
        ELECTION COMMISSION OF INDIA  భారతఎనిన్కల సంఘం 

                                       FORM-7  నమూనా-7                                         Acknowledgement No./రశీదు నెం____________

                                                                                                                                                     (To be filled by office / కారాయ్లయంచే పూరించాలి) 

(See Rules 13(2) and 26 of Registration of Electors Rules -1960/ఓటరు నమోదు నియమావళి, 1960లోని 13(2) మరియు 26 నియమాలనుచూడండి)

Application for Objecting Inclusion of Name of Other Person / Seeking Deletion of Own Name/Seeking Deletion of Any Other 

Person’s Name in Electoral Roll due to Death/Shifting. 

ఓటరు జాబితాలో ఇతర వయ్కిత్ పేరు చేరుప్కు అభయ్ంతరం / సవ్ంత పేరు తొలగింపును కోరుతూ / మరణం లేదా నివాసమారుప్ కారణంగా  ఓటరల్జాబితాలో ఏ ఇతర వయ్కిత్ 
యొకక్పేరుతొలగింపునుకోరుతూదరఖాసుత్

 

To,  The Electoral Registration Officer, ……………………………………………………...Assembly / Parliamentary  Constituency 

ఓటరు నమోదు అధికారి, ………………………………………………………………. శాసనసభ / పారల్మెంటు నియోజకవరగ్ం 

I hereby object to the proposed inclusion of the name of the under mentioned person in the electoral roll   

ఓటరల్ జాబితాలో ఈ కిరంద తెలియజేసిన వయ్కిత్పేరును చేరేచ్ పర్తిపాదనకు నేను అభయ్ంతరం వయ్కత్ంచేసుత్నాన్ను 

I hereby request that entry relating to name of the person mentioned below is required to be deleted 

ఈ కిరంద తెలియజేసిన  వయ్కిత్ పేరును తొలగించవలసినదిగా నేను అభయ్రిధ్సుత్నాన్ను 

I request that the entry relating to myself is to be deleted from Electoral Roll  

ఓటరల్జాబితాలో నాకు సంబంధించిన ఎంటీరని తొలగించవలసినదిగా అభయ్రిధ్సుత్నాన్ను 

Particulars in support of my objection/deletion are given below:- 

నా అభయ్ంతరానికి / తొలగింపుకు మదధ్తుగా ఈ కిరంది వివరాలను తెలియజేసుత్నాన్ను
Particulars of the applicant దరఖాసుత్దారుని వివరాలు  

(a) Name పేరు  

(b) Surname(if any) ఇంటిపేరు (ఏదైనా)  

(c) Part No.భాగం సంఖయ్  (d) Serial No.వరుస సంఖయ్  

(e) EPIC No. (If issued) ఓటరు ఫోటో గురిత్ంపు కారుడ్ నెంబరు (జారీ చేసినటల్యితే)  

Details of person inclusion of whose name is objected to/whose entry is to be deleted:

ఏ వయ్కిత్ పేరును చేరచ్డంలో అభయ్ంతరం ఉనన్దో, ఆ వయ్కిత్ / ఏ వయ్కిత్ పేరును తొలగించవలసిఉనన్దోఆ వయ్కిత్ వివరాలు  

(a)Name పేరు  

(b)Surname(if any) ఇంటిపేరు (ఏదైనా)  

(c) Part No. భాగం సంఖయ్   (d)Serial No. వరుస సంఖయ్  

(e)EPIC No.(If issued) ఓటరు ఫోటో గురిత్ంపు కారుడ్ నెంబరు (జారీ చేసినటల్యితే)  

(f) Reason(s) for objection/deletion: అభయ్ంతరానికి / తొలగింపుకు కారణం(ణాలు)  

  

 

 

Declaration I hereby declare that the facts and particulars mentioned above are true to the best of my knowledge and belief. I am aware that 

making a statement or declaration which is false and which I know or believe to be false or do not believe to be true, is punishable under 

Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950). 

పర్కటనః   పైన పేరొక్నన్ వాసత్వాలు మరియు వివరాలు నాకు తెలిసినంతవరకు, నేను విశవ్సించినంతవరకు నిజమని ఇందుమూలంగా ధృవీకరిసుత్నాన్ను.  నాకు తెలిసి లేదా నేను 

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

శికాష్రహ్మని నాకు తెలియును. 

 

Place సధ్లం……………........................ 

