____________________________ పోలంగ్ స్టట ష్టన్ నంబరు(లు) లలో పోలంగ్ 

బూతుల నండి బ్యాలెట్ పేప్ర్ల న / బ్యాలెట్ బ్యక్సులన తొలగంచుట్ వలన  _____________________ (తేదీ)న జరిగన పోలంగులో 

ఫలతాలన ప్ర కటించలేని ప్రిసిితి ఏర్పడినందున, ప్రర సెై డింగ్ అధికారులు అందజేసిన నివేదకన తనిఖీ చేసి, ఈ క్ర ంద విధ్ముగ్ర 

నివేదంచడమై నద. 

కర మ 

సంఖా 

పోలంగ్ స్టట ష్టన యొకక పేరు 

మరియు నంబరు 

రిపోర్టట  చేసిన అధికారి పేరు మరియు  

హోదా 
సంఘట్న వివర్ములు  

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

  

 ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయితీ రాజ్ చట్ట ం, 1994,  సెక్షన్ 225 ప్ర కార్ం నివేదక సమరిపస్తు  రాష్టట ర ఎనినకల సంఘము తదుప్రి 

ఆదేశాల నిమితు ం అభారిించడమై నద.  

సిలం : _________________ 

తేదీ   : _________________       రిట్రినంగ్ అధికారి సంతకం 



ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్ట ం 1994, సెక్షన్ 225B క్ర ంద అత్యవసర ప్రిసి్థతులలో ఎన్నికను వాయిదా వేయడాన్నక్  

న్నవేదంచవలస్థన నమూనా రిపోర్టట  

లేఖ నం: ________________       తేదీ: ________________ 

 

నుండి:                                                                           వరకు:  

రిట్రిింగ్ అధికారి                                                                                              కారయదరిి, 

_______________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ    ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్టట ర ఎన్నికల సంఘం 

_______________________మండలము    మొదటి అంత్స్తు , న్యయ HOD భవనము 

_______________________జిల్లా .                                                      యం. జి. రోడ్, విజయవాడ-520 010. 

అయ్యయ, 

          విష్టయము: సరపంచ్ / వార్్ట మంబరు. _________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ_________________________, 

(మండలము_____________________, జిల్లా _____________________) క్ జరుగు ఎన్నికలు -  

అత్యవసర ప్రిసి్థతులలో పోలంగ్ వాయిదా వేయు న్నమిత్ు ం - న్నవేదక సమరిపంచుట్ - గురించి. 

       న్నరే్దశం:        ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్టట ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫికేష్టన్ సంఖయ:  ___________________________________,  

            తేదీ: ____________________ 

*** 

 1994 ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయితీ రాజ్ చట్ట ం యొకక సెక్షన్ 225B ప్ర కారము  __________________________జిల్లా లోన్న 

_________________________మండలము_________________________________గ్రర మ ప్ంచాయతీ ________________ 

_______________________ గ్రర మము నందల________________________________పోలంగ్ స్టట ష్టన్ నంబరు(లు) లలో వాటిక్ 

ఎదురుగ్ర తెలుప్బడిన ప్రిసి్థతుల వలన పోలంగ్ వాయిదా వేయుచూ, ప్రర సెై డింగ్ అధికారులు అందజేస్థన న్నవేదకను త్న్నఖీ చేస్థ ఈ 

క్ర ంద విధ్ముగ్ర న్నవేదంచడమై నద. 

కర మ 

సంఖయ 

పోలంగ్ స్టట ష్టను యొకక పేరు 

మరియు నంబరు 

రిపోర్టట  చేస్థన అధికారి పేరు 

మరియు హోదా 
సంఘట్న వివరాలు 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

  

 ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయితీ రాజ్ చట్ట ం, 1994,  సెక్షన్ 225B సబ్-సెక్షన్ (2) ప్ర కారం న్నవేదక సమరిపస్తు , ఈ విభాగం యొకక 

ఉప్ న్నయమము (3) ప్ర కారము, రాష్టట ర ఎన్నికల సంఘము యొకక త్దుప్రి ఆదేశాల న్నమిత్ు ం అభయరిించడమై నద. 

సిలం : ____________________ 

తేదీ  :  ____________________      రిట్రిింగ్ అధికారి సంత్కం 



ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్ట ం 1994, సెక్షన్ 225C క్ర ంద, బ్యాలెట్ బ్యక్సులను ధ్వంసం చేయుట్ మరియు 

పాడుచేయుట్ మొదలగు సంఘట్నలపై  నివేదంచవలసిన నమూనా రిపోర్టట  

లేఖ నం: ________________       తేదీ: ________________ 
 

నుండి:                                                                         వరక్స:  

రిట్రినంగ్ అధికారి                                                                                              కారాదరిి, 

________________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ    ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్టట ర ఎనినకల సంఘం 

________________________మండలము    మొదటి అంతస్తు , న్యా HOD భవనము 

____________________ జిల్లా .                                                       యం.జి.రోడ్, విజయవాడ-520 010. 

అయ్యా, 

            విష్టయము: సరపంచ్ / వార్్ట మంబరు. _________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ_________________________, 

(మండలము_____________________, జిల్లా _____________________) క్ జరుగు ఎనినకలు - బ్యాలెట్ 

బ్యక్సులను  దవంశం చేయుట్ లేదా పాడుచేసిన సంఘట్నపై  - నివేదక సమరిపంచుట్  గూరిి. 

