
గా్రమ పంచాయతీ ఎన్నికలు 

చట్ట పరమై న ఫారాలు  

విషయ సూచిక 

ఫారం 

నంబరు 
వివరాలు 

I సభ్యులు  / సరపంచ్ ఎన్నికల కొరకు నోటీసు 

III నామినేషన్ పతా్ం 

V స్వీకరంచిన నామినేషనల  జాబితా 

VI చెలుల బాటై న నామినేటడ్ అభ్ురుు ల జాబితా 

VII అభ్ురిత్ీం ఉపసంహరణ నోటీసు 

VIII అభ్ురిత్ీం ఉపసంహరణ పాకట్నను పాచురంచుట్ 

IX పోటీచేసుు ని అభ్ురుు ల జాబితా 

X ఏకగా్రవంగ్ర ఎన్నికై న ఫలితాల పాకట్న 

XI ఎన్నికల ఏజంటు న్నయామకం 

XII పోలింగు ఏజంటు న్నయామకం 

XIII కంటంగ్ ఏజంటు న్నయామకం 

XIV పోసట ల్ బాులెట్ పేపరు కోసం దరఖాసుు  

XV ఎన్నికల విధి న్నరీహణ ధృవపతా్ం కోసం దరఖాసుు  

XVI ఎన్నికల విధి న్నరీహణ ధృవపతా్ం 

XVII ఓట్రు పాకట్న (పోసట ల్ బాులెట్ కొరకు) 

XX ఓట్రల  మారగ దరశకాన్నకి సూచనలు  (పోసట ల్ బాులెట్ కొరకు) 

XXI ఛాలెంజ్ చేసిన ఓట్ల  యొకక జాబితా 

XXII అంధ లేదా అశకు మై న ఓట్రు సహచారున్న యొకక డికల రేషన్ 

XXIII న్నరక్ష్ురాసుులు, అంధులు మరయు అశకు మై న ఓట్రల  జాబితా 

XXIV టండరుు  ఓట్ల  జాబితా 

XXV బాులెట్ పేపర్ అకంట్ 

XXVI ఎన్నిక తుది ఫలితాల పటట క (పోలింగ్ స్టట షన్ వారీగ్ర ఓటుల  లెకికంచినప్పుడు) 

XXVI ఎన్నిక తుది ఫలితాల పటట క (పోలెై న ఓటుల  మొత్ు ము కలిపి లెకికంపు చేపటట నప్పుడు వాడునది) 

XXVII ఎన్నికల ఫలితాల పాకట్న 

XXVIII ఎన్నికల రట్ర్ి 

XXIX ఎన్నిక ధృవపతా్ం 

గా్రమ పంచాయతీ యొకక ఉప సరపంచ్ ఎన్నిక కోసం జరుగు సమావేశపు నోటీసు (ఫారం - I) 
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ఫారం-I 

[6 వ నియమానిి చూడండి] 
 

సభ్యులు / సరపంచు ఎనిికల కొరకు నోటీసు 
 

(i) గా్రమ పంచాయతీ పేరు    : ____________________________________ 

(ii) మండల పాజా పరిషత్తు  పేరు   : ____________________________________ 

(iii) సరపంచుతో కలుపుకొని మొత్ు ం సభ్యుల సంఖ్ు : ____________________________________ 

(iv) ఎన్నికోవలసిన వారుు  సభ్యుల సంఖ్ు  : ____________________________________ 

(v) సరపంచ్ పదవి రిజర్వేషన్ వివరాలు   : ____________________________________ 

(vi) వారుు  సభ్యుల రిజర్వేషన్ వివరాలు   : ____________________________________ 

కేటగిరీ వారుు  సంఖ్ు 

షెడ్యులుు  తెగలు (మహిళలు)  

షెడ్యులుు  తెగలు (జనరల్)  

షెడ్యులుు  కులాలు (మహిళలు)  

షెడ్యులుు  కులాలు (జనరల్)  

వెన్నకబడిన త్రగత్తలు (మహిళలు)  

వెన్నకబడిన త్రగత్తలు (జనరల్)  

మహిళలు  

 

(vii) నామినేషన్ పతా్రలు ఈ కా్ంది విధంగ్ర సమరిపంచాలి. 

 (ఎ) తేదీలు   ______________________     న్నండి   _______________________ వరకు 

 (బి) సమయం (గంటలు)   ______________ న్నండి  ______________ వరకు 

 (సి) సథ లము  ____________________________________________________________ 

 (డి) సమరిపంచవలసిన అధికారి  ______________________________________________  

(viii) నామినేషన్ పతా్రల పరిశీలన: 

 (ఎ) సథ లము    : _______________________________________ 

(బి) తేదీ    : ________________________ 

 (సి) సమయం   : ________________________ న్నండి 
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(ix) అభ్ురిథ త్రేనిి ఉపసంహరించు వివరములు: 

 (ఎ) సథ లము    : _______________________________________ 

(బి) చివరి తేదీ    : ________________________ 

 (సి) సమయం   : ________________________ వరకు  

 (x) పోలింగు నిరేహించబడు వివరములు: 

 (ఎ) సథ లము    : _______________________________________ 

(బి) తేదీ    : ________________________ 

 (సి) సమయం   : ______________ న్నండి ______________ వరకు  

(xi) ఓటల  లెక్కంపు జరుగు వివరములు: 

 (ఎ) సథ లము    : _______________________________________ 

(బి) తేదీ    : ________________________ 

 (సి) సమయం   : ________________________ న్నండి 

(xii) ఫలిత్రల పాకటన మరియు పాచురణ వివరములు: 

 (ఎ) సథ లము    : _______________________________________ 

(బి) తేదీ    : ________________________ 

 (సి) సమయం   : ________________________  

(xiii) ఉప సరపంచ్ ఎనిిక కోసం సమావేశం జరుగు వివరములు: 

 (ఎ) సథ లము    : _______________________________________ 

(బి) తేదీ    : ________________________ 

 (సి) సమయం   : ________________________  

 

                    రిటరిింగు అధికారి సంత్కము  

                  మరియు సీలు 
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ఫారం-III 

[8 (1) వ నియమానిిచూడండి] 

 

గా్రమ పంచాయతీ  ________________________ 

(షెడ్యూల్డు  పా్ంతం / నాన్-షెడ్యూల్డు  పా్ంతం) 

 

నామినేషన్ పతాం 

భాగం-I 

 

1. పోటీచేయు పదవి    :  సభ్యూడు     /  సరపంచ్ 

2. వార్డు  పేర్డ లేదా వార్డు   నంబర్డ   : ______________________________________ 

3. సభ్యూడు / సరపంచ్ పదవి రిజర్డు చేయబడినచో, :  (ఎ)  షెడ్యూల్డు  కులము 

 అటి్ట వివరాల్డ         (బి)  షెడ్యూల్డు  తెగ  

          (సి)  వెనుకబడిన తరగతి 

          (డి)  మహిళల్డ 

4. అభ్ూరిి పూరిి  పేర్డ     : ______________________________________ 

5. తండాి / తల్లి  / భ్రి  పేర్డ    : ______________________________________ 

6. ఓటరి  జాబితాలో అభ్ూరిి యొకక వర్డస సంఖ్ూ : __________________ 

7. వయస్సు     : __________________ 

8. ల్లంగము      : __________________ 

9. వృతిి  మరియు చిర్డనామా    : ______________________________________ 

         ______________________________________ 

10. పాతిప్దకుని పూరిి  పేర్డ    : ______________________________________ 

11. ఓటర్డ జాబితాలో పాతిప్దకుని వర్డస సంఖ్ూ : __________________ 

12. పాతిప్దకుడి సంతకం    : __________________ 
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భాగం-II 

(అభ్ూరిి డికి రేషను) 
 

నేను, అనగ్ర ఇందల్ల భాగం-I లో తెల్డపబడినటి్ట అభ్ూరిిని, ఈ కా్ంది విధంగ్ర పాకటన చేయుచునాిను.  

