ELECTION COMMISSION OF INDIA భారత ఎనిన్కల సంఘం
FORM-6A నమూనా-6 ఎ

Acknowledgement No ./రశీదు నెం.____________
(To be filled by office / కారాయ్లయంచే పూరించాలి)
(See Rule-8B of Registration of Electors Rules, 1960 /ఓటరు నమోదు నియమావళి, 1960లోని 8బి నియమానిన్చూడండి)

Application for Inclusion of Name in Electoral Roll by an Overseas Elector
ఒక విదేశీ ఓటరు పేరును ఓటరు జాబితాలో చేరచ్డానికి దరఖాసుత్

To, The Electoral Registration Officer, … ……………………...Assembly / Parliamentary Constituency
ఓటరు నమోదు అధికారి గారికి ……………………………………… శాసనసభ / పారల్మెంటరీ నియోజకవరగ్ం

I request that my name may be included in the electoral roll for the Constituency in which my place of residence
is located as mentioned in (j) below:
ఈ కిరంద (జె)లో తెలిపిన నానివాస చిరునామా కు సంబందించిన నియోజక వరగ్ ఓటరల్ జాబితాలో నా పేరును చేరచ్వలసినదిగా కోరుతునాన్ను
(a) Name * పేరు

(b) Last Name* చివరి పేరు
(c) Name of relative*
బంధువు పేరు

Father

Mother

తండిర
తలిల్
(d)Last Name of relative* బంధువు చివరి పేరు

Husband

Wife

భరత్

భారయ్

PASTE ONE RECENT
PASSPORT SIZE
PHOTOGRAPH (3.5 CM X
3.5 CM) SHOWING
FRONTAL VIEW OF FULL
FACE WITHIN THIS BOX
పూరిత్ ముఖము కనిపించే
విధంగా (3.5 సెం .మీ x 3.5
సెం .మీ) ఇటీవలి పాస్ పోరుట్
సైజు ఫోటో ఒకదానిని
అతికించండి.

Other

ఇతరులు

(e) Date of Birth (dd/mm/yyyy)
పుటిట్న తేది ( రోజు / నెల/సంవతస్రం )

(f)Place of Birth

Village/Town గారమము/పటట్ణం
District జిలాల్
State రాషట్రం
(g) Gender(Put a cross mark in proper box)
జనమ్ సధ్లము

లింగం (సరైన బాకుస్లో x మారుక్ పెటట్ండి)
(h) Email id# ఇ-మెయిల్ ఐడి
(i) Mobile No.# మొబైల్ నెంబరు

Male

(j)Address in India as mentioned in original passport

పాస్ పోర్ట్ నెం .

Place of Issue జారీచేసిన సధ్లము
Date of expiry గడువు తేదీ
(dd/mm/yyyy)
(రోజు/నెల/సంవతస్రం)

వీసా నెంబరు

Type of Visa

Name of issuing Authority

వీసారకం

థర్డ్ జెండర్

Pin Code పిన్ కోడ్

(l) Details of Visa of the Country of current
residence పర్సుత్తం నివశిసుత్నన్ దేశం వీసా వివరాలు
Date of issue
జారీచేసిన తేదీ

Third Gender

ఇంటి నెం .

Date of issue(dd/mm/yyyy)

జారీ చేసిన తేది (రోజు/నెల/సంవతస్రం)

సీత్ర

House No.

అసలు పాస్ పోరుట్లో పేరొక్నన్ భారతదేశంలోని చిరునామా
Street/Area/Locality వీధి / పారంతం / పర్దేశం
Town/Village పటట్ణం / గారమం
District జిలాల్

(k)Details of current Passport పర్సుత్త పాస్ పోరుట్ వివరాలు
Passport No.

Female

పురుషుడు

Visa Number
Date of expiry

గడువు తేది

జారీచేసిన అధారిటీ పేరు
* To be filled in capital letters only పెదద్ అకష్రాలతో మాతర్మే పూరించాలి
# Optional ఐచిఛ్కం

Note:- Copies of the relevant pages of the passport containing the particulars mentioned at items (a) to (l) and current valid visa
endorsement mentioned above to be enclosed - duly self attested if sent by post and produced with the original passport if presented
in person before the registration officer

గమనిక: - పైన అంశాలు (ఎ) నుండి (ఎల్) లో పేరొక్నన్వివరాలు కలిగిన పాస్ పోరుట్ మరియు పర్సుత్త చెలుల్బాటయేయ్ వీసా ఎండార్స్ మెంట్ సంబంధిత పేజీల పర్తులు జతపరచాలి పోసుట్ దావ్రా పంపితే సెల్ఫ్ అటెసెట్డ్ పర్తులు మరియు నమోదు అధికారికి సవ్యంగా సమరిప్ంచినచో ఒరిజినల్ పాస్ పోరుట్ను సమరిప్ంచాలి.