 నిరే్దశం:     ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్టట ర ఎనినకల సంఘం నోటిఫికేష్టన్ సంఖా:  ___________________________________,  

    తేదీ: ____________________. 

*** 

 1994 ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయితీ రాజ్ చట్ట ం యొకక, సెక్షన్ 225C ప్ర కారము, _____________________ జిల్లా లోని 

_____________________________మండలము _________________________________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ 

______________________________ గ్రర మము నందలి ___________________________ పోలింగ్ స్టట ష్టన్ నంబరు(లు) 

బ్యక్సులను దవంశం చేసినందున / పాడుచేసినందున ____________________తేదీన జరిగిన ఎనినకల ఫలితాలను ప్ర కటించలేని 

ప్రిసిితులవలన పోలింగును రదేు చేస్తు  ప్రర సెై డింగ్ అధికారులు అందజేసిన నివేదకను తనిఖీ చేసి ఈ క్ర ంద విధ్ముగ్ర 

నీవేదంచడమై నద. 

కర మ 

సంఖా 

పోలింగ్ స్టట ష్టను యొకక పేరు 

మరియు నంబరు 

రిపోర్టట  చేస్ట అధికారి పేరు 

మరియు  హోదా 
సంఘట్న వివరాలు 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

  

 ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయితీ రాజ్ చట్ట ం, 1994,  సెక్షన్ 225C సబ్-సెక్షన్ (1)(c)  ప్ర కారం నివేదక సమరిపస్తు , ఈ విభాగం 

యొకక ఉప్ నియమము (2) ప్ర కారము, రాష్టట ర ఎనినకల సంఘము యొకక తదుప్రి ఆదేశాల నిమితు ం అభారిించడమై నద.  

 

సిలం____________________ 

తేదీ  ____________________       రిట్రినంగ్ అధికారి సంతకం 



ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్ట ం 1994, సెక్షన్ 225D క్ర ంద, బ్యాలెట్ పేప్ర్ల ను కంటంగుకు మందు రిట్రినంగు 

అధికారి నుండి అక్ర మంగా స్వాదిన ప్ర్చుకొనుట్ లేదా ధ్ాంసం చేయుట్ మొదలగు సంఘట్నలపై  నివేదించవలసిన 

నమూనా రిపోర్టట  

లేఖ నం: ________________       తేదీ: ________________ 
 

నుండి:                                                                         వర్కు:  

రిట్రినంగ్ అధికారి                                                                                              కార్ాదరిి, 

________________________ గార మ ప్ంచాయతీ    ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్టట ర ఎనినక్ల సంఘం 

________________________మండలమ    మొదట అంతస్తు , న్యా HOD భవనమ 

____________________ జిల్లల .                                                       యం.జి.రోడ్, విజయవాడ-520 010. 

అయ్యా, 

            విష్టయమ: సర్పంచ్ / వార్్ట ంంు . _________________ గార మ ప్ంచాయతీ_________________________, 

(మండలమ_____________________, జిల్లల _____________________) క్ జ గు ఎనినక్లు - బ్యాలెట్ 

బ్యకుులను  దాంశం చేయుట్ లేదా పాడుచేసిన సంఘట్నపై  - నివేదిక్ సమరిపంచుట్  గూరిి. 

 నిరే్దశం:     ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్టట ర ఎనినక్ల సంఘం నోటఫికేష్టన్ సంఖా:  ___________________________________,  

    తేదీ: ____________________. 

*** 

 1994 ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయితీ రాజ్ చట్ట ం యొక్క, సెక్షన్ 225D ప్ర కార్మ, _____________________ జిల్లల లోని 

_____________________________మండలమ _________________________________________ గార మ ప్ంచాయతీ 

______________________________ గార మమ నందలి ___________________________ పోలింగ్ స్టట ష్టన్ నంు (లు) 

బ్యకుులను దాంశం చేసినందున / పాడుచేసినందున ____________________తేదీన జరిగిన ఎనినక్ల ఫలితాలను ప్ర క్టంచలేని 

ప్రిసిితులవలన పోలింగును ర్దేు చేస్తు  ప్రర సెై డింగ్ అధికా లు అందజేసిన నివేదిక్ను తనిఖీ చేసి ఈ క్ర ంది విధ్మగా 

నీవేదించడంై నది. 

క్ర మ 

సంఖా 

పోలింగ్ స్టట ష్టను యొక్క పే  

మరియు నంు  

రిపోర్టట  చేస్ట అధికారి పే  

మరియు  హోదా 
సంఘట్న వివరాలు  

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

  

 ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయితీ రాజ్ చట్ట ం, 1994,  సెక్షన్ 225D సబ్-సెక్షన్ (1)  ప్ర కార్ం నివేదిక్ సమరిపస్తు , ఈ విభాగం యొక్క 

ఉప్ నియమమ (2) ప్ర కార్మ, రాష్టట ర ఎనినక్ల సంఘమ యొక్క తదుప్రి ఆదేాలల నిితతు ం అభారిించడంై నది.  