 

 (ఎ)      నేను__________  సంవతురాల వయస్సును పూరిి  చేశాననియు; 

 (బి)  రాషిర ఎనిికల సంఘం నిరిిషి పరిచిన పావరి నా నియమావళిని చదివానని / దానిని నాకు చదివి 

 వినిపంచడమయినదని మరియు నేను దానిక్ కటి్టబడి వంటాననియు; 

 (సి)  పై న తెల్లపన నా పేర్డ మరియు మా తండాి/మా తల్లి /భ్రి  పేర్డ సరిగ్ర తెల్డగులో  పేర్కకనబడినదనియు; 

 (డి)  నాకు తెల్లసినంత వరకు మరియు నేను విశ్ుసించినంత మేరకు వార్డు  సభ్యూనిగ్ర / సరపంచుగ్ర 

 ఎనుికొనుటకు నేను అర్డు డనియు మరియు ఏ విధముగ్రను అనర్డు డను కాననియు ఇందు 

 మూలముగ్ర పాకట్టంచుచునాిను. 

 

అభ్ూరిి సంతకం 

 

భాగం-III 

(షెడ్యూల్డు  కులము / షెడ్యూల్డు  తెగ / వెనుకబడిన తరగతులకు చందిన అభ్ూరి్డల డికి రేషన్) 

 

నేను ఆంధా పాదేశ్ రాషిరంలోని _________________________________________________ పా్ంతానిక్ చందిన  

_____________________________________ షెడ్యూల్డు  కులము / షెడ్యూల్డు  తెగ / వెనుకబడిన తరగతులకు 

చందినవాడనని, మరియు నా కులము / తెగ ఈ పా్ంతములో షెడ్యూల్డు  కులము / షెడ్యూల్డు  తెగ / వెనుకబడిన 

తరగతిగ్ర గురిి ంపబడినదని, ఇందుమూలంగ్ర పాకట్టంచుచునాిను. 

 

అభ్ూరిి సంతకం 

 

______________________________________________________ పేర్డ గల అభ్ూరిి పై న పేర్కకని పాకటనను 

నా సమక్షములో _____________________________________________ (అధికారి పూరిి  పేర్డ) చేశాడనియు, ఆ 

అభ్ూరిి నాకు వూక్ి గతంగ్ర తెల్డస్సనని / __________________________________________ పా్ంతానిక్ చందిన 

_________________________________ గ్రరి దాురా నా సంతృపి  మేరకు గురిి ంపబడినాడని, ఇందుమూలముగ్ర 

ధృవీకరిస్సి నాిను.  

 

గెజెటెడ్ అధికారి యొకక సంతకం లేదా తహసీలి్దర్డ 

సి్థయిక్ తకుకవ కాని రెవెన్యూ శాఖ్కు చందిన అధికారి 

సంతకము  ____________________________ 

తేదీ:________________    పూరిి  హోదా  ____________________________ 

        (కారాూలయ ముదా) 
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భాగం-IV 

(రిటరిింగు అధికారిచే భ్ర్తి  చేయవలసినది) 

 

నామినేషను పతాం వర్డస సంఖ్ూ :  ____________ 

 

ఈ నామినేషను పతాం నాకు _________________ తేదీన _______________ గంటలకు నా కారాూలయము నందు 

అభ్ూరిిచే / అభ్ూరిి పాతిప్దకునిచే అందజేయడమై నది. 

 

                      రిటరిింగు అధికారి లేదా అతనిచే 

 అధికారమీయబడిన అధికారి సంతకం. 

 

భాగం-V 

(నామినేషన్ పతామును అంగీకరించడం లేదా తిరసకరించడంలో రిటరిింగు అధికారి నిరణ యం) 
 

2006, ఆంధా పాదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ (ఎనిికల నిరుహణ) నియమాలలోని 12వ నియమం పాకారముగ్ర, ఈ 

నామినేషన్ పతాానిి నేను సుయముగ్ర పరిశీల్లంచి అంగీకరించుటకు  /  తిరసకరించుటకు నిరణ యించినాను. 

 

తేదీ: ____________              రిటరిింగు అధికారి సంతకం 

 
 

--------------------------------(కతిి రించుటకు అనువెై న ఛేదనము)----------------------------- 
 

భాగం-VI 

(నామినేషన్ పతాం రశీదు మరియు పరిశీలన కోసం నోటీస్స) 

(నామినేషన్ పతామును సమరిపంచే వూక్ి క్ ఇవువలసి వంట్టంది) 
 

నామినేషన్ పతాపు వర్డస సంఖ్ూ : ___________________ 
 

సరపంచ్ / వార్డు  సభ్యూడు _____________________ వార్డు , _________________________ గా్రమ పంచాయితీక్ 

జర్డగబోవ  ఎనిికలో __________________________________________________ అభ్ూరిిక్ చందిన 

నామినేషను పతామును అభ్ూరిి సుయముగ్ర / _____________________________________ పేర్డ గల 

పాతిప్దకునిచే _________________ తేదీన ____________ గంటలకు నాకు అందజేయడమై నది. 

  

అనిి నామినేషన్ పతాాలను ____________________________________________________ (సిలము) వది 

_______________ (గంటలకు) ____________________  (తేదీన) పరిశీలనకు చేపటిడమవతుంది. 

 

తేదీ: ____________              రిటరిింగు అధికారి సంతకం  
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ఫారం-V 

[11 వ నియమానిి చూడండి] 

స్వీకరంచిన నామినేషనల  జాబితా  
 

* సరపంచ్ / వార్డు  మంబర్డ _______________________ వ వార్డు  _________________________________________________ గా్రమ పంచాయతీకి జరగే ఎనిిక. 
 

నామినేషన్ 

పతా్ం కామ 

సంఖ్య 

అభ్యరి పేర్డ త్ండాి / భ్రత  పేర్డ 
అభ్యరి 

వయస్సు 

అభ్యరి  వృత్తత  

మరయు 

చిర్డనామా 

షెడ్యయల్డు  తెగ / 

షెడ్యయల్డు  కులము / 

వెనుకబడిన 

త్రగతులకు చందిన 

అభ్యరి యొకక 

కులము / తెగ  

ఓటరల  

జాబితాలో 

అభ్యరి వర్డస 

సంఖ్య 

పాత్తపాదకుని  

పేర్డ 

ఓటరల  

జాబితాలో 

పాత్తపాదకుని 

వర్డస సంఖ్య 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         
 

________________ (తేదీ) న ______________  (సమయం) లో ___________________________________ (సిలము) వదద  నామినేషను పతాాల పరశీలన చేపటట బడును. 

 

సిలం   :  ___________________________ 

తేదీ    :  ___________________________                రటరింగ్ అధికార లేదా అధీకృత్ అధికార సంత్కం  

*వరత ంచని దానిని కొట్టట వేయండి. 
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ఫారం-VI 

[12(4)వ నియమానిి చూడండి] 

చెల్లు బాటై న నామినేటడ్ అభ్యర్ధు ల జాబితా 
 

*సరపంచ్ / వార్ధు  మంబర్ధ ___________ వ వార్ధు , _________________________ గా్రమ పంచాయతీకి జరిగే 

ఎనిిక.  
 

వర్ధస 

సంఖ్య 
అభ్యరిు  పేర్ధ తండాి / తల్లు  / భ్రత  పేర్ధ అభ్యరిు  యొకక చిర్ధనామా 

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

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

సథ లం   :  ___________________________ 

తేదీ    :  ___________________________           రిటరిింగ్  అధికారి సంతకం 

*వరిత ంచని దానిని కొటి్టవేయండి. 
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ఫారం – VII 

[14(1)వ నియమానిి చూడండి] 

అభ్యరి్థత్వం ఉపసంహరణ నోటీసు 
 

* సరపంచ్ / వార్డు  మంబర్డ ______________ వ వార్డు , _______________________ గా్రమ పంచాయతీకి జర్థగే 

ఎనిిక. 
 

ర్థటర్థింగ్  అధికార్థకి, 

 పై న పేర్కొని ఎనిికకు చెల్లు బాటై న నామినేటడ్ అభ్యరి్థ అయిన _________________________________ 

అనే నేను, నా అభ్యరి్థత్వవనిి ఉపసంహర్థంచుకుంటునిటుు గ్ర ఇందుమూలంగ్ర పాకటిసుు నాిను. 

 

సిలం  : ___________________ 

తేదీ    : ___________________                                అభ్యరి్థ  సంత్కం  

 

 ఈ ఉపసంహరణ నోటీసు నాకు, నా కార్యయలయములో ________________ తేదీన __________ గంటలకు  

శా్ర/శా్రమతి/కుమార్థ ________________________________ *అభ్యరి్థచే సవయముగ్ర / అభ్యరి్థచే ర్యత్పూరవకముగ్ర 

అధీకృత్ము చేయబడిన అత్ని/ఆమ పాతిపాదకుడు/ఎనిికల ఏజంటు ద్వవర్య అందచేయడమై నది. 