2. (a) Reason of being absent from Employment
the place of ordinary residence ఉదోయ్గం
in India. భారత దేశంలోని సాధారణ

Education

Other (give
Description)

విదయ్

నివాస పర్దేశంలో లేకపోవడానికి కారణం

(b) Date from which absenting from ordinary residence in India(dd/mm/yyyy)

ఇతరం
(వివరించండి)

భారత దేశంలోని సాధారణ నివాస పర్దేశంలో ఏ తేదీ నుండి ఉండటం లేదు (రోజు/నెల/సంవతస్రం)

3. Full current Address in the country outside India where residingభారతదేశం వెలుపలిదేశంలోని పర్సుత్తనివాసం యొకక్ పూరిత్ చిరునామా
Street/Area/Locality వీధి / పారంతం / పర్దేశం
Town/Village పటట్ణం / గారమం
State రాషట్రం

House No.
ఇంటి నెం .

Country దేశం

Zip code జిప్ కోడ్
DECLARATION - I hereby declare that to the best of knowledge and belief
పర్కటనః నాకు తెలిసినంతవరకు, నేను విశవ్సించినంతవరకుఈ కిరంది విధంగా ధృవీకరిసుత్నాన్ను–
a. all information given in this application is true. ఈ దరఖాసుత్లో ఇచిచ్న మొతత్ం సమాచారం నిజం .
b. I am a citizen of India by birth / domicile / naturalisation. నేను జనమ్తః / సాథ్నికత /- పౌరసతవ్ం దావ్రా భారతదేశ పౌరుడిని.
c. I have not acquired citizenship of any other country. నేను ఏ ఇతర దేశ పౌరసతవ్ం పొందలేదు.
d. But for being absent from the place of my ordinary residence in India owing to the reason given in 2(a) above, I would have been
ordinarily resident at the address given in my Indian Passport, which has been reproduced at 1(j) above. పైన 2(ఎ)లో ఇచిచ్న కారణంగా,

భారతదేశంలోని నా సాధారణ నివాస పర్దేశం నుండి దూరంగా లేనటల్యితే, నేను నా భారతీయ పాస్ పోరుట్లో ఇచిచ్న చిరునామాలో పైన 1(జె)లో ఇచిచ్నటుల్గా, సాధారణ
నివాసిగా ఉండేవాడిని..

e. I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the Country of my current
residence if I renounce my Indian Citizenship or if I acquire the citizenship of any other country. నా భారతదేశపౌరసతావ్నిన్ తయ్జించాలిస్
వచిచ్నా లేదా ఏ ఇతర దేశ పౌరసతవ్ంపొందినా, వెంటనే నా పర్సుత్త నివాసదేశంలోని భారత కారాయ్లయం దావ్రా ఓటరు నమోదుఅధికారికి తెలియజేసాత్నని
పర్కటిసుత్నాన్ను.

f. I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the country of my current
residence of any change in my residential address in the country of my residence for the records of the Electoral Registration
Officer. I understand that any notice sent to me at the address, which is my residential address in the country of my current
residence according to the records of the Electoral Registration Officer, shall be considered as due service of notice to me under
the Representation of the People Act, 1950 and the rules made there under, and that it is my responsibility to keep the Electoral
Registration Officer informed of my latest residential address in the country of my current residence.

నా పర్సుత్త నివాస చిరునామాలో ఏవైనా మారుప్లు ఉంటే ఓటరు నమోదు అధికారి రికారుడ్ కోసం నా పర్సుత్త నివాస దేశంలోని భారత కారాయ్లయందావ్రా ఓటరు నమోదు
అధికారికి తెలియజేసాత్నని పర్కటిసుత్నాన్ను. ఓటరు నమోదు అధికారి రికారుడ్ల పర్కారం , నాపర్సుత్త నివాస దేశంలోని నా నివాస చిరునామాకు పంపిన నోటీసు, పర్జా
పారతినిధయ్ చటట్ం, 1950 మరియు దానికిరంద తయారుచేసిన నియమాల పర్కారం నాకు నోటీసుపంపినటుల్గా అరధ్మయిందని, పర్సుత్త నివాస దేశంలో నా తాజా నివాస
చిరునామను ఓటరు నమోదు అధికారికి తెలియుజేయవలసిన బాధయ్త నాది అని పర్కటిసుత్నాన్ను.

g. If I return to India and become ordinarily resident in India, I shall immediately inform the Electoral Registration Officer of the
concerned Assembly/Parliamentary Constituency. నేను భారతదేశానికి తిరిగి వచిచ్, సాధారణ నివాసిగా మారితే, నేను వెంటనే శాసనసభ / పారల్మెంటరీ
నియోజకవరగ్ం యొకక్ ఓటరు నమోదు అధికారికి తెలియజేసాత్ను.