సిలం____________________ 

తేదీ  ____________________       రిట్రినంగ్ అధికారి సంతక్ం 



ఆంధ్ర ప్ర దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ చట్ట ం 1994, సెక్షన్ 231 క్ర ంద, పోలంగ్ బూతులను స్వాధీన ప్రచుకుననప్పుడు  

నివేదంచవలసిన నమూనా రిపోర్టట  

లేఖ నం: ________________       తేదీ: ________________ 

 

నుండి:                                                                         వరకు:  

రిట్రినంగ్ అధికారి                                                                                             కారయదరిి, 

________________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ    ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్టట ర ఎనినకల సంఘం 

________________________మండలము    మొదటి అంతస్తు , న్యయ HOD భవనము 

____________________ జిల్లా .                                                       యం. జి. రోడ్, విజయవాడ-520 010. 

అయ్యయ, 

            విష్టయము: సరపంచ్ / వార్్ట మంబరు. _________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ_________________________, 

(మండలము_____________________, జిల్లా _____________________) క్ జరిగిన ఎనినకలు -  పోలంగ్ 

బూతులను స్వాధీన ప్రచుకొనుట్ గూరిి నివేదక – సమరిపంచడమై నద. 

   నిరే్దశం:    ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ రాష్టట ర ఎనినకల సంఘం నోటిఫికేష్టన్ సంఖయ:  _______________________________________,  

   తేదీ: ____________________ 

*** 

 1994 ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయితీ రాజ్ చట్ట ం యొకక, సెక్షన్ 231 ప్ర కారము _______________________ జిల్లా లోని 

_______________________ మండలము __________________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీలోని 

_______________________ గ్రర మం నందల _____________________________ పోలంగ్ స్టట ష్టన్ నంబరు(లు) లలో బూతులను 

స్వాధీన ప్రచుకుననందువలా  _____________________ (తేదీ)న జరిగిన పోలంగ్ లో ఫలతాలను ప్ర కటించలేని ప్రిసిితి 

ఏరపడినందున ఆ పోలంగును రదేుచేస్తు , ప్రర సెై డింగ్ అధికారులు అందజేసిన నివేదకను తనిఖీ చేసి, ఈ క్ర ంద విధ్ముగ్ర 

నివేదంచడమై నద. 

కర మ 

సంఖయ 

పోలంగ్ స్టట ష్టను యొకక 

పేరు మరియు నంబరు 

రిపోర్టట  చేసిన అధికారి పేరు 

మరియు  హోదా 
సంఘట్న వివరాలు 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

  

 ఆంధ్ర  ప్ర దేశ్ ప్ంచాయితీ రాజ్ చట్ట ం, 1994,  సెక్షన్ 231 సబ్-సెక్షన్ (1)  ప్ర కారం నివేదక సమరిపస్తు , ఈ విభాగం యొకక 

ఉప్ నియమము (2) ప్ర కారము, రాష్టట ర ఎనినకల సంఘము యొకక తదుప్రి ఆదేశాల నిమితు ం అభయరిించడమై నద.  

సిలం : _________________ 

తేదీ   : _________________       రిట్రినంగ్ అధికారి సంతకం 



పి్రసై డింగు అధికారి డక్ల రేషన్ 

భాగిం – I 

సర్పించ్/ వార్డు  సభ్యుడు_______________ వ వార్డు  ___________________________ గి్రమ పించాయతీకి జరిగే ఎన్నిక్ న్నమిత్త ిం, 

ఎన్నిక్ల పి్రర్ింభిం మిందు పి్రసై డింగ్ అధికారి ఇవవవలసిన డక్ల రేషన్. 

సే్టషన్ సింఖ్ు మరియు పేర్డ: ______________________________________ 

పోలింగ్ జరిగే  తేదీ: ________________________ 

1. పోలింగు కోసిం ఉపయోగిస్తత ని బ్యులెట్ బ్యక్సులు ఖాళీగ్ర ఉన్నియన్న మరియు ఈ బ్యులెట్ బ్యక్సుల వర్డస సింఖ్ును 

గమన్నించాలన్న హాజరై న పోలింగ్ ఏజింట్ల క్స, ఇత్ర్ వుక్సత లక్స నేను సవయింగ్ర పిదరిశించి చూప్రించానన్నయు; 

2. బ్యులెట్ బ్యక్సులో ఉపయోగిించిన పేపర్ సీలుఫై  న్న యొక్క పూరిత  సింత్క్ిం చేశానన్న మరియు హాజరై  వుని పోలింగ్ ఏజింట్లల  

 కూడా సింత్క్ిం చేయడాన్నకి అింగీక్రిించార్న్న;  

3. పోలింగ్ ఏజింట్ల క్స మరియు హాజరై వుని ఇత్ర్ సిబ్బిందికి ఎన్నిక్లలో ఉపయోగిస్తత ని ఓట్ర్డ జాబితా మార్డకడు కాపీలో పోసేల్ 

బ్యులెట్ పేపర్డల  మరియు ఎన్నిక్ల డ్యుటీ సరేిఫికెట్లల  జారీచేసిన వివర్మలు త్పప ఇత్ర్ ఏ విధమై న గుర్డత లు లేవన్న పిదరిశించానన్న; 

4. పోలింగ్ సే్టషన్లల   ఉపయోగిస్తత ని బ్యులెట్ పేపర్ల  దటద మ మరియు చివరి వర్డస సింఖ్ుల నమోదుక్స ఏజింట్ల ను అనుమతించానన్న 

ఇిందు మూలింగ్ర నేను పిక్ మించుచున్నిను. 