 

తేదీ  :                    ర్థటర్థింగ్  అధికార్థ సంత్కం 

 

--------------------------------(కతిు ర్థంచుటకు అనువై న ఛేదనము)----------------------------- 

 

 ఉపసంహరణ నోటీసుకు రశ్రదు 

( నోటీసును అందజేసే వయకిు కి ఇవవవలసినది) 

 

*సరపంచ్ / వార్డు  మంబర్డ _____________ వ వార్డు , ______________________________ గా్రమ పంచాయతీ 

ఎనిికలో అభ్యరి్థ అయిన శా్ర/శా్రమతి/కుమార్థ _____________________________________________________ 

త్న ఉపసంహరణ నోటీసును __________________ తేదీన _____________ గంటలకు నా కార్యయలయంలో 

*అభ్యరి్థ సవయముగ్ర / అభ్యరి్థచే వాాత్పూరవకంగ్ర అధీకృత్ము చేయబడిన అత్ని/ఆమ పాతిపాదకుడు / ఎనిికల 

ఏజంటు శా్ర/శా్రమతి/కుమార్థ  _____________________________________  ద్వవర్య నాకు అందజేయడమయింది. 

 

                   ర్థటర్థింగ్ అధికార్థ సంత్కం 
 

*వర్థు ంచని వాటిని  కొటిివేయండి. 
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ఫారం - VIII 

[14(2)వ  నియమానిి చూడండి] 
 

అభ్యరి్థత్వం ఉపసంహరణ పర కటనను పర చుర్థంచుట 
 

* సరపంచ్/ వార్డు  మంబర్డ _____________ వ వార్డు , ________________________ గ్రర మ పంచాయతీకి జర్థగే 

ఎనిిక. 
 

 పై న పేర్కొని ఎనిికలో ఈ కిర ంది పేర్కొని చెల్లు బాటై న నామినేటడ్ అభ్యరి్థ/అభ్యరి్డల్ల త్న/త్మ అభ్యరి్థత్వవలను 

ఈ రోజున ఉపసంహర్థంచుకునిట్లు గ్ర ఈ నోటీసు ద్వవరా తెలియజేయడమై నది. 
 

వర్డస 

సంఖ్య 
చెల్లు బాటై న నామినేటడ్ అభ్యరి్థ పేర్డ 

చెల్లు బాటై న నామినేటడ్  

అభ్యరి్థ చిర్డనామా 
ర్థమార్డొల్ల 

    

    

    

    

    

  

 

  

    

    

    

    

 

 

తేదీ  : _______________ 

  ర్థటర్థింగ్ అధికార్థ సంత్కం 

* వర్థత ంచని ద్వనిని కొటి్టవేయండి. 
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ఫారం - IX 

[15వ నియమానిి చూడండి] 

పోటీచేస్తు న్ి అభ్యర్థు ల  జాబితా 
 

* సరపంచ్ / వార్థు  మంబర్థ ____________ వ వార్థు  _______________________ గా్రమ పంచాయతీకి జరిగే 

ఎనిిక.  

వర్థస 

సంఖ్య 
అభ్యరిు  పేర్థ అభ్యరిు  చిర్థనామా 

అభ్యరిు కి 

కేటాయంచిన్ 

ఎనిికల గుర్థు   

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

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

సు లం : _______________ 

తేదీ  : _______________ 

  రిటరిింగ్ అధికారి సంతకం 

* వరిు ంచని దానిని కొటి్టవేయండి. 
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ఫారం-X 

[16వ నియమానిి చూడండి] 
 

ఏకగీ్రవంగా ఎనిికై న ఫలితాల పీ్కటన  

 

ఆంధీ్ పీ్దేశ్ ప్ంచాయతీ రాజ్ (ఎనిికల నిరవహణ) నియమాలు, 2006 లోని నియమం 16 పీ్కారం,    

*సరపంచ్ / వార్డు  మంబర్డ____________ వ వార్డు , ___________________________ గీామ ప్ంచాయతీకి కీింద 

తెలుప్బడినటి్ట అభ్యరి్థ ఎనిికై నట్లు గా పీ్కట్టంచుచున్నిను. 

 

 పేర్డ  : ____________________________________________________ 

 చిర్డన్నమా : ____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

సిలం : _______________ 

తేదీ  : _______________ 

                ర్థటర్థింగ్ అధికార్థ సంతకం 

 

 

* వర్థత ంచని దానిని కొటి్టవేయండి. 
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ఫారం-XI 

[18వ నియమానిి చూడండి] 
 

ఎనిికల ఏజంటు నియామకం 

 

* సరపంచ్ / వార్డు  మంబర్డ ____________ వ వార్డు , ______________________________ గా్రమ పంచాయతీకి 

జరిగే ఎనిిక. 

 

రిటరిింగ్ అధికారికి, 

 

 పై న తెలుపబడిన ఎనిికలో పోటీ చేయు శా్ర / శా్రమతి / కుమారి __________________________________ 

అను నేను, శా్ర / శా్రమతి / కుమారి  ______________________________________________ ను ఈ రోజు నుండి 

నా ఎనిికల ఏజంటుగ్ర నియమిస్తు నాిను. 

 

సథ లం : _______________ 

తేదీ  : _______________               అభ్యరిథ  సంతకం 

 

   

పై  నియామకానిి నేను అంగీకరిస్తు నాిను.  

 

 

సథ లం : _______________ 

తేదీ  : _______________       ఎనిికల ఏజంటు సంతకం 

 

 

ఆమోదంచడమై నద. 

 

 

                      రిటరిింగ్ అధికారి సంతకం  

                     మరియు సీలు. 

 

* వరిు ంచని దానిని కొటి్టవేయండి. 
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ఫారం - XII 

[19వ నియమానిి చూడండి] 
 

పోలంగు ఏజంటు నియామకం 

 

* సరపంచ్ / వార్డు  మంబర్డ ____________ వ వార్డు , ____________________________ గా్రమ పంచాయతీకి 

జరిగే ఎనిిక. 

 

 శా్ర/శా్రమతి/కుమారి _________________________________________ అను నేను పై  ఎనిికలో అభ్యరిిగ్ర /   

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి _______________________________________________ అనే అభ్యరిికి ఎనిికల ఏజంటుగ్ర, 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి  ___________________________________________________ (పేర్డ మరియు చిర్డనామా) 

అను వయకిి ని, పోలంగు సే్టషను నంబర్డ: ____________________ నందు _______________________ (తేదీ) 

నాడు జర్డగు ఎనిికలకై  పోలంగు ఏజంటుగ్ర నియమంచుచునాిను. 
 

సిలం : _______________ 

తేదీ  : _______________      అభ్యరిి / ఎనిికల ఏజంటు సంతకం  

 

పోలంగ్ ఏజంటుగ్ర వయవహరించడానికి నేను అంగీకరిస్తి నాిను. 

          

              పోలంగు ఏజంటు సంతకం 

 

పా్రసై డింగ్ అధికారి సమక్షంలో పోలంగు ఏజంటు సంతకం చేయవలసిన పాకటన 

ఆంధా్పాదేశ్ పంచాయతీ రాజ్ చటేం, 1994 లోని 217వ విభాగం నేను చదివినాననియూ / నాకు చదివి వినిప్రంచడం 

జరిగినదనియూ ఇటే్ట విభాగం ద్వారా నిషేదింపబడిన ఎలంట్ట పనులను ఈ ఎనిికలో చేయననియూ 

ఇందుమూలంగ్ర పాకట్టంచుచునాిను. 
 

          పోలంగు ఏజంటు సంతకం  

తేదీ  : _______________  

 

నా సమక్షంలో సంతకం చేసార్డ. 

 

తేదీ  : _______________                   పా్రసై డింగ్ అధికారి సంతకం  
 

* వరిి ంచని వాట్టని కొటే్టవేయండి. 
 

గమనిక: అభ్యరిి, పోలంగ్ ఏజంట్ నియామక ఉతి ర్డాను రండు పాతులలో తయార్డ చేసి, పోలంగ్ సే్టషను వదద  సమరిపంచడానికి 

పోలంగ్ ఏజంటుకు ఒక పాతిని అందజేయాల, రండవ పాతిని రిటరిింగ్ అధికారికి పంప్రంచవలసి ఉంటుంది. 
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ఫారం - XIII 

[20వ నియమానిి చూడండి] 

కంటంగు ఏజంటు నియామకం 
 

* సరపంచ్/ వార్డు  సభ్యుడు ______________ వ వార్డు , ______________________ గా్రమ పంచాయతీకి జరిగే 

ఎనిిక.  