h.I have not applied for inclusion of my name in the electoral roll of any other constituency.నేను ఏ ఇతర నియోజక వరగ్ ఓటరల్జాబితాలో నా పేరును
చేరచ్మని దరఖాసుత్ చేయలేదు.

i. My name has not already been included in this or any other constituency Or My name may have been included in the electoral roll of
………………………. Constituency in…………………. State in which I was ordinarily resident earlier at the address
mentioned below and, if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll, or transposed, as may be appropriate.
Full address (earlier place of ordinary residence) ………………………………………………… ……… …………
………… ………… …………............................................ Elector Photo Identity Card (if issued) Number .. ……… ……… …….
..................... date of issue…………………. ................................................
నా పేరును ఇపప్టికే ఈ నియోజకవరగ్ం లేదా ఏ ఇతర నియోజకవరగ్ంలో చేరచ్బడిలేదు లేదా గత సాధారణ నివాసం అయిన ఈ కిరంది చిరునామాలో నా పేరును
…………… రాషట్రంలోని ………………. నియోజకవరగ్ం ఓటరు జాబితాలో చేరిచ్ ఉండవచుచ్ను. అందువలల్ నా పేరును ఆ ఓటరు జాబితానుండి
తొలగించవలసినదిగా లేదా బదిలీ, ఏది సముచితమైతే, చేయవలసినదిగా కోరుచునాన్ను. పూరిత్ చిరునామా (గత సాధారణ నివాస పర్దేశం) ………………………..
ఓటరు ఫోటో గురిత్ంపు కారుడ్ (జారీచేసినటల్యితే) నెంబరు ………………… జారీచేసిన తేది ………………..

j. I have not been issued an EPIC in India/ have been issued an EPIC which is enclosed with this application for cancellation.

ఇపప్టివరకూ నాకు భారతదేశంలో ఓటరు ఫోటో గురిత్ంపు కారుడ్ జారీచేయబడలేదు /నాకు జారీచేసిన ఓటరు ఫోటో గురిత్ంపు కారుడ్ను రదుద్ చేయుడానికి ఈ దరఖాసుత్తో
జతచేయుచునాన్ను.

[Note – Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be false or does
not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950).]

ఎవరైనా వయ్కిత్ తెలిసి లేదా అబదధ్మని విశవ్సించినా లేదా వాసత్వం కాదని నమిమ్ తపుప్డు వివరణ లేదా పర్కటన ఇచిచ్నా, పర్జా పారతినధయ్ చటట్ం, 1950 (1950 లో 43వ చటట్ం)
లోని 31వ విభాగం కిరంద శికాష్రుహ్డు.

Place సధ్లం……..........................
Date తేది ………………..

Signature సంతకం…….……………………..

Details of action taken తీసుకునన్ చరయ్ వివరాలు
(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency నియోజక వరగ్పు ఓటరు నమోదు అధికారి భరీత్ చేయవలసింది)
Application received on …………………………………………………………..(DD/MM/YYYY)
దరఖాసుత్ అందిన తేది ………………………………………..…………… (రోజు / నెల / సంవతస్రం)
The application in Form 6A of Shri/Shrimati/Kumari …………………….……......................................................................has been :(a) Accepted and the name has been registered in the electoral roll of …………………………….………….(constituency) at
S.No…..…………………...Part No……………………...
శీర్ / శీర్మతి / కుమారి ………………………………………. నమూనా-6ఎలో దాఖలు చేసిన దరఖాసుత్ను అంగీకరించి ……………………
………… నియోజక వరగ్ంలో ………………. భాగం ……………. వరుస నెంబరులో పేరును నమోదు చేయడమైనది.
(b) rejected for the reason…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….కారణం వలల్ తిరసక్రించడమైనది.
Date తేదిః_________________

Name/Signature of ERO/AERO
ఓటరు నమోదు అధికారి / సహాయ ఓటరు నమోదు అధికారి సంతకం / పేరు
Acknowledgement/Receipt రశీదు

Acknowledgement Number రశీదు నెంబరు _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date తేది __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Received the application for inclusion in name of self from Shri / Smt. / Ms. ________________ ____________________
తన పేరును చేరచ్డానికి శీర్ /శీర్మతి / కుమారి …………………………. దాఖలు చేసిన దరఖాసుత్ అందింది.
[Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application దరఖాసుత్ సిద్తిని తెలుసుకోవడానికి దరఖాసుత్దారు రశీదు నెంబరును సూచించాలి]

Name/Signature of ERO/AERO
ఓటరు నమోదు అధికారి / సహాయ ఓటరు నమోదు అధికారి / సంతకం / పేరు