తేదీ:______________ 

పి్రసై డింగ్ అధికారి యొక్క సింత్క్ిం 

  పోలింగ్ ఏజింట్ల  సింత్క్ిం 

1. ____________________ అభురిి పేర్డ__________________________________________ 

2. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

3. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

4. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

5. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

6. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

7. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

8. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

9. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 
 

డక్ల రేషన్ ఫై  సింత్కాలు  చేయడాన్నకి ఈ కిిింది పేర్కకని పోలింగ్ ఏజింట్లల  న్నరాక్రిించిన్నర్డ. 

పోలింగు ఏజింట్ల  సింత్క్ిం 

1. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

2. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

3. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

4. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

5. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

 

పి్రసై డింగ్ అధికారి సింత్క్ిం 

 



భాగిం – II 
 

 

 

 

త్దుపరి బ్యులెట్ బ్యక్సును ఉపయోగిించే సమయింలో పి్రసై డింగ్ అధికారి యొక్క డక్ల రేషన్ 

 

నేను ఇిందుమూలింగ్ర - 

1. పోలింగ్ క్స ఉపయోగిించే రిండవ / మూడవ బ్యులెట్ బ్యక్సు ఖాళీగ్ర వునిదన్న పోలింగు ఏజింట్ల క్స / ఇత్ర్డలక్స 

పిదరిశించానన్న; 

2.  ఈ బ్యులెట్ బ్యక్సులో ఉపయోగిించిన పేపర్ సీలుపై  న్న యొక్క పూరిత  సింత్క్ిం చేశానన్న మరియు హాజరై  వుని పోలింగ్ 

ఏజింట్ల  సింత్క్ిం కూడా వారి అింగీకార్మతో తీస్తక్సన్నినన్న ఇిందుమూలింగ్ర పిక్ మించుచున్నిను. 

 

పి్రసై డింగ్ అధికారి యొక్క సింత్క్ిం 

ఏజింట్ల  సింత్క్ిం:  

1. ____________________ అభురిి పేర్డ__________________________________________ 

2. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

3. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

4. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

5. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

6. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

7. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

8. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

9. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

 

డక్ల రేషన్ ఫై  సింత్క్ిం చేయడాన్నకి ఈ కిిింది పేర్కకని పోలింగ్ ఏజింట్లల  న్నరాక్రిించిన్నర్డ. 

1. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

2. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

3. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

4. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

5. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

 

తేదీ: _______________        పి్రసై డింగ్ అధికారి సింత్క్ిం 



భాగిం – III 

పోలింగు మగిింపు సమయింలో ఇచేే డక్ల రేషన్ 

 పోలింగ్ మగిింపులో పోలింగ్ సే్టషన్ లో వుని ఈ కిిింది పోలింగ్ ఏజింట్ల క్స 2006, ఎన్నిక్ల పివర్త న న్నయమావళిలోన్న 

52(2) వ న్నయమిం పికార్మ నమూన్న XXV లో బ్యులెట్ పేపర్ యొక్క ధృవీక్ృత్ పితన్న అిందజేయడమై నది. 

పోలింగ్ ఏజింట్ల  సింత్క్ిం 

 

1. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

2. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

3. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

4. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

5. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

6. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

7. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

8. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

9. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

 

పి్రసై డింగ్ అధికారి యొక్క సింత్క్ిం  
 

ఎన్నిక్ల మగిింపు సమయమలో ఉిండ, ఈ కిిింది పేర్కకని పోలింగ్ ఏజింట్లల  బ్యులెట్ పేపర్ అంింట్ల ధృవీక్ృత్ పితన్న 

సీవక్రిించుట్క్స మరియు అిందుక్స ర్సీదును ఇచుేట్క్స న్నరాక్రిించినిందున  వారికి ఆ పితన్న ఇవవబ్డలేదు. 

పోలింగ్ ఏజింట్లల  
 

1. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

2. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

3. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

4. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

5. ____________________ అభురిి పేర్డ __________________________________________ 

 

తేదీ: ________________                    పి్రసై డింగ్ అధికారి యొక్క సింత్క్ిం 

 



వయస్సు నిరా్ధరణకు ఓటరు ఇచ్చే డిక్ల రేషన్ ఫారం 

  

________________________________ గా్రమ పంచాయతీ పాస్సు త ఓటరు జాబితాను తయారు చ్చసిన / సవరంచిన 

దాని పాకారం ఓటంగ్ అరహ త తేదీ పాకారం అంటే ___________________ సంవతురము జనవర ఒక్టవ తేదీ నాటకి నా 

వయస్సు 18 ఏళ్ళ క్ంటే మంచి ఉందని ఇందుములంగ్ర నేను ధృడంగ్ర, మనస్పూరు గ్ర పాక్టన చ్చయుచునాాను. 

 

 ఈ విషయంలో ఏదై నా తప్పుడు డిక్ల రేషన్ చ్చసినచో ఐపిసి 182 విభాగం పాకారము విధంపబడు శిక్ష వివర్ధలు నాకు 

పూరు గ్ర తెలుస్సనని పాక్టంచుచునాాను. 