రిటరిింగు అధికారికి, 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి _________________________________________ అను నేను పై  ఎనిికలో అభ్ురిిగ్ర /   

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి _________________________________________ అనే అభ్ురిికి ఎనిికల ఏజంటుగ్ర, ఈ 

కాింద పేర్కొనబడిన వారిని ______________________________________ కంటంగు సంటర్డలో నిరే్దశంపబడిన 

ఓటల  లెకిొంపునకు, మా కంటంగు ఏజంటుల గ్ర ఇందు మూలంగ్ర నియమంచుచున్నిను. 
 

కంటంగు  ఏజంటు పేర్డ   కంటంగు ఏజంటు చిర్డన్నమా            కంటంగు టేబుల్ నంబర్డ    

1) 

2) 

3)         

అభ్ురిి / ఎనిికల ఏజంటు సంతకం 
 

నేను / మేము కంటంగు ఏజంటుల గ్ర వువహరించడానికి అంగీకరిస్తు న్నిను/ము. 

  1) 

  2) 

  3) 

సిలం: ________________ 

తేది :  ________________       కంటంగు ఏజంటల  సంతకం 

 

కంటంగు ఏజంటల  రూఢీ పాకటన 

 ఆంధా్ పాదేశ్ పంచాయతీరాజ్ చటట ం, 1994 లోని 217వ విభాగ్రనిి నేను/మేము చదివామనియూ న్నకు / 

మాకు చదివి వినిపంచడం జరిగందనియూ మరియు ఈ విభాగము ద్వారా నిషేధించబడిన ఎటట  పనులను కంటంగు 

సమయంలో చేయబోమనియూ, ఇందుమూలంగ్ర పాకటంచుచున్నిము. 

        1) 

        2)  

        3)    

కంటంగు ఏజంటుల  సంతకం 

న్న సమక్షంలో సంతకం చేశార్డ.   

తేదీ: ___________________         రిటరిింగు అధికారి సంతకం 

* వరిు ంచని వాటని కొటట వేయండి. 

https://amaravathiteacher.com



ఫారం - XIV 

[25(1)వ నియమానిి చూడండి] 
 

పోస్ట ల్ బ్యాలెట్ పేపరు కోస్ం దరఖాస్తు  

 

రిటరిింగ్ అధికారికి,  

__________________________  గా్రమ పంచాయతీ. 

 

 ____________________________ గా్రమ పంచాయతీ, *స్రపంచ్ / వారుు  స్భ్యాడు ______________  వ 

వారుు  పదవికి జరగబోయే ఎనిికలలో పోస్తట  ద్వారా నేను ఓటును వేయాలని భావిస్తు న్నిను. 

 _________________________________ గా్రమ పంచాయతీ లోని ____________________ వ వారుు  

ఓటరల  జాబితా  _______________  విభాగంలో, _____________ వరుస్ స్ంఖ్ా వదద  న్న పేరు నమోదై  ఉనిది.  

 

 ఈ కాింది చిరున్నమాకు బ్యాలెట్ పతాానిి పంపగలరు. 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

 

స్థ లం: ___________________ 

తేదీ:   ___________________                           భవదీయుడు 

 

     (పేరు మరియు స్ంతకము) 

 

* వరిు ంచని ద్వనిని కొట్టట వేయండి.  
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ఫారం  - XV 

[25(2) నియమానిి చూడండి] 
 

ఎనిికల విధి నిరవహణ ధృవపత్ర ం కోసం దరఖాస్తు  

 

రిటరిింగ్ అధికారికి, 

___________________________  గ్రర మ ప పంయతయ . 

 

అయ్యా, 

 ________________________ గ్రర మ ప పంయతయ  * సరపంచ్ / వార్డు  సభ్యాడు ______________ వ వార్డు  

పదవికి జరగబోయే ఎనిికలలో నేను నా  ఓటు సవయంగ్ర వేయ్యలని భావిస్తు నాిను. 

 నేను ఓటు హక్కును కలిగివున్ి పోలింగ్ సే్టషన్లో  కాక్కం మ మ పక క టట ఎనిికల విధి నిరవహణఫై  

నియమంచబ ము ను (నియ్యమ పక ఉత్ు ర్డవ జత్చేయడమై న్ది). 

 

 _______________________________ గ్రర మ ప పంయతయ  ________________ వ వార్డు  ఎనిికల 

జాబితా  ___________________  విభాగంలో _________________ వర్డస సంఖ్ాలో నా పేర్డ న్మోదై  ఉన్ిది.   

 

 కావున్ పోలింగు రోజు విధులలో వున్ి టట పోలింగ్ సే్టషన్లో  ఓటు వేస్టంకుక్క లుగాగ్ర ఫారం-XVI లోని 

ఎనిికల విధి నిరవహణ ధృవపతార నిి జారీచేయ్యలని నేను కోర్డతునాిను.  ఇటే్ట ధృవపత్ర మును ఈ దిగువ పేక ున్ి 

చిర్డనామాక్క పంపగలర్డ. 
 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

    _________________________________________ 

 

సథ లం: ___________________ 

తేదీ:   ___________________                            భవదీయుడు 

 

     (పేర్డ మ పరియు సంత్కము) 

* వరిు ంచని దానిని కొటే్టవేయండి.    
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ఫారం-XVI 

[25(2)(ఎ) నియమానిి చూడండి] 
 

ఎనిికల విధి నిరవహణ ధృవపత్ర ము 

 

 శ్రర  / శ్రర మతి / కుమారి __________________________________________________ అనునత్డు / ఆమె 

_______________________ గ్రర మ పంచాయతీ ___________________ వార్డు  నందు ________________ 

వర్డస సంఖ్యతో ఓటర్డగ్ర నమోదై  వున్నిర్డ. 

 

 అత్డు / ఆమె ఇత్ర చోట ఎనిికల విధులలో నియమంపబడినందున,  అత్నికి / ఆమెకు కేటాయంచిన 

పోలంగు సే్టషను నుండి పోలంగు రోజున ఓటు వేయుటకు వీలు లేనందున, అత్డు / ఆమె డ్యయటీలో వుని చోట గల 

ఏదై న్న పోలంగు సే్టషన్ (__________________________________ గ్రర మ పంచాయతీ ________________ వ 

వార్డు  నంబర్డలో గల ఏదై న్న పోలంగు సే్టషన్) నుండి ఓటు వేయుటకు అనుమతింపబడినది. 

  

 

సథ లం: ___________________ 

తేదీ:   ___________________                                                                                రిటరిింగ్ అధికారి సంత్కం   

                  మరియు సీలు   
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ఫారం-XVII 

[27(1)(ఎ), 28(2), 29 (2) & 57 నియమాలు చూడండి] 
 

ఓటరు ప్ర కటన 
 

*సరపంచ్ / వారుు  మంబరు ______________ వ వారుు , ________________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీకి జరిగే 

ఎనిిక. 

 

(ఓటరు తనంతట తాను డికల రేషన్ పై  సంతకం చేసినపుడు, ఈ కిర ంది భాగమును ఉప్యోగంచాలి) 

 పై  ఎనిికలో ____________________ వరుస సంఖ్య కలిగన పోసట ల్ బ్యయలెట్ పేప్రు జారీ చేయబడిన ఓటరు 

నేనేనని, నేను ఇందుమూలంగ్ర ధృవీకరిస్తు న్నిను. 

తేదీ: _______________       ఓటరు సంతకం  

                చిరున్నమా 
 

--------x-------- 

సంతకం ధృవీకరణ 

 

పై  ప్ర కటనపై  న్న సమక్షంలో సంతకం చేసిన ఓటరు ______________________________________ 

(ఓటరు పేరు), న్నకు వయకిు గతంగ్ర తెలుస్తనని / న్నకు వయకిు గతంగ్ర తెలిసిన ________________________________ 

(గురిు ంపుదారుని పేరు) దాారా ఓటరును న్న సంతృప్తు  మేరకు గురిు ంచడమై నది. 

