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સંપાદકના �થાનેથી.... 

  

ભારતના � ૂટંણીપચં દવારા મતદારયાદ�ને �િતર�હત બનાવવા માટ� ખાસ �બંેશ 

ચલાવવામા ંઆવી રહ� છે. સરકાર�ીના મા�યમથી મને આ કામગીર� કરવા�ુ ંસ�ભા�ય સાપંડ�ુ ં

છે. � મારા માટ� ગૌરવ�દ ઘટના છે. ��ૂત અને �યાયી � ૂટંણી તથા મજ�તૂ લોકશાહ� માટ� 

મતદારયાદ��ુ ં��ુધ હો� ુએ આવ�યક જ નહ� , અિનવાય� છે. 

 અ�ભુવોના �તે આ કામગીર�મા ં �મનો અ��ુય ફાળો છે તેવા બી.એલ.ઓ.ની સમ�યા 

અને ��ો તેમજ મતદાતાઓની ��થિતએ મને આ ��ુ�તકા બનાવવા ��લૂી િનદ�શ કય� છે.મને 

આશા છે ક� આ ��ુ�તકાના ં અ�યાસથી આ કાય�મા ં સકંળાયેલા અનેક કમ�ચાર�ઓને યો�ય 

માગ�દશ�ન મળ� રહ�શ.ે તેમજ � ૂટંણીપચંના �ળૂ ઉ�ે�યોને સાથ�ક બનાવવા સહાયતા મળ� રહ�શ.ે 

 આ ��ુ�તકાની ��તાવના લખી આપનાર �જ�લા કલેકટર �ી હષ�દ પટ�લ સાહ�બે મને 

�તૂન કાય� કરવા અ�ભ�ે�રત કય� છે. આ કાય�ને �ણુ� કરવા સહયોગ આપનાર પાલીતાણાના �ાતં 

અિધકાર� �ી એમ.પી.પટ�લ સાહ�બ તથા મામલતદાર �ી ક�.ક�.પડંયા સાહ�બ નો હદય�વુ�ક ઋણ 

�વીકાર ક�ંુ �.ં આ ��ુ�તકા �બૂ જ �ંુકા સમયમા ંતૈયાર કરવામા ં�ી િમલનભાઇ વાઘેલા , મોટ� 

રાજ�થળ�ના બી.એલ.ઓ. �ી રણ�જતભાઈ પટ�લ તથા એ.ટ�.વી.ટ� શાખાના ંઓપર�ટર િમ�ોનો 

પણ �ુ ંશ�દો�પી આભાર �ય�ત ક� ં�.ં 

 મને આશા છે ક� આ ��ુ�તકા મા� પાલીતાણા તા�કુા �રુતી િસિમત ન રહ�તા આખા 

રા�યમા ંઆ કાય� સાથે સકંળાયેલા અનેક લોકો �ધુી પાખંો ફ�લાવશે તેવી અ�ભયથ�ના સાથે........... 

    

                          રણ�જતિસ�હ મોર� 

        (નાયબ મામલતદાર પાલીતાણા) 
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                      અ��ુમ�ણકા 

�મ 

ન.ં 

િવગત પેજ ન.ં 

૧ બી.એલ.ઓ. ની િનમ�કૂ અને ફરજો ૦૩ 

૨ િવિવધ �કારના ફોમ�સ િવશે મા�હિત ૦૫ 

૩ ફોમ� ન ં. – ૬ તથા ન�નુો – ૯ ૦૬ 

૪ ફોમ� ન ં. – ૭ તથા ન�નુો – ૧૦ ૦૯ 

૫ ફોમ� ન ં. – ૮ તથા ન�નુો – ૧૧ ૧૧ 

૬ ફોમ� ન ં. – ૮ ક તથા ન�નુો – ૧૧ ક ૧૨ 

૭ િવિવધ �કારના Format િવશે મા�હિત ૧૩ 

૮ Format - ૧   ૧૪ 

૯ Format -  ૨ ( BLO ર��ટર) ૧૫ 

૧૦ Format -  ૩ ૧૯ 

૧૧ Format -  ૪ ૨૦ 

૧૨ Format -  ૫ ૨૧ 

૧૩ EP ર�િશયો, ��ડર ર�િશયો તથા Age – Cohort િવશે મા�હિત 

  