 

ఓటరు యొక్క సంతక్ం/బొటన వా్రలి ముదా  

________________________________ 

                                                                                           తండాి/తలిల /భరు  పేరు 

________________________________ 

పోలింగ్ సే్టషను పేరు, సంఖ్య. ___________________________                                                         

       ఓటరు వరుస సంఖ్య _________________________________ 

తేదీ: __________________  

 

పై న పేర్కకనా పేరు గల సదరు ఓటరు నా సమక్షంలో  డిక్ల రేషను పై  సంతక్ం చ్చసినాడని ధృవీక్రంచుచునాాను. 

 

 

తేదీ: __________________           పాిసై డింగ్ అధకార యొక్క సంతక్ం 

                                   

                 ___________________________

  

            పోలింగ్ సే్టషను పేరు, సంఖ్య. 

                    ___________________________

  

                                 గా్రమ పంచాయతీ పేరు. 

           ___________________________

  

 



ఓటర్ల  వయస్సు గురించి పి్రసై డింగ్ అధికార డక్ల రేషన్ 
 

సర్పించ్/వార్డు  సభ్యుడు _____________ వ వార్డు  _____________________________ గి్రమ పించాయతికి జరగే ఎన్నిక్. 

పోలింగ్ సే్టషను వర్డస సింఖ్ు, పేర్డ __________________________________ 

భాగిం-I 

తమ వయస్సపై  డక్ల రేషను చేసినటే్ట ఓటర్ల  జాబితా. 

వర్డస సింఖ్ు 
 

ఓటర్డ పేర్డ 

 

ఓటర్ల  జాబితాలోన్న ఓటర్డ వర్డస 

సింఖ్ు 

ఓటర్ల  జాబితా పికార్ిం 

ఓటర్డ వయస్సు 

 

పి్రసై డింగ్ అధికారచే 

అించనా వేయబడ్ు   

వయస్సు 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

భాగిం-II 

ఓటర్ల  వయస్సు విషయింలో డక్ల రేషను ఇవవటాన్నకి న్నరాక్రించినటే్ట ఓటర్ల  జాబితా. 

 

వర్డస సింఖ్ు 

 

 

ఓటర్డ పేర్డ 

 

ఓటర్ల  జాబితాలోన్న ఓటర్డ వర్డస 

సింఖ్ు 

ఓటర్ల  జాబితా పికార్ిం 

ఓటర్డ వయస్సు 

 

పి్రసై డింగ్ అధికారచే 

అించనా వేయబడ్ు   

వయస్సు 

(1) (2) (3) (4) (5) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

తేదీ: ________________              పి్రసై డింగ్ అధికార సింతక్ిం 



చెల్ల ించిన ఛాలింజ్ రుసుము జమచేయు రసీదు 

 

పుస్త కిం స్ింఖ్య _____________ పేజీ స్ింఖ్య _____________ 

 

స్రపించ్ / వారుు  స్భ్యయడు ________________ వ వారుు  ____________________________ గా్రమ పించాయతీకి 

జరిగే ఎన్నిక.  

 

 2006 ఎన్నికల న్నరవహణ న్నయమాలలోన్న 43వ న్నయమిం పాకారము, ఛాలింజ్ కోస్ిం డిపాజిట్ రూపేణా అభ్యరిి / 

ఎన్నికల ఏజింట్ / పోల్ింగ్ ఏజింట్,  శా్ర/శా్రమతి/కుమారి ____________________________________________________ 

నిండి రూ.5/- మొత్త మున (రూపాయలు ఐదు మాతా్మే) నగదు రూపింలో సీవకరిించడమయినది. 

తేదీ: _____________________       

 

పాభ్యత్వము పేర జపుత  చేయడమై నది. 

పా్రసై డిింగ్ అధికారి స్ింత్కిం 

 

 

2006 ఎన్నికల న్నరవహణ న్నయమావళిలోన్న 43వ న్నయమిం పాకారిం డిపాజిట్ చేసిన రూ.5/- లన తిరిగి తీసుకొనడమయినది. 

 

 

అభ్యరిి/ఎన్నికల ఏజింటు/పోల్ింగ్ ఏజింటు పేరు మరియు స్ింత్కిం 

 

 

 

చాలింజ్ రుసుము కోస్ిం రసీదు 

 

పుస్త కిం స్ింఖ్య _______________పేజీ స్ింఖ్య_______________ 

 

 2006, ఎన్నికల న్నరవహణ న్నయమావళిలోన్న 43వ న్నయమిం కాిింద చాలింజ్ కోస్ిం డిపాజిట్ చేసినిందువలల  

అభ్యరిి/ఎన్నికల ఏజింట్/పోల్ింగ్ ఏజింట్ అయిన శా్ర/శా్రమతి/కుమారి  ___________________________________ 

_______________నిండి రూ. 5/- మొత్త మున (రూపాయలు ఐదు మాతా్మే) నగదు రూపింలో తీసుకోవడమయినది.  

 

              పా్రసై డిింగ్ అధికారి 

తేదీ: ___________________                    పోల్ింగ్ సే్టషన స్ింఖ్య ___________ 



పోలింగ్ సే్టషను  సిందర్శన వివరాలు 

పోలింగ్ తేది : ____________________  

సర్పించ్ / వార్డు  మింబర్డ ___________________ వ వార్డు , ______________________________ గా్రమ పించాయతీకి జరిగే ఎన్నిక. 