 

గురిు ంపుదారుడు ఉనిటల యితే,      ధృవీకరణ అధికారి సంతకం 

వారి సంతకం ____________________    హోదా: _______________________ 

చిరున్నమా   _____________________    చిరున్నమా: ____________________ 

తేదీ: ______________ 

 

(ఓటరు తనంతట తాను డికల రేషన్ పై  సంతకం చేయలేనప్పుడు, ఈ కిర ంది భాగమును ఉప్యోగంచాలి) 

 పై  ఎనిికలో _______________ వరుస సంఖ్య కలిగన పోసట ల్ బ్యయలెట్ పేప్రు జారీ చేయబడిన ఓటరు 

నేనేనని, నేను ఇందుమూలంగ్ర ప్ర కటిస్తు న్నిను. 

ఓటరు తరపున ధృవీకరణ అధికారి సంతకం 

                       ఓటరు చిరున్నమా_____________ 

తేదీ:______________                                                                              

* వరిు ంచని వాటిని కొటిట వేయండి.               

 (తిప్తపచూడుడు) 
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ధృవప్తర ం 

 

ఇందుమూలముగ్ర నేను దృవీకరించునది ఏమనగ్ర -  
 

1. ________________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ లోని _________________ వారుు లోని పై న పేర్కొని 

ఓటరు న్నకు వయకిు గతంగ్ర తెలుస్తనని / న్నకు వయకిు గతంగ్ర తెలిసిన ________________________ 

(గురిు ంపుదారుని పేరు) దాారా న్న సంతృప్తు  మేరకు గురిు ంచడమై నది. 

 

2. ______________________ గ్రర మ ప్ంచాయతీ లోని __________________ వారుు  లోని ఓటరు 

నిరక్షరాస్తయడు / ______________________ (వై కలయం) తో బ్యధప్డుతూ, తనంతట తానే తన ఓటును 

వేయడానికి లేదా ధృవీకరణపై  సంతకం చేయలేని ప్రిసిితిలో ఉనిటుల గ్ర తృప్తు  చందడమై నది. 

 

3. బ్యయలెట్ పేప్రుపై  మారుొ వేయవలసినదిగ్ర మరియు పై న తెలిప్తనటువంటి ధృవీకరణపై  సంతకం 

చేయవలసినదిగ్ర తనంతట తాను ననుి కోరటం జరిగనది. 

 

4. అతని అభీషట ం మేరకు మరియు అతని సమక్షంలోనే  అతని తరఫున బ్యయలెటు పేప్రుపై  మారుొ చేసి, 

ధృవీకరణపై  నేను సంతకం చేయడమయినది. 

 

 

గురిు ంపుదారుడు ఉనిటల యితే,      ధృవీకరణ అధికారి సంతకం 

వారి సంతకం ____________________    హోదా: _______________________ 

చిరున్నమా   _____________________    చిరున్నమా: ____________________ 

    

        తేదీ: ______________ 
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ఫారం-XX 

[27(1)(డి) & 28(1) & 31 (1) నియమాలను చూడండి] 
 

ఓటరల  మారగ దరశకానికి సూచనలు 
 

*సరపంచ్ / వార్డు  మంబర్డ ____________ వ వార్డు , _____________________ గా్రమ పంచాయతీకి  జరిగే 

ఎనిిక. 

భాగం-I 

* గా్రమ పంచాయతీ సరపంచ్ / వార్డు  సభ్యుని ఎనిిక కోసం వినియోగంచే పోసట ల్ బ్యులెట్ పేపర్డ కేవలం గుర్డు లను 

మాతా్మే కలిగ ఉంటంది. ఓటర్డ సమాచారం నిమిత్ు ం పోటీ చేస్తు ని అభ్ుర్డు ల పేర్డల  సదర్డ పదవికి జర్డగబోవు 

ఎనిికలో వారికి కేటాయంచిన గుర్డు లను కాింద చూపడమై నది.  
 

వర్డస సంఖ్ు అభ్ురిు  పేర్డ కేటాయంచిన గుర్డు  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 మీర్డ ఓట వేయదలచిన అభ్ురిు కి కేటాయంచిన గుర్డు పై  మార్డును సపష్ట ంగ్ర వేయడం ద్వారా పోసట ల్ 

బ్యులెట్ పేపర్డలో మీ ఓటను నమోదు చేయవచ్చును. 
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 మీ ఓటను వేయదలచిన అభ్ురిు కి సపష్ట ంగ్రను, ఎటవంటి సందేహానికి తావు లేకండా మార్డును వేయాలి. 

మీర్డ ఓట వేసిన అభ్ురిు  గుర్డు పై  సందేహాసపదముగ్ర మార్డును చేసినటల యతే, మీ ఓట చెలుల బ్యట కాదు. 
 

 పాతి పదవికి ఎనిికయ్యు అభ్ుర్డు ల సంఖ్ు టకటి మాతా్మే. మీక కేవలం టక ఓట మాతా్మే వునిదని 

గమనించండి. ఆ పాకారం మీర్డ టక అభ్ురిు కి మించి ఓట వేయరాదు. మీర్డ టక అభ్ురిు కి  మించి ఓటను 

వేసినటల యతే, మీ బ్యులెట్ పేపర్డను తిరసురించడమవుతంది. 
 

మీ ఓటను రికార్డు  చేయడం కోసం వేయవలసిన మార్డును మినహా బ్యులెట్ పేపర్డపై  మీ సంత్కానిి పటట డం 

లేద్వ ఏదై నా పద్వనిి వాాయడం లేద్వ ఇత్ర విధముగ్ర మార్డు చేయవదుు . 
 

 బ్యులెట పేపర్డపై  మీ ఓటను రికార్డు  చేసిన త్ర్డవాత్, దీనితో పాట పంపిన ‘ఎ’ గ్ర మార్డు చేసిన చిని 

కవర్డలో బ్యులెట పేపర్డను వుంచండి. కవర్డను మూసివేసి సీలు లేద్వ ఇత్ర విధంగ్ర భ్దాపరచండి. 
 

(1) త్ర్డవాత్, మీర్డ సదర్డ పోసట లు బ్యులెట్ పేపర్డ వంట మీక పంపిన ఫారం-XVII లోని ధృవీకరణపై  

సట యఫండరీ మజిస్ట్ట ేట సమక్షములో సంత్కం చేసి, మీ సంత్కం ధృవీకరిసూు  సదర్డ సట యఫండరీ 

మజిస్ట్ట ేట నుండి సంత్కానిి తీస్తకోవాలి. 
 

(2)  మీర్డ కేందా స్థు య స్థయుధ దళ సభ్యుడు లేద్వ ఏదై నా రాష్ట ే స్థు య స్థయుధ దళ సభ్యుడుగ్ర ఉండి ఆ 

రాష్ట ేం వలుపల పనిచేస్తు నిటల యతే, మీర్డ లేద్వ మీ భ్రు /భారు ఉద్యుగం చేస్తు ని యూనిట్, ఓడ లేద్వ 

మీర్డ పనిచేస్తు ని సంసు క చెందిన కమాండింగ్ అధికారి ద్వారా ఇందునిమిత్ు ం నియమింపబడిన 

అధికారిచే మీ సంత్కం ధృవీకరించబడాలి. 
 

(3) మీర్డ భారత్ దేశం వలుపల ఏదై నా పదవిలో భారత్ పాభ్యత్ాం ద్వారా నియమించబడినప్పుడు, మీర్డ 

నివశిస్తు ని దేశంలో నియమించబడినటిట  భారత్ దౌత్ు పాతినిధిచే మీ సంత్కం ధృవీకరించబడాలి. 
 

(4) మీర్డ (1) రాష్ట ేపతి (2) ఉప రాష్ట ేపతి (3) రాష్ట ే గవరిర్ (4) కేందా లేద్వ ఏదై నా రాష్ట ే కాుబినేట 

మంతు లు (5) పాణాళికా సంఘం డిప్యుటీ ఛై రమన్  లేద్వ సభ్యులు (6) కేందా లేద్వ ఏదేని రాష్ట ే స్ట్ట ట్ 

మంతు లు (7) ఏదై నా రాష్ట ే యూనియన్  ఉప మంతాి (8) లోక్ సభ్ లేద్వ ఏదై నా రాష్ట ే శాసన సభ్ సీపకర్డ 

(9) ఏదేని రాష్ట ే శాసన మండలి ఛై రమన్  (10) కేందా పాలిత్ పాాంతాల లెఫ్టట నంట్ గవరిర్ (11) లోక్ సభ్ లేద్వ 

ఏదై నా రాష్ట ే శాసన సభ్ డిప్యుటీ సీపకర్ (12) రాజు సభ్ లేద్వ ఏదై నా రాష్ట ే శాసన మండలి డిప్యుటీ 

ఛై రమన్  (13) కేందా లేద్వ ఏదై నా రాష్ట ేపు పారల మంట్ ెకకాటరీలు వంటి పదవులను 

నిరాహంచ్చచ్చనిటల యతే, సందరాానిిబటిట , కేందా లేద్వ రాష్ట ే పాభ్యత్ా ఉప కారుదరిశ హోద్వక త్కువ 

కాని అధికారిచే మీ సంత్కం ధృవీకరించబడాలి. 
 