૨૨ 
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૧. બી.એલ.ઓ. ની િનમ�કૂ અને ફરજો 

 

                     ભારતના �ટૂણી પચં �વારા �થૂ લેવલ ઓફ�સર (BLO) ન ેદર�ક મતદાન મથક પર 

િનયમીત  િનમ� ૂકં  આપવાની શ�આત વષ� ૨૦૦૬ મા ં થઈ હતી � અગાઉ સમયે સમયે પદનામીત 

અિધકાર� પાસેથી કામગીર� લેવામા ંઆવતી હતી .�નો ��ુય હ�� ુમતદાર યાદ� �િત��ુત કરાવી તથા 

મતદાર ન�ધણી ��ુત અને �યાિયક ર�તે કરાવવાનો હતો. 

 ��ુત અન ે�યાયી � ૂટંણી માટ� મતદાર યાદ� ચો�સ અને �તી ર�હત હોય ત ે��ુય જ��રયાત છે. 

�થૂ લેવલ ઓફ�સર – (BLO ) (Who is BLO)  

 BLO એ �ટ લવેલ પર ભારત ના � ૂટંણીપચંના �િતિનિધ છે ક� �ઓ તેમન ે સોપલેા મતદાન 

િવ�તારની ભૌગો�લક પ�ર��થિતઓથી પર��ચત હોય �થી મતદાર યાદ� �ધુારણા કાય��મમા ં

મહ�વનો ભાગ ભજવે છે. 

 BLO એ તેમના િવ�તારના લોકોના િમ� અને માગ�દશ�કની �િૂમકા ભજવે છે. 

 

BLO ની િનમ�કૂ: (Appointment of BLO) 

 લોક �િતિનધી�વ અિધિનયમ – ૧૯૫૦ ની  

કલમ : ૧૩(૨) �જુબ મતદાર યાદ�ના ંદર�ક ભાગના BLO ની િનમ�કૂ �જ�લા � ૂટંણી અિધકાર� �ી 

ની �ચુનાથી સબંિંધત મતદાર નો અિધકાર� �ી �વારા કરવામા ંઆવે છે. 

 મતદાર યાદ� �ધુારણા કાય��મ દરિમયાન દર�ક BLO � ૂટંણીપચં વતી કામગીર� કર� છે. 

 

 BLO ની ફરજો અને જવાબદાર�ઓ :-  

 

 BLO તેમને સોપલેા ભાગની મતદારયાદ�નો અ�યાસ કરશે તેમજ �ે�ીય �લુાકાત (Field Visit) 

લઈ લોકો સાથે મતદારયાદ� સબંધંે ચચા� કરશ.ે 

 હ� દાવાઓ �વીકારશે. 

 દર�ક ઘરની �લુાકાત લઈ duplicate (�ુ�લીક�ટ) , dead (અવસાન પામલે) , shifted (�થળાતં�રત) 

મતદારોની ચકાસણી કરશ.ે 

 મતદારયાદ�મા ં જોડણી �લૂો , સમાન નામ ધરાવાતા મતદારો , ફોટો, તથા દર�ક સ�ેશનની 

િવગતો ચકાસશ.ે 

 ફોટો િવનાના મતદારોના ફોટા મેળવવા. 
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 મતદારોના ઈ-મેલ એ��સ તથા મોબાઈલ નબંર તથા આધારકાડ� નબંર મેળવવા.  