పోలింగ్ సే్టషన్ సింఖ్య మరియు పేర్డ : ______________________________  

పోలింగు సే్టషనుకు కేటాయించిన మొత్త ిం ఓటర్ల  సింఖ్య : ____________________ 

వర్డస 

సింఖ్య 

సిందరిశించే అధికారి యొకక 

పేర్డ మరియు హోదా 

(పరిశీలకుడు / జిల్లల  కలెకేర్ / 

ఆర్.ఓ  / ఎ.ఆర్.ఓ / జోనల్ 

అధికారి) 

సిందర్శన 

సమయిం 

పోలింగు పాకాియ 

జర్డగుతుని తీర్డ 

(శింతియుత్ / 

అవాింఛనీయ సింఘటనలు 

ఏవై నా జరిగినటల యతే) 

సిందర్శన 

సమయాన్నకి 

పోలెై న ఓటల  

సింఖ్య 

సిందర్శన 

సమయాన్నకి 

పోలెై న ఓటల  

శత్ిం 

రిమార్డకలు 
సిందర్శన అధికారి 

సింత్కిం 

        

        

        

        

        

        

 
  తేదీ: _____________              పా్రసై డింగ్ అధికారి  



(ఎస్ .హెచ్.ఓ.) SHO పోలీస్ కు ఫిర్యాదు లేఖ 
 

వరకు: 

సే్టషన్ హౌస్ అధికారి, 

___________________ 

___________________               

విషయం:  సరపంచ్ / వార్డు  మంబర్డ _____________ వ వార్డు , ________________________ 

 గా్రమ పంచాయతీ ఎన్నికలు. పోలంగ్ సే్టషన్ నంబర్డ మరియు పేర్డ 

 __________________________________ పోలంగు తేదీ ____________________ 

 శా్ర/శా్రమతి/కుమారి _________________________________________  పై  ఫిర్యాదు న్నమిత్త ం.  

అయ్యా, 

_____________________________________________________________________ న్నవాసములో ఉంటున్ి 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి _____________________________________ త్ండా్ర/భరత : శా్ర _________________________ అనే వాక్తత  

____________ వార్డు  ____________________________ గా్రమ పంచాయతిలోన్న ఎన్నికల జాబితాలో ____________ 

భాగం (పారే్డ) లో ___________ వర్డస సంఖాలో వున్ి   శా్ర/శా్రమతి/కుమారి _____________________________ అనే వాక్తత  

ఓటు వేస్టందుకై  కె యిము చేశాడు. అయితే న్నజమై న్ ఓటర్డన్న్న త్న్కు తానుగ్ర న్నరూపంచుకోన్లేకపోయ్యర్డ. కావున్ అత్ను 

దంగ ఓటర్డ (మోసగ్రడు) గ్ర గురిత ంచి, ఈ వాక్తత న్న __________________________________ పోలంగ్ సే్టషన్ కు 

అపపగిస్తత న్నిను. అందుచేత్, భారతీయ శిక్షాసమృతిలోన్న 171 F విభాగం కా్తంద అత్న్నపై  సరై న్ చరా తీస్తకొన్వలసిన్దిగ్ర 

కోర్డతున్నిను.  

                    మీ విశాాసపాతుు లు  

 

సథ లం: ___________________                                    ,పాసై డ్రంగ్ అధికారి సంత్కం 

తేదీ    ___________________ 

దీన్న పాతి రిటరిింగ్ అధికారి _________________________  గ్రరిక్త  

గా్రమ పంచాయతీ పేర్డ ____________________________              కాపీ పంపడమై న్ది. 

    పాసై డ్రంగ్ అధికారి సంత్కం 

 

రసీదు 

పై న్ తెలపన్ లేఖ మరియు ఆ లేఖలో పేర్కొన్ి వాక్తత న్న పాసై డ్రంగ్ అధికారి _______________ తేదీన్ _______________ 

గంటలకు న్నకు అపపగించడమై న్ది.  

       

సే్టషన్ హౌస్ అధికారి సంత్కం  
 



వినియోగించిన పేపరు సీళ్ల  రికారుు  

భాగిం – 1 

 

* సర్పించ్ / వారుు  సభ్యుడు _______________ వ వారుు  _________________________ గా్రమ పించాయతీకి జరిగే ఎనిిక. 

పోలింగ్ సే్టషన్ నింబరు మరియు పేరు ________________________________________________ 

 

వినియోగించిన బ్యులెట్ 

బ్యక్సు వరుస సింఖ్ు 

వినియోగించిన పేపరు సీలు  

వరుస సింఖ్ు 
రిమారుులు 

(1) (2) (3) 

   

   

    

   

   

   
 

 

 

భాగిం -  II 

పేపరు సీళ్ల  అకింటు 

 

1. ________________నిండి ________________వర్క్స సర్ఫరా చేసినటువింటి పేపరు సీల్సు వరుస సింఖ్ులు. 

