[FORM 19 నమూనా 19

(See rule 31) (31వ నియమం చూడండి)

Claim for inclusion of name in the electoral roll for a teachers’ constituency
ఉపాధాయ్యుల నియోజకవరగ్ ఓటరు జాబితాలో పేరు నమోదు కొరకు దరఖాసుత్
To

Sir,

PHOTO of the
applicant
దరఖాసుత్దారుని ఫోటో

The Electoral Registration Officer ఓటరు నమోదు అధికారి,
..................................................... (Teachers’) Constituency (ఉపాధాయ్యుల) నియోజకవరగ్ం.
I

request

that

my

name

be

registered

……………………………………………………………..

in

the

electoral

roll

..............(teachers’)

for

the

Constituency.

నాపేరును ……………………………………..………. (ఉపాధాయ్యుల) నియోజకవరగ్ం ఓటరు జాబితాలో
నమోదు చేయవలసినదిగా కోరుచునాన్ను.
The particulars are వివరాలు :—

Name (in full) పేరు (పూరిత్గా) ..............…………………………………………Sex లింగం …......…………..
Father's/Mother's/Husband's name (in full) తండిర / తలిల్ / భరత్ పేరు (పూరిత్గా).............………………………...

House address (Place of ordinary residence) ఇంటి చిరునామా (సాధారణ నివాస పర్దేశం):

House No. ఇంటి నెం . ………………………………………………………………………………..
Street/Mohalla వీధి / మొహలాల్………………………………………………………………………
Town/Village పటట్ణం / గారమము ……………………………………………………..……………….

Post Office పోసాట్ఫీసు ………………………………………………………………………………
Police Station/Tehsil/Taluka/Mouza పోలీసు సేట్షను/తహశీల్/తాలూకా/మండలం…………………………

District జిలాల్ ……..………………………………………………………………………………..

Age వయసుస్ ……………………………………….………………………………………………
Whether registered as an elector for any assembly constituency……………………………………..
ఏ శాసనసభ నియోజకవరగ్ంలో నైనా ఓటరుగా నమోదు చేయబడినారా

If yes, then mention the following అవును అయితే, ఈ కిరందివాటిని తెలుపండి ---

(a) Number and name of the assembly constituency శాసనసభ నియోజకవరగ్ం నెంబరు మరియు పేరు
……………………………………………………………………………….

(b) Part/polling station No.( if known) పారుట్ / పోలింగు సేట్షను నెం . (తెలిసేత్)……………………..
(c) Date of birth పుటిట్న తేది ……………………………….
(d) EPIC number(if any) ఫోటో ఓటరు గురిత్ంపు కారుడ్ నెంబరు (ఏదైనా)……………………..
Contact number సంపర్దించు ఫోన్ నెంబరు- (i) Mobile మొబైల్……………….
(ii) Landline లాయ్ండ్ లైన్ …………………

Email id (if any) ఇ-మెయిల్ ఐడి (ఏదైనా) ……………………..
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2. During the last six years I have been engaged in teaching for a total period of more than three years
as follows నేను గత ఆరు సంవతస్రాలలో మూడు సంవతస్రాలకు మించి ఉపాధాయ్యవృతిత్లో ఈ కిరంది తెలిపిన

విధంగా నిమగన్మై ఉనాన్ను:-Name of Educational Institution

From (Date)

To (Date)

Period

విదాయ్ సంసధ్ పేరు

(తేది) నుండి

(తేది) వరకు

వయ్వధి

1.
2.

3.
4.

In support of the above I submit herewith పైన పేరొక్నన్ వాటికి మదధ్తుగా ఈ కిరంది వాటిని సమరిప్సుత్నాన్ను
.............................................................................…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………....................................
……………………………………………………………………………………....................................
3. ** My name has not been included in the electoral roll for this or any other teachers’ constituency. నా
పేరు ఈ ఉపాధాయ్యుల నియోజకవరగ్ం లేదా మరే ఇతర ఉపాధాయ్యుల నియోజకవరగ్ంలో చేరచ్బడియుండలేదు.
OR లేదా
**My name has been included in the electoral roll for the.........................teachers’ constituency under the
address given below and I request that it be deleted from that roll ఈ కిరంద పేరొక్నన్ చిరునామాలో

………………………………. ఉపాధాయ్యుల నియోజకవరగ్ం ఓటరు జాబితాలో నా పేరు నమోదయింది.

అందువలల్ ఆ జాబితానుండి తొలగించవ లసినదిగా కోరుచునాన్ను:—

..........................................................................................................................................................

4. I declare that I am a citizen of India and that all the particulars given above are true to the best of my

knowledge and bilief. నేను భారతదేశ పౌరుడినని మరియు పైన తెలిపిన వివరాలు నాకు తెలిసినంతవరకు మరియు
విశవ్సించినంతవరకు వాసత్వమని ధృవీకరిసుత్నాన్ను–

Place సధ్లము.................
Date తేది ..................

Signature of claimant దరఖాసుత్దారుని సంతకం .

NOTE : Any person who makes a statement or declaration which is false and which the 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. 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.

*Strike out the paragraph not applicable వరిత్ంచని పేరాగారఫ్ ను కొటిట్వేయండి
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Intimation of action taken తీసుకునన్ చరయ్ వివరాలు
The application in Form 19 of Shri/Shrimati/Kumari...........................................................................................................
address....................................................................................................................................................................................
been —

........has

శీర్ / శీర్మతి / కుమారి …………………………………….…….చిరునామా …………………… నమూనా-19లో
దాఖలు చేసిన దరఖాసుత్ ను

(a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari................................................................................................has
been registered at Serial No……………….....in Part No..........................................

అంగీకరించి, శీర్ / శీర్మతి / కుమారి …………………………… ………………………………………. పేరును
………………. భాగం ……………. వరుస నెంబరులో నమోదు చేయడమైనది.

(b) rejected for the reason........................…………………............…………..…………………………

……………………………………………………………………………….కారణం వలల్ తిరసక్రించడమైనది.

Date తేది .......................
Electoral Registration Officer ఓటరు నమోదు అధికారి .

(Addressచిరునామా).................................................................

............................................................................................................
...........................................................................................................
…………………........……………………….....(Perforation)………..………………………………
Receipt for application దరఖాసుత్కు రశీదు
Received the application in Form 19 from Shri/ hrimati/Kumari*.....................................................................................
address*……………………………………………………………………………………………
శీర్ /శీర్మతి / కుమారి ……………………………… చిరునామా ……………………………………………...…..
నమూనా-19లో దాఖలు చేసిన దరఖాసుత్ అందింది.

Date...............
Electoral Registration Officer ఓటరు నమోదు అధికారి .
(Addressచిరునామా).................................................................

............................................................................................................
...........................................................................................................
*To be filled in by the applicant దరఖాసుత్దారు పూరించాలి.
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