 નામ કમી થતા મતદારોના �રપોટ� મતદાર ન�ધણી અિધકાર��ી ને કર�ને તેવા મતદારો ને  નોટ�સ 

બ�વશ.ે 

 મતદાર યાદ� િનયો�ત (Designation Location) �થળે �િસ� કરશ.ે 

 �ામ સભા / વોડ� સભામા ંમતદારયાદ��ુ ંવાચંન કરશ.ે 

 મતદાર ઓળખકાડ� � ુિવતરણ કર�.ુ 

 વ�મુા વ� ુ મતદારોને ઓળખકાડ� મળે તેમજ વ�મુા ં વ� ુ મતદારોની ન�ધણી માટ�ના �ય�નો 

કરવા. 

 SVEEP કાય��મ �તગ�ત શરે�નાટક, �ામા, �દવાલ પર લખાણ, પો�ટર, બેનસ� લગાવવા. 

 પોતાના ભાગના દર�ક ઘરની �મા�સુાર ગોઠવણી મતદારયાદ�મા ંકરવી.   

 િવગતવાર ફોમ� ન.ં ૬,૬(A),૭,૮,8(A) �વીકારવા. 

 િવધાનસભા અને લોકસભા ની � ૂટંણી પહ�લા મતદાર કાપલી�ુ ંિવતરણ 

 નવા િવકિસત િવ�તાર , કોલોની વગેર� ની  ભૌગો�લક ઓળખ કર� નઝીર� ન�શા તૈયાર કરવા. 

 રા���ય મતદાન �દન (National Voter Day – NVD ) ની ઉજવણી કરવી. 

 �થૂ લેવલ એજ�ટ (BLA) સાથે સકંલન કર�.ુ 

 ઈ- �ામ ક���ોને કાય�રત કરવા તથા મતદારોને ઈ-�ામ ક��� પર થતી કામગીર�ની સમજ આપવી. 

 વખતો વખત મતદાર ન�ધણી અિધકાર�  �ી મદદનીશ મતદાર ન�ધણી અિધકાર�  તથા નાયબ 

મામલતદાર (મતદારયાદ�) �વારા સ�પવામા ંઆવતી મતદારયાદ� સબંિંધત કામગીર� કરવી. 
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2. િવિવધ �કારના ફોમ�સ િવશે મા�હિત 

 

�મ ફોમ� નો �કાર                   િવગત 

૧ ફોમ� ન ં: ૬ ન� ુનામ દાખલ કરવા માટ�. 

૨ ફોમ� ન ં: ૬ – એ િવદ�શમા ંરહ�લા ભારતીય નાગર�ક (Overseas Elector) � ુ

નામ મતદારયાદ�મા ંદાખલ કરવા માટ�. 

૩ ફોમ� ન ં: ૭ મતદાર�ુ ંનામ કમી કરવા માટ�. 

૪ ફોમ� ન ં: ૮ મતદારયાદ�માનંા મતદારના નામ ક� અ�ય કોઈ િવગતમા ં

રહ�લી �લૂ �ધુારવા માટ�. 

૫ ફોમ� ન ં: ૮ - ક એક જ મતદારિવભાગમા ંમતદાર�ુ ંનામ એક ભાગમાથંી બી� 

ભાગમા ંબદલવા માટ�. 

૬ ન�નુો – ૯ BLO �વારા મેળવાયેલ ફોમ� ન.ં : ૬ ની તાર�જ 

૭ ન�નુો – ૯ ક BLO �વારા મેળવાયેલ ફોમ� ન.ં : ૬ એ ની તાર�જ 

૮ ન�નુો – ૧૦ BLO �વારા મેળવાયેલ ફોમ� ન.ં : ૭ ની તાર�જ 

૯ ન�નુો – ૧૧ BLO �વારા મેળવાયેલ ફોમ� ન.ં : ૮ ની તાર�જ 

૧૦ ન�નુો – ૧૧ ક BLO �વારા મેળવાયેલ ફોમ� ન.ં : ૮ ક ની તાર�જ 
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૩. ફોમ� ન ં. – ૬ તથા ન�નુો – ૯ 

 

 �ાર� ફોમ� ન.ં : ૬ ભર�ુ ં? 