(5) మీర్డ ఎనిికల విధులలో ఉనిటల యతే ఎవరై నా గెజిటెడ్ అధికారి లేద్వ మీర్డ ఎనిికల విధులలో వుని 

పోలింగు కేందాం యొకు పాిెకై డింగు అధికారిచే మీ సంత్కం ధృవీకరించబడాలి.   
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(6) మీర్డ పాివంటివ్ డిటెనష న్లల  ఉనిటల యతే, మీర్డ నిరాందంలో వుని జై లు సూపరింటెండంట్ నుండి లేద్వ 

నిరాంద శిబిర కమాండర్డచే మీ సంత్కం ధృవీకరించబడాలి. 
 

పై న తెలిపిన విధముగ్ర, మీ గురిు ంపు పటల  ధృవీకరణ అధీకృత్ అధికారి సంత్ృపిు  చెందిన మీదట అత్ని 

సమక్షంలో మీక పంపిన డికల రేష్న్  పై  సంత్కం చేయాలి. అధికారి మీ సంత్కానిి ధృవీకరించి, అటిట  డికల రేష్న్  పతాానిి 

మీక వాపస్త చేస్థు ర్డ. ఎటిట  పరిసిు తలలో, మీ బ్యులెట్ పేపర్డను మీర్డ అధీకృత్ అధికారికి చూపడం కాని, లేద్వ మీర్డ 

ఓట ఎవరికి వేశారో చూపటము కాని చేయరాదు. 
 

నిరక్షరాసుత్, అంధత్ాం లేద్వ ఏదేని ఇత్ర వై కలుం కారణంతో పై న తెలిపిన పదధ తిలో బ్యులెట్ పేపర్డపై  

మార్డు చేయడం, మీర్డ సాయంగ్ర డికల రేష్న్  పై  సంత్కం చేయలేక పోయనటల యతే, పై న పేర్కుని ఎవరేని అధీకృత్ 

అధికారిచే మీ ఓటను మార్డు చేయంచడానికి  మీ త్రపున డికల రేష్న్  పై  సంత్కం చేయంచడానికి మీక అవకాశము 

ఉంటంది. సదర్డ అధికారి మీ బ్యులెట్ పేపర్డపై  మీ సమక్షంలో మీ అభీష్ట ం పాకారం ఓటను మార్డు చేయాలిి 

ఉంటంది. ఈ విష్యమై  అత్ను అవసరమై న ధృవపతాానిి కూడా ప్యరిు  చేయాలిి ఉంటంది. 

 

భాగం-II 
 

  ఫారం-XVII లో గల మీ డికల రేష్న్  పతా్ం పై  మీర్డ సంత్కం పటిట , మీ సంత్కానిి పై న తెలిపిన ఏదై నా అధికారి 

ధృవీకరించిన త్ర్డవాత్ ఆ ఫారం-XVII లోని డికల రేష్న్  పతా్ము, బ్యులెట్ పేపర్డ కలిగ ఉని “ఎ” గ్ర మార్డు 

చేసినటవంటి చిని కవర్డను కలిపి, “బి” గ్ర మార్డు చేసిన పదు  కవర్డలో ఉంచాలి.  పదు  కవర్డను అతికించి ద్వనిపై  

నిరేు శించిన సమయంలో మీ ప్యరిు  సంత్కంతో, త్పాల ద్వారా లేద్వ మెకంజర్ (ధూత్) ద్వారా రిటరిింగు అధికారికి 

పంపాలి. 
 

 కవర్డను భారత్ దేశంలో ఏ పాదేశం నుండి పోస్తట  చేసిననూ, ఎటవంటి త్పాలా స్థట ంపును అతికించవలసిన 

అవసరం లేదు. అయతే, మీర్డ భారత్ దేశం వలుపల ఏదేని భారత్ పాభ్యత్ా పదవిలో నియమించబడిన ఓటర్డ 

అయనటల యతే, దౌత్ు కారాులయ బ్యుగులో పంపినప్పుడు మినహా, మీర్డ పనిచేస్తు ని కారాులయం ద్వారా 

అవసరమై న త్పాలా స్థట ంపును అతికించి ఎయర్ మయల్ సరీాస్ ద్వారా నేర్డగ్ర సంబంధిత్ రిటరిింగు అధికారికి 

మీర్డ కవర్డను తిరిగ పంపాలి. 
 

 రిటరిింగు అధికారికి కవర్డ __________________ తేదీ లోపు అందేలా మీర్డ జాగాత్ు  వహంచాలి. 
 

 దయచేసి ఈ కాింది విష్యాలను గమనించండి – 
 

(i) పై న చెపిపన పదధ తిలో, మీ ధృవీకరణను ఫారం-XVII లోని (డికల రేష్న్  పతా్ం) ధృవీకరించడంలో మీర్డ 

విఫలమై నటల యతే, మీ బ్యులెట్ పేపర్డ తిరసురించబడుతంది. 
 

(ii) ___________________ తేదీ త్రాాత్ కనుక రిటరిింగు అధికారికి మీ కవర్డ అందినటల యతే, మీ 

ఓటను లెకిుంచ్చట జర్డగదు. 
 

* వరిు ంచని వాటిని కొటిట వేయండి.  
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ఫారం-XXI 

[43(2)(సి) నియమం చుడండి] 

ఛాలంజ్ చేసిన ఓట్ల  యొక్క జాబితా 
 

  *సరపంచ్/ వార్డు  సభ్యుడు ___________________ వ వార్డు  _____________________________________________  గా్రమ పంచాయతీకి జరిగే ఎనిిక్.  
 

     పోలంగ్ సే్టషన్ నంబర్డ మరియు పేర్డ:  _______________________  వార్డు  నం: _____________  గా్రమపంచాయతీ పేర్డ:  ______________________________ 
 

వర్డస 

సంఖ్ు 

ఓట్ర్డ జాబితా 

పాతిలో ఓట్ర్డ 

కా్మ సంఖ్ు 

ఓట్ర్డ పేర్డ 

ఛాలంజ్ చేయబడు  వుకిి  

(ఛాలంజుడు) యొక్క 

సంతక్ం/బొట్న వా్రల 

ముదా్ మరియు అతని 

చిర్డనామా 

ఛాలంజ్ చేసిన వుకిి  పేర్డ 

(ఛాలంజర్) 

ఓట్ర్డను  గురిి ంచిన వుకిి  

ఎవరై నా వంటే వారి 

సంతక్ం లేదా బొట్న 

వా్రల ముదా్ 

పా్రసై డింగ్ అధికారి 

యొక్క ఉతి ర్డు 

డిపాజిటు వాపసు 

స్వుక్రించిన మీద్ట్ 

ఛాలంజర్ సంతక్ం 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

        

        

        

        

 

సథ లం: ___________________ 

తేదీ:   ___________________                                                     పా్రసై డింగ్ అధికారి యొక్క సంతక్ం                          

*వరిి ంచని వాటిని కొటేివ్రయండి. 
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ఫారం-XXII 

[48(1) & 80(1) నియమావళిని చూడండి] 
 

అంధ లేదా అశక్త మై న ఓటరు సహచరుని యొక్క డిక్ల రేషన్ 

 

*సరపంచ్ / వారుు  సభ్యుడు ________________ వ వారుు  ______________________ గా్రమ పంచాయతీకి జరిగే  

ఎనిిక్. 

 

పోలంగ్ సే్టషను సంఖ్ు మరియు పేరు:  __________________________________ 

నేను _______________________________________, తండాి పేరు: _____________________________ 

వయస్సు: ____________ నివాసం: ___________________________________________, ఈ విధంగ్ర పాక్టన 

చేయుచున్నిను.  