Date తేది ………………………….                                              Signature of Applicant దరఖాసుత్దారుసంతకం……….…………………………..      

Remarks of Field Level Verifying Officer కేష్తర్  సాధ్యి పరిశీలన అధికారి రిమారుక్లు: 

 

 

 

 



Details of action taken తీసుకునన్చరయ్ వివరాలు
(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency) (నియోజక వరగ్పు ఓటరునమోదు అధికారి భరీత్ చేయవలసింది)

 

The application of Shri / Shrimati/ Kumari …………………………………………………………………………..objecting to 

inclusion/ seeking deletion of name of Shri / Shrimati/ Kumari ……………………………………………………………………... in 

the electoral roll in Form 7 has been accepted/rejected. 
 

Detailed reasons for acceptance [under or in pursuance of rule 18/20/26(4)] or rejection [under or in pursuance of rule 17/20/26(4)] are 

given below: 

ఓటరు జాబితాలో  పేరు నమోదుకు అభయ్ంతరం /పేరు తొలగింపు నకు  / శీర్మతి / కుమారి ………………………………………. నమూనా-7లో దాఖలు చేసిన దరఖాసుత్ను 

అంగీకరించడమైనది / తిరసక్రించడమైనది. 18/20/26(4) నియమం కిరంద లేదా పురసక్రించుకొని అంగీకరించడానికి లేదా 17/20/26(4) నియమం కిరంద లేదా 

పురసక్రించుకొని తిరసక్రించడానికి సవివరమైన కారణాలు ఈ కిరంద ఇవవ్బడాడ్యిః 
 

 

Place సధ్లం:                                                                                                  Signature of ERO                                                        Seal of the ERO 

Date తేది:                                                                                                ఓటరు నమోదు అధికారి సంతకం                                          ఓటరు నమోదు అధికారి ముదర్                                           

Intimation of decision taken తీసుకునన్ చరయ్కుసంబంధించిన సమాచారం 
 

(to be filled by Electoral Registration Officer of the constituency and to be posted to the applicant on the address available in the record) 

(నియోజకవరగ్ ఓటరు నమోదు అధికారిపూరిత్చేసి, దరఖాసుత్దారుఇచిచ్న చరునామాకుపోసుట్ చేయాలి 

 

The application in Form 7 of Shri/Shrimati/Kumari……………………………………………………………………… 

శీర్ / శీర్మతి / కుమారి ………………………………………. నమూనా-7లోదాఖలుచేసినదరఖాసుత్
Current address where applicant is ordinarily resident 

దరఖాసుత్దారుని పర్సుత్త సాధారణ నివాసం 

House No.

ఇంటినెం .

Street/Area/Locality వీధి / పారంతం / పర్దేశం  

Town/Village పటట్ణం / గారమము  

Post Office పోసాట్ఫీసు  Pin Code  పిన్ కోడ్  

District జిలాల్  State/UT రాషట్రం / కేందర్పాలిత పారంతం  

 

Has been (a) accepted and the name of Shri/Shrimati/Kumari......................................................................................has been  deleted 

from………………………………….. Part No.................................... of AC No…………………………….…………….  

అంగీకరించి ……………………………… అసెంబీల్ నియోజక వరగ్ంలో ………………. భాగం లో నమోదయిన శీర్ / శీర్మతి / కుమారి …………………………… 

………………………………………. పేరును  తొలగించడమైనది. 

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

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

 

 

Date తేది  :                                                                                                                                    Electoral Registration Officer ఓటరు నమోదు అధికారి                                            

                                                                                                                                                        Address చిరునామా …………………………………………. 

                                                                                                                                                       

Acknowledgement/Receipt రశీదు 

 

Acknowledgement Number రశీదు నెంబరు  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                   Date తేది _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Received the application in form 7 of Shri / Smt. / Ms. ________________________________________________________  

శీర్ /శీర్మతి / కుమారి ……………………………………………………..…………. నమూనా-7లో 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/BLO 

ఓటరు నమోదు అధికారి / సహాయ ఓటరు నమోదు అధికారి / 

బూత్సాద్యిఅధికారిసంతకం / పేరు 

     

Postage Stamp to be 
affixed by the 

Electoral Registration 
Authority at the time 
of dispatch పంపించేటపుడు 

ఓటరు నమోదు అధికారి  పోసేట్జి 

సాట్ంపును అంటించాలి 