2.  సర్ఫరా చేసిన మొత్త ిం పేపరు సీళ్ల  మరియు వాటి వరుస సింఖ్ులు  ______________________________________ 

3. వినియోగించిన కాగత్పు సీళ్ల  మొత్త ిం సింఖ్ు మరియు వాటి వరుస సింఖ్ులు  _______________________________ 

4. రిటరిిింగ్ అధికారికి వాపసు చేసిన వినియోగించని పేపర్ సీళ్ల  సింఖ్ు (2వ అింశిం నిండి 3 వ అింశిం తీసివేయాల) 

___________________ 

5. చినిగపోయినటువింటి పేపరు సీళ్లల  ఏవై నా ఉింటే వాటి సింఖ్ు మరియు వరుస సింఖ్ులు________________________ 

 

 

పా్రసై డిింగ్ అధికారి యొకు సింత్కిం  

తేదీ:       ______________________ 

పాదేశిం:  ______________________ 

 

*వరిత ించని వాటిని కొటేివేయిండి. 



పి్రసై డింగ్ అధికారి డై రీ (దిన చర్య) 

 

1.   గి్రమ పించాయతీ పేరు, వారుు  నింబరు మరియు పేరు  : 

2.  పోలింగు తేదీ     :  

3.   పోలింగ్ సే్టషన్ నింబర్ మరియు పేరు   : 

      పోలింగు సే్టషన్ వునన భవనము వివరాలు  : 

(i) పిభుత్వ లేదా పాక్షిక పిభుత్వ భవనిం  

(ii) ప్ై ైవేటు భవనిం  

(iii) తాతాాలక భవనిం  

4.   సా్థనికింగ్ర నియమించబడన పోలింగ్ అధికారుల సింఖ్య  

 (ఎవరై నా వుింటే)             :  

 

5.   గై రాాజరు అయిన పోలింగ్ అధికారి సా్థనింలో   : 

     నియమింపబడనటువింటి ఇత్ర్ పోలింగ్ అధికారుల  

  వివరాలు మరియు అటేి  నియమకానికి గల కార్ణాలు  

 

6.    వినియోగించిన బ్యయలెట్ బ్యక్సుల సింఖ్య  :  

7.    (i) వినియోగించిన పేపర్ సీల్సు సింఖ్య   : 

       (ii) వినియోగించిన పేపర్ సీళ్ల  వరుస సింఖ్యలు  : 

 

8.    పోలింగ్ ఏజింట్ల  సింఖ్య, వారిలో ఆలసయింగ్ర వచిిన  : 

 పోలింగ్ ఏజింట్ల  సింఖ్య      

9.   పోలింగ్ సే్టషన్ లో పోలింగ్ ఏజింట్ల ను నియమించిన  : 

 అభయరుు ల సింఖ్య  

  

10.   (i) మారుా చేయబడన ఓట్ర్ల  జాబితా పికార్ిం ఓట్ర్ల క్స  : 

 జారీ చేయబడన బ్యయలెట్ పేపర్ల  సింఖ్య   

      (ii) పోలింగ్ సే్టషనల  వద్ద  వాసత వింగ్ర ఉపయోగించిన  : 

 బ్యయలెట్ పేపర్ల  సింఖ్య (టిండర్ బ్యయలెట్ పేపరుల ,  

 ర్ద్దద  చేయబడన బ్యయలెట్ పేపరుల  కూడా  కలుపుకొని) 

 

మొద్టి పోలింగ్ అధికారి సింత్కిం                                                                                               బ్యయలెట్ పేపర్ల  ఇన్ ఛార్్ 

                                                                                                               పోలింగ్ అధికారి సింత్కిం 

 



11.  ఓటు వేసిన ఓట్ర్ల  సింఖ్య (టిండర్ ఓట్ల ను ఇకాడ కలపకూడద్ద) 

పురుషులు  ________________________________ 

మహిళ్లు   ________________________________ 

ఇత్రులు    ________________________________    

మొత్త ిం ఓట్రుల  ______________________________ 

 

12.   ఛాలెింజ్ చేసిన ఓటు       

       (i)   చాలెింజ్ అనుమతించిన సింఖ్య (అనగ్ర చాలెింజ్   : 

 నిరూప్రింపబడ ఓటు నిరాకరిించబడు  ఓట్రుల )  

       (ii)  చాలెింజ్ తర్సారిించిన సింఖ్య (అనగ్ర చాలెింజ్   : 

 నిరూప్రించబడక ఓటువేయడానికి అనుమతింపబడన ఓట్రుల ) 

       (iii) జపుత  చేయబడనటువింటి మొత్త ిం నగద్ద రూ..లు   : 

 {రు.5/- వింతున (ii) వ అింశింతో హెచిిించగ్ర వచిిన నగద్ద}  

 

13.  ఎనినకల విధుల ధృవపతి్ిం (EDC) ఇచిి ఓటు వేసిన వయక్సత ల సింఖ్య : 

14.  వింట్ వచిిన సహచరుల సహాయింతో ఓటువేసిన ఓట్ర్ల  సింఖ్య : 

