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 ప��� �పకటన 
 ఓట�  ��� 

 సవరణల� �తన �ర��� �శ�� 
 ��ష� �ఖ�  ఎ�� కల అ��� ��� ��� �� 
 ఆగ�� 1 �ం� అమ��� ��న�  �లక ��� � 

 ఓటర �  ���ల  సవరణల�  సంబం�ం�  ఆగ��  ఒకటవ  ���ం�  �తన  �ర��� �శ�� 
 అమ�  ���� య�  ��ష�  �ఖ�   ఎ�� కల  అ���  ���  ���  ��  ����.  �ం�ద 
 ఎ�� కల  క�ష�  ఓట�  న��,  సవరణ  ప��ల�  సంబం�ం�  ప�  �లక  ��� � 
 ��ంద�� �.  �రం  6  ఇక�  �త�  ఓటర �  న��  �సం  ��త�  �� ��ంచబ�ంద�,  ఒక 
 ��జకవర �ం  �ం�  మ�క  ��జకవ����  ఓట�  �ర���  �రం  6�  దర���  ��ం�� 
 అవ�శం  �ద�  ��  ����.  ����  ��  �ల�ం��  ఉప��ం�  �రం  7  �షయం� 
 ఇక�  మరణ  ధృ�కరణ  ప����   జత�యవల�  ఉం�ంద�� �.  �రం  8  �షయం�  �లక 
 ��� �  ������� య�  ఇప� �  వర�  ���  ఓటర �  ����  న��  ��న  �వ�ల 
 సవరణ  �సం  ������ండ�,  ఇక�  ���  ��న�   అం�ల�  ����ంచ��� మ�� �. 
 ��జకవర �  ప����  �క,  ఇతర  ��జకవ��ల�  ఓట�  ��� ,  �తన  ఓట�  �� �ం� 
 ���  ��,  �కల� ం  ఉన�   వ� � ��  �� �ంచడం  వం�  అం�ల�  ��  �రం  8 
 ����ంచ��� మ�� �. 

 �తన  చట�  సవరణల�  అ�స�ం�  ఇప� ��  ఉన�   న��  ఉన�   ఓట��  2023  ఏ���  ��� 
 తమ  ఆ��  నంబ��   ��య�యవల�  ఉం�ంద�  ��ష�  �ఖ�   ఎ�� కల  అ���  ��� 
 ���  ��  ����.  అ��  ఇ�  ����  స� చ� ంధమ�,  ఆ��  నంబ��   సమ�� ంచ� 
 ���  ఓటర �  ���  �ం�  ���ంచటం  ఉండద�  ��  స� ష�ం  ���.  ఇప� ��  ఓట��� 
 న��  ఉన�   ��  ఆ��  నంబ�  �సం  �తనం�  �ర�  6�  �ప�శ���మ�� �.  ఇ�ఐ, 
 ఇ���,  గ�డ,  ఎ�  �  ఎ�  �,  �  ��  ఎ  త�తర  ��  ��  ల�  ఈ  ��ఖ�  ���  �తన 
 ధర����  అం����  ఉం�ంద�� �.  6�  ధర����  ఆ�ౖ��,  ఆ�ౖ��  ��నం� 
 ఎ�� కల  సంఘం�  సమ�� ంచవచ� �� �.  ఎ�  �ఎ�  �,  ఓటర �  ��� ��  ���   అ�స�ం� 
 �� య-����కరణ�  �ఐ�ఐఎ�  ��స��  �యబ�న  ���  నంబ�  ఓ��� 
 ఉప��ం� ఆ���  ����క�ంచవచ� �� �. 

 �� య-����కరణ  పట�  ఆస� ���  ��,  �� య-����కరణ  �ఫల�న  సందర� ం� 
 అవసర�న  ప��ల�  �ర�  6��  ఆ�ౖ���   సమ�� ంచవచ� �� �.  మ���  ��  �వ� 
 అ���  ఓట�  ����  ఓటర �  �ం�  ఆ��  నంబ�  �క�ంచ���  ఇం�ం�� 
 సంద�� ంచటం�  ��  �ప�� క  ����  ��  �ర� ��� ర�  ��  ��� �� �.  ఆ�� 
 సంఖ� �  అం�ంచడం  ����  స� చ� ందమ�,  ఓట��  ఆ��  నంబ��   అం�ంచ�క�� 
 �రం  6�  �  ��� న�   పద�ం�  �ప�� �� య  ప��ల�  ఏ��  ఒక  ప����  
 సమ�� ం�ల�� �.  ఆ��  సంఖ� �  �కరణ,  �ర� హణ  �సం  అ�� ��గత��  ���ం�ర�, 
 ఎ��  ప�������  ఇ�  జన��ళ� ం��  �ళ��డద�,  �ఖ�   ఎ�� కల  అ���  ��� 
 ���  ��  ����.  �క�ం�న  ���  ���  ఇఆ�ఓల  �� �  డ��  ���  �ర�త�న 
 కస���  ఉంచబడ�య�,  �ఐ�ఎఐ  �బంధనల�  అ��ణం�  ఎ�� కల  క�ష� 



 �య�ం�న  ����   �ం�న  ఆ��  ��� �  ఓటర �  ఆ��  నంబ�  ��గత�  �యబ��ంద� 
 �� స� ష�ం���. 