 (1) నేను ఈ రోజు ఏ పోలంగ్ సే్టషనులోనూ ఇతర ఓటరుకి సహచరుడిగ్ర వువహరించలేదు; మరియు  

 (2) శా్ర / శా్రమతి / కుమారి ____________________________________________ గ్రరి తరఫున  

  న్నచే వేయబడిన ఓటును రహసుంగ్ర ఉంచుతాను. 

 

ఓటరు సహచరుడి యొక్క సంతక్ం 

* వరిత ంచని వాటిని కొటేివేయండి. 
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ఫారం –XXIII 

[48(2) & 80(2) నియమానిి చూడండి] 

నిరక్షరాస్యులు, అంధులు మరియు అశక్త మై న ఓటరల  జాబితా 
 

* సరపంచ్ / వార్డు  సభ్యుడు _____________________ వ వార్డు  ___________________________________________ గా్రమ పంచాయతీకి జరిగే ఎనిిక్. 

పోలంగ్ సే్టషను సంఖ్ు మరియు పేర్డ:  ______________________________________ 
 

ఓటర్డ జాబితా భాగం 

నంబర్డ మరియు 

ఓటర్డ వర్డస సంఖ్ు 

ఓటర్డ పూరిత  పేర్డ సహచర వుకిత  పూరిత  పేర్డ సహచర వుకిత  చిర్డనామా 
సహచర వుకిత    

యొక్క సంతక్ం 

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

     

     

     

     

     

     

     

 

తేదీ: _________________           
 

*వరిత ంచని వాటిని కొటేివేయండి.            పా్రసై డింగ్ అధికారి యొక్క సంతక్ం 
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ఫారం –XXIV 

[50(2) నియమానిి చూడండి ] 

టండర్డు   ఓట్ల  జాబితా 
 

 * సరపంచ్ / వార్డు  సభ్యుడు _____________________ వ వార్డు  ________________________________________    గా్రమ పంచాయతీకి జరిగే ఎనిిక. 
 

 పోలంగ్ సే్టషను సంఖ్ు మరియు పేర్డ : ______________________________________ 
 

వర్డస 

సంఖ్ు 
ఓట్ర్డ పేర్డ 

ఓట్రల  జాబితా భాగం నం. 

మరియు ఓట్ర్డ వర్డస 

సంఖ్ు 

 

ఇవవబడిన  

టండర్డ  బ్యులెట్ 

పేపర్ వర్డస సంఖ్ు 

ఓట్ర్డ బొట్న వా్రల ముదా్ 

లేదా సంతకం 

ఇది వరకే ఓటు వ్రసిన 

వుకిి కి 

జారీచేయబడినటువంటి 

బ్యులెట్ పేపర్ వర్డస సంఖ్ు 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

      

      

      

 
 

  పాదేశం: ________________ 

  తేదీ:     _________________                                                                                         పా్రసై డింగు అధికారి యొకక సంతకం 

  * వరిి ంచని వాటిని కొటేివ్రయండి. 
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ఫారం – XXV 

[52 & 56 నియమానిి చూడండి] 

భాగం – I 

బ్యాలెట్ పేపరు అకంట్ 
 

* సరపంచ్ /వారుు  సభ్యాడు ____________ వ వారుు  ___________________ గా్రమ పంచాయతీకి జరిగే ఎనిిక. 

వారుు  నం    :  ___________________ 

గా్రమ పంచాయతీ పేరు   : ___________________ 

పోలంగ్ సే్టషను, వరుస సంఖ్ా మరియు పేరు:  ___________________ 
                

కామ 

సంఖ్ా 
వివరాలు 

వరుస సంఖ్ాలు 
మొత్త ం 

నుండి వరకు 

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

(1) పోలంగు సే్టషనుకు ఇవవబడిన బ్యాలెట్ పేపరుు     

(2) వినియోగంచని బ్యాలెట్ పేపరుు  [అంటే ఓటరు కు జారీ చేయనివి]   

(ఎ) పా్రసై డింగ్ అధికారి సంత్కంతో ఉనివి    

(బి) పా్రసై డింగ్ అధికారి సంత్కం లేనివి   

(సి) మొత్త ం (ఎ+బి)   

(3) **పోలంగ్ సే్టషన్ లో ఉపయోగంచిన బ్యాలెట్ పేపరుు  (1) – (2) = (3)   

(4) పోలంగ్ సే్టషన్ లో వినియోగంచి, బ్యాలెట్ బ్యకుులో వేయని బ్యాలెట్ పేపరుు :   

(ఎ) 47(6) నియమం పాకారము ఓటంగ్ విధానానిి ఉల్ు ంఘంచినందుకు 

రదుు  చేయబడిన బ్యాలెట్ పేపరుు  
  

(బి) ఇత్ర కారణాల్ చేత్ రదుు  చేయబడిన బ్యాలెట్ పేపరుు    

(సి) టండరుు  బ్యాలెట్ పేపరుు గ్ర వినియోగంచిన బ్యాలెట్ పేపరుు    

                            ** మొత్త ం (ఎ+బి+సి)    

(5) ** బ్యాలెట్ బ్యకుులో వేసిన బ్యాలెట్ పేపరు  సంఖ్ా  (3) – (4) = (5)   

**కామ సంఖ్ాల్ను ఇవవనవసరం లేదు. 

 

తేదీ: ______________                                                                           పా్రసై డింగ్ అధికారి యొకక సంత్కం  
 

* వరిత ంచని వాటని కొటేవేయండి.  
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భాగం-II (ఫారం-XXV) 

పా్రరంభంలో లెకికంచిన ఓటు  వివరాలు 

 

(ఓటు ను మొత్త ం కలప్ర లెకికంపు చేయు విధానంలో) 

 

1. పోలంగు సే్టషన్లు  ఉపయోగంచిన బ్యాలెట్  బ్యకుుల్లో ఉనివంవంట  

మొత్త ం బ్యాలెట్ పేపరు  సంఖ్ా                                                             :  ____________________ 

 

2. పై న పేర్కకని బ్యాలెవం పేపరు  సంఖ్ాకు 1వ భాగంలోని 5వ అంశంలో చూప్రన బ్యాలెట్ పేపరు   

సంఖ్ాకు ఏదై నా వాత్యాసము ఉనిచో ఆ వివరాలు (సంఖ్ాలో)   _________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                   కంటంగు సూపరువై జరు సంత్కం  

తేదీ: ____________        

 

 

               రిటరిింగ్ అధికారి సంత్కం 
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ఫారం-XXVI 

[57(11), 59, 60 మరియు 92 లోని నియమాలను చూడండి] 

ఎనిిక తుది ఫలితాల పటి్టక 

(పోలింగు సి్టషను వారిగా ఓట్లు  లెక్కంచినప్పుడు) 

*సరపంచ్ / వార్డు  సభ్యుడు ______________________ వ వార్డు  _____________________________________________ గాామ పంచాయతీక్ జరిగే ఎనిిక. 
 

 

 

పోలింగు కందా్ం 

వర్డస సంఖ్ు 

 

అభ్ురిి వారీగా పోలెై న చెల్లు బాట్ల ఓట్ు  సంఖ్ు 

చెల్లు బాటై న 

మొత్త ం ఓట్ు  సంఖ్ు 

(ఎ+బి+సి+డి+ఈ+

ఎఫ్+జి) = 

 ( I ) 

తిరసకరించిన  

ఓట్ు  సంఖ్ు 

 

 

( II ) 

నోటాకు 

(NOTA) 

పోలెై న ఓట్ు  

సంఖ్ు 

( III ) 

మొత్త ం ఓట్ు  

సంఖ్ు 

 

 

 ( I + II  +III ) 

పోలెై న 

టండర్డు  

ఓట్ు  

సంఖ్ు అభ్ురిి 

ఎ 

అభ్ురిి 

బి 

అభ్ురిి 

సి 

అభ్ురిి 

డి  

అభ్ురిి 

ఈ 

అభ్ురిి 

ఎఫ్ 

అభ్ురిి 

జి  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       
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10.       

11..       

12.       