15.  టిండరు ఓట్ర్ల  సింఖ్య 

  i) పురుషులు  ___________________ 

  ii) మహిళ్ల  ___________________ 

  iii) ఇత్రులు  ___________________ 

  iv) మొత్త ిం ఓట్రుల   ___________________ 

 పోలెై న మొత్త ిం ఓట్ల లో టిండరుు  ఓట్ల  శాత్ిం    : 

16.   ఓట్ర్ల  సింఖ్య  

           (i) వయస్సు ధృవీకర్ణ విషయింలో డకల రేషన్ ఇచిిన ఓట్రుల   :  

           (ii) వయస్స విషయింలో డకల రేషన్ ఇచ్చిట్క్స నిరాకరిించిన ఓట్రుల  : 

17.    పోలింగును వాయిదా వేయడిం అనివార్యమై తే వాయిదా  : 

 వేయడానికి గల  కార్ణాలు  

 

  

18.   పోలెై న ఓట్ల  సింఖ్య:  

 ఉద్యిం 7 గింట్ల నుిండ 9 గింట్ల వర్క్స    : 

 ఉద్యిం 9 గింట్ల నుిండ 11 గింట్ల వర్క్స    : 

 ఉద్యిం 11 గింట్ల నుిండ 1 గింట్ల వర్క్స     : 

 



19.  ఎనినకల ముగింపు సమయింలో కూయలోని ఓట్ర్ల క్స   : 

 జారీచేసిన సిల ప్పుల సింఖ్య  

 

20.   ఎనినకల సమయింలో ఏదై నా దౌర్్నాయలు జరిగతే, వాటి వివరాలు - 

  రిజిసేరు కాబడన కేస్సల సింఖ్య:- 

 ఎ) పోలింగ్ సే్టషన్ నుిండ వింద్ మీట్ర్ల  పరిధి లోపల పిచార్ిం వలన:    

 బి) దింగ ఓట్రుల గ్ర గురిత ించినింద్దన     : 

 సి) పోలింగ్ సే్టషన్ వద్ద  నోటీస్స లసే్సను లేదా ఇత్ర్ డాక్సయమింట్ల ను:   

       ఉద్దద శపూర్వకింగ్ర చెరిప్ర  వేయడిం, నషే  పర్చడిం లేదా  

       తొలగించడిం వలన -    

 డ) ఓట్ర్ల క్స లించిం ఇవవడిం వలన    : 

 ఇ) ఓట్ర్ల ను & ఇత్ర్ వయక్సత లను బెదిరిించడిం వలన  : 

 

21.   ఈ కిిింది కార్ణాల వలల  పోలింగ్ క్స అింత్రాయిం లేదా ఆట్ింకిం  

 కలగడిం వలన -   

 (1) అలల రుల       : 

 (2) బహిర్ింగింగ్ర హిింస చెలరేగడిం   : 

 (3) పికృత వై పరీతాయలు     : 

 (4) బూత ను బలవింత్ింగ్ర స్థవధీనపరుచ్చకోవడిం  : 

 (5) వేరే ఏవై నా కార్ణాలు    : 

 

 ప్ై న తెలప్రన సింఘట్నలు జరిగతే, వాటి వివరాలు తెలయచేయిండ. 

 

22.   ఈ కిిింద్ తెలప్రన కార్ణాల చేత్ ఎనినకలక్స తీవి భింగిం వాటిలల ిందా? 

 (1) పి్రసై డింగ్ అధికారి కసేడీ నుిండ చటే్ వయతరేకింగ్ర పోలింగ్  : 

      సే్టషనోల  వాడుతుననటు వింటి  బ్యయలెట్  బ్యక్సును బలవింత్ింగ్ర  

      బయట్కి తీస్సక్సపోవడిం 

 (ఎ)  యాద్ృచిికింగ్ర లేదా ఉద్దద శ పూర్వకింగ్ర బ్యయలెట్ ప్టేను  : 

       నాశనిం చేయడిం. 

 (బి) బ్యయలెటు ప్టేక్స నషేపర్చడిం లేదా పాడు చేయడిం  : 

  

 



 (2) ఎవరేని వయకిత  బ్యయలెట్ పేపర్ల ప్ై  చటే్ వయతరేకింగ్ర మారుా చేసి  

       వాటిని బ్యయలెటు బ్యక్సులో వేయడిం. 

  

ఈ కిిింది వివరాలను తెలపిండ:- 

 

23.   ఏజింటుల /అభయరాులు ఏవై నా తీవిమై న ఫిరాయద్దలు చేసినట్ల యితే  : 

 వాటి వివరాలు    

 

 

 

24.   చటే్ము మరియు ఉత్త రువుల ఉలల ింఘించిన సింద్రాాలలో : 

  ప్టేిన కేస్సల సింఖ్య     

 

 

25.   పోలింగ్ సే్టషన్ వద్ద  జరిగన ఏవేని త్ప్రిదాలు మరియు పాలిడన  : 

 అకిమాలక్స సింబింధిించిన నివేదిక 

 

 

 

పిద్దశిం: ___________________ 

తేదీ:      ___________________       పి్రసై డింగ్ అధికారి 

 

 

 

ఈ యొకా డై రీని బ్యయలెటు బ్యక్సులు మరియు ఇత్ర్ సీలు వేసినటువింటి కాగతాలతో పాటుగ్ర రిట్రినింగ్ అధికారికి పింప్రించాల. 