 

 �યાર� કોઇ �ય��ત લાયકાતની તાર�ખે ૧૮ વષ� �ણૂ� કર� �યાર� �થમ વખત મતદાર 

તર�ક� નામ ન�ધવવા માટ�. 

 �યાર� કોઇ મતદાર અ�ય િવ.સ.મ.િવ. માથી આપના િવ�તારમા ં�થળાતંર પામીને આવે. 

 �યાર� કોઇ �ી લ�ન કર�ને સાસર� આવે �યાર�. 

 

 ફોમ� ન ં– ૬ મા ંકઈ િવગતો ભરવી ફર�જયાત છે ? 

 

 અરજદાર�ુ ંનામ , અટક, િપતા�ુ ંનામ, અટક, જ�મતાર�ખ, સબંધં ,�તી, રહ�ઠાણ� ુ��ુ 

સરના� ુઘર નબંર સ�હત , અરજદારના માતા-િપતા અથવા પડોશીની િવગતો ,એકરાર , 

અગાઉ�ુ ંસામા�ય રહ�ઠાણ�ુ ંસરના� ુતથા અરજદારની સહ� હોવી ફર�જયાત છે. 

 

 ફોમ� ન ં: ૬ સાથે �ા ંઆધાર – �રુાવા જોડવા પડશે ? 

 

 જ�મતાર�ખનો દાખલો 

 રહ�ઠાણ નો આધાર 

 અરજદારનો પાસપોટ� સાઈઝનો કલર ફોટો�ાફ  

 

 જ�મ તાર�ખના �રુાવા તર�ક� નીચેના પૈક� કોઇ એક �રુાવાની નકલ જોડ� શકાશે. 

  

 નગરપા�લકા સતાિઘકાર� ક� જ�મ અને મરણના ર���ારની કચેર� �ારા આ૫વામા ંઆવે�ુ ં

જ�મ �માણ૫� અથવા  બા�ટ�ઝમ �માણ૫� 

 અરજદાર� છે�લ ે જયા ં અ�યાસ કય� હોય ત ે શાળા (સરકાર�/મા�ય) અથવા કોઇ ૫ણ 

અ�ય મા�ય શ�ૈ�ણક સ�ંથા�ુ ંજ�મ �માણ૫�  

 �ય�કતએ ઘોરણ-૧૦ ક� તેથી વ� ુઅ�યાસ કય� હોય તો,જ�મ તાર�ખના �રુાવા તર�ક� 

જ�મ તાર�ખનો સમાવેશ થયો હોય તેવી ઘોરણ-૧૦ ના �ણુકપ�ક ની નકલ 

 જ�મ તાર�ખનો સમાવેશ હોય તે�ુ ંઘોરણ-૮ �ુ ં�ણુકપ�ક  

 જ�મ તાર�ખનો ઉ�લેખ હોય તે�ુ ંઘોરણ-૫ �ુ ં�ણુકપ�ક  

 ભારતીય પાસપોટ� (Indian Passport) 
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 પાનકાડ� (Pan Card )  

 �ાઇવ�ગ લાયસ�સ  

 UIDAI �ારા આ૫વામા ંઆવલે આઘાર પ�/આઘારકાડ�  

 જો ઉ૫રોકત પૈક� કોઇ દ�તાવેજ �ા�ય ના હોય તો, અરજદારના માતા-િપતા પૈક� કોઇએ 

(�ી� �િતના અરજદારના �ક�સામા ં તેના ��ુએ) િનયત ન�નૂામા ં આપ�ેુ ં િનવેદન 

સામેલ કર�ુ ંજોઇશે. 