       

       

       

(i) పోలింగ్ సి్టషనులో 

నమోదై న మొత్త ం 

ఓట్ు  సంఖ్ు 

   

 

  

(ii) నమోదై న మొత్త ం 

పోసిల్ బాులెట్ 

పేపరు  సంఖ్ు 

   

 

  

నికర మొత్త ము 

 (i) + (ii) 
   

 
  

 
 

పాదేశం :__________________ 

తేదీ : __________________                       రిట్రిింగు అధికారి 
 

 

* వరిత ంచని వాట్టని కొటి్టవేయండి. 
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ఫారం-XXVI 

[57(11), 59, 60 మరియు 92 లోని నియమానిి చూడండి] 

ఎనిిక తుది ఫలితాల పటి్టక 

(పోలై న ఓట్లు  మొత్త ం కలిపి లక్కంపు చేపటి్టనపుడు వాడునది) 
 

* సరపంచ్/వార్డు  సభ్యుడు ________________ వ వార్డు , __________________________________________ గా్రమ పంచాయతీక్ జరిగే ఎనిిక. 
 

పోలింగు కందా్ం వర్డస సంఖ్ు బ్యులట్ బ్యక్సు(ల)లో ఉనిట్లవంట్ట మొత్త ం ఓట్లు  టండెర్డు  ఓట్ు  సంఖ్ు 

1   

2   

3   

   

   

      

మొత్త ం:   

 

1)    అభ్ురిి పేరిట్ చెల్లు బడి 

అయిన మొత్త ం ఓట్లు  

మరియు తిరసకరించబడిన 

బ్యులట్ పేపర్డు  

అభ్ురిి పేరిట్ చెల్లు బడి కాబడిన ఓట్లు  
చెల్లు బడి కాబడిన 

మొత్త ం ఓట్లు   

(ఎ+బి+సి+డి+ఈ

+ఎఫ్+జి) =  

(I) 

తిరసకరించబడిన 

మొత్త ం బ్యులట్ 

పేపరు  మొత్త ం    

 

(II) 

నోటాక్స (NOTA) 

వేయబడిన ఓట్లు  

 

 

(III) 

చెల్లు బడి కాబడిన, 

తిరసకరించబడిన 

మొత్త ం బ్యులట్ పేపర్డు   

 

(I+II+III)  

ఎ బి సి డి ఈ ఎఫ్ జి 

మొద్ట్ట రండ్            

రండవ రండ్            
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పాదేశము: _________________ 

తేదీ :    _________________            రిట్రిింగు అధికారి 
 

*వరిత ంచని వాట్టని కొటి్టవేయండి. 

మూడవ రండ్            

నాల్లగవ రండ్            

ఐద్వ రండ్             

ఆరవ రండ్\            

ఏడవ రండ్            

ఎనిమిద్వ రండ్            

తొమిిద్వ రండ్            

పద్వ రండ్            

            

            

మొత్త ం            

2.  అభ్ుర్డు ల పేరిట్ 

చెల్లు బడి అయిన  

మరియు 

తిరసకరించబడినట్లవంట్ట 

మొత్త ం పోసిల్ బ్యులట్ 

పేపరు  సంఖ్ు 

           

3.   నికర మొత్త ము 
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ఫారం-XXVII 

[62 (1) (ఎ) లోని నియమానిి చూడండి] 

 (ఎనిికలలో పదవి కోసం పోటీ జరిగినప్పుడు ఈ ఫారంను ఉపయోగించాలి) 

 

ఎనిికల ఫలితాల పర కటన 

 

 ఆంధ్ర పర దేశ్ పంచాయతీ రాజ్ (ఎనిిక నిర హణ) నియమాలు, 2006 లోని 62 (1)(ఎ) వ నియమానిి 

అనుసరించి, ఈ క్ర ంద తెలుపబడిన అభ్యరిి   *సరపంచ్ / వార్డు  సభ్యయడు _____________________ వ వార్డు  

_________________________________    గ్రర మ పంచాయతీ గ్ర ఎనిిక అయినట్లు గ్ర నేను పర కటంచుచున్నిను. 

 

  పేర్డ  : ______________________________________________________ 

 

  చిర్డన్నమా : ______________________________________________________ 

      ______________________________________________________ 

      ______________________________________________________ 

 

 

పర దేశం: _________________ 

తేదీ     : _________________ 

         రిటరిింగు అధికారి సంతకం 

 

 

*వరిత ంచని వాటని కొటివేయండి. 
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ఫారం - XXVIII 

[62(1)(బి) వ నియమం చూడండి] 

ఎనిికల రిటర్ని 
  

* సరపంచ్/వార్డు  సభ్యుడు ______________ వ వార్డు ___________________ గా్రమ పంచాయతీకి జరిగే ఎనిిక. 
 

వర్డస సంఖ్ు అభ్ురిి పేర్డ పోలై న ఓటల  సంఖ్ు 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 మొత్త ం ఓటరల  సంఖ్ు     : ___________________ 

 పోలై న ఓటల లో చెల్లల బాటు అయిన ఓటల  సంఖ్ు  : ___________________ 

 పోలై న ఓటల లో తిరసకరించబడిన ఓటల  సంఖ్ు  : ___________________ 

 పోలై న మొత్త ం టండర్ను  ఓటల  సంఖ్ు    :___________________ 

 నోటా (NOTA) (పై న ఎవవరూ కాదు) కు పోలై న ఓటల  సంఖ్ు : ___________________ 

 

శా్ర/శా్రమతి/కుమారి ____________________________________________ నివాసం_____________________  

____________________________________________________________________అను వార్డ ఎనిికై నటుల  

నేను పాకటిస్తత న్నిను. 

 

పాదేశం:____________________ 

తేదీ     :____________________     రిటరిింగు అధికారి సంత్కం 

* వరిత ంచని వాటిని కొటిివేయండి. 
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ఫారం - XXIX 

[63వ నియమం చూడండి] 

 

ఎనిికల ధృవపత్ర ం 
 

 

*సరపంచ్ / వార్డు  సభ్యుడు _________________వ వార్డు  ___________________________ గ్రర మ పంచాయతీకి 

జరిగిన సాధారణ ఎనిికలో శ్రర /శ్రర మతి/కుమారి _______________________________________________ గ్రర్డ, 

___________________ తేదీన గెలిచినట్లు గ్ర, రిటరిింగు అధికారిగ్ర నేను ______________________ తేదీన 

పర కటిస్తూ ,  వారికి ఇటిి ఎనిికల ధృవపత్రర నిి అందజేయుచున్నిను. 

  

సథ లము : _________________ 

తేదీ      : __________________ 

రిటరిింగు అధికారి  సంత్కం 

      (సీలు) 

 

 

* వరిూ ంచని వాటిని కొటిివేయండి. 

https://amaravathiteacher.com



గా్రమ పంచాయతీ  యొక్క ఉప సర్పంచ్ ఎన్నిక్ కోసం జరుగు సమావేశపు నోటీసు 

ఫార్ం – I 

[3(1) వ న్నయమాన్ని చూడండి] 

  

 ఈ రోజు జరిగిన సాధార్ణ ఎన్నిక్లలో ____________________________________ గా్రమ పంచాయతీకి 

సర్పంచు / సభ్యుడుగ్ర ఎన్నికై న శా్ర / శా్రమతి / కుమారి _________________________________________ గ్రరికి, 

గా్రమ పంచాయతీ ఉపసర్పంచ్ ఎన్నిక్ల కోసం ఈరోజు అనగ్ర _________________ తేదీన, _______________ 

గంటలకు, ____________________________________________________________________ పాదేశంలో 

గా్రమ పంచాయతీ సర్పంచ్ మరియు సభ్యుల పాతేుక్ సమావేశం కూడా జరుగుతందన్న తెలియజేస్తూ , 

ఇందుమూలంగ్ర నోటీసు ఇవవడమై నది. 

 

 ఏదై నా కార్ణం చేత పై న తెలిపిన తేదీన ఎన్నిక్ జర్గనటల యితే, ఆ మరుసటి రోజున అనగ్ర 

___________________ తేదీన, _______________ గంటలకు గా్రమ పంచాయతీకి, ఆ రోజు సెలవు దినంగ్ర 

పాక్టించిననూ లేకునినూ, అటిి సమావేశం జరుపబడును. 

 

 సర్పంచ్ / సభ్యుడు ఈ సమావేశాన్నకి హాజర్య్ుందుకు వీలు క్లిపంచుకొనవలసినదిగ్ర కోర్డమై నది. 

 

 

పాదేశం: ________________                       రిటరిింగు అధికారి సంతక్ం 

తేదీ     : ________________                          హోదా  

      

 

శా్ర/ శా్రమతి / కుమారి ________________________________________ 

సర్పంచ్ / సభ్యుడు ________________________________________  గా్రమ పంచాయతీ గ్రరికి. 
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