 �મરના �રુાવા તર�ક� માતા/િપતા�ુ ં િનવેદન આ૫વામા ં આ��ુ ં હોય તેવા �ક�સામા ં

અરજદાર� પોતે �થુ લેવલ ઓ�ફસર/મદદનીશ મતદાર ન�ઘણી અિઘકાર�/મતદાર 

ન�ઘણી અિઘકાર� સમ� ખરાઇ માટ� હાજર થ�ુ ં૫ડશે. 

 જો ઉકત પૈક� કોઇ દ�તાવજે �ા�ય ન હોય અને માતા-િપતા બનંેમાથંી કોઇ �વીત ન 

હોય તેવા �ક�સામા ં સબંિંઘત �ામ પચંાયતના સરપચં ક� સબંિંઘત નગર િનગમ/ 

નગરપા�લકા સિમિતના સ�ય �ારા આ૫વામા ં આવ�ેુ ં અરજદારની �મર�ુ ં �માણ૫� 

જોડ� શકાશ.ે  

 અરજદારની �મર ૨૧ વષ�થી વ� ુ હોય અને �થુ લવેલ અિઘકાર�/મદદનીશ મતદાર 

ન�ઘણી અિઘકાર� /મતદાર ન�ઘણી અિઘકાર�ને અરજદારના શાર��રક દ�ખાવ ૫રથી એમ 

લાગે તેવા �ક�સામા ંઅરજદાર �ારા તેની �મર �ગ ેઆ૫વામા ંઆવે�ુ ં િનવેદન �મરના 

�રુાવા તર�ક� લેવામા ં આવશે અને અ�ય દ�તાવે� �રુાવાનો આ�હ રાખવામા ં ન�હ� 

આવે.  

 

 અગ�ય�ુ ં: 

 જો અરજદાર �થમ વાર ન�ઘણી માટ� અર� કરતો અને લાયકાતની તાર�ખની સદંભ�મા ં

તેની �મર ૨૧ વષ�થી વ� ુહોય અને ભારતમા ંકોઇ ૫ણ જ�યાએ મતદાર યાદ�મા ંતે�ુ ં

નામ દાખલ થયલે ન હોય તેવા �ક�સામા ંઅરજદાર� િનયત ન�નૂામા ં િનવેદન આ૫વા�ુ ં

રહ�શ.ે અ�યથા તેની અર� રદ થવા પા� ઠરશે.  
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પ�રિશ�ટ – ૩ (ફોમ� ન ં– ૬ માટ�) 

                 િનવેદન 

 

 (૨૧ વષ� થી વ� ુવય�ુથના અને �થમ વખત મતદારયાદ� મા નામ ન�ધાવતા મતદાર માટ�) 

�ુ ં                                  __________________________________________________________(અરજદાર�ુ ં

��ુનામ), રહ�               . ___________________________નીચે �માણ ે�હ�ર ક�ંુ � ંક� , 

(૧)  મે ______________________          િવ.સ.મ.િવ.ની મતદારયાદ�મા ંમા� ંનામ ન�ધાવવા માટ� 

અર� કર�લી છે.તથા મા� ંનામ ભારતના કોઈપણ િવ.સ.મ.િવ.મા ંદાખલ કરાયેલ નથી. 

(૨) મને અગાઉ �ાર�ય કોઈપણ િવ.સ.મ.િવ માથંી � ૂટંણીકાડ� (EPIC) આપવામા ંઆવેલ નથી. 

 

�થળ : - 

તાર�ખ : -         (અરજદારની સહ�) 

 

*(મતદારયાદ� �ધુારણા ક� મતદારયાદ� તૈયાર કરવા સબંધંમા ંખો�ુ િનવેદન આપ�ુ ંતે લોક 

�િતિનિધ�વ અિધિનયમ-૧૯૫૦ ની કલમ ૩૧ તથા ભારતીય દંડ સ�ંહતા હ�ઠળ �નુો બને છે.) 

 

 

 સામા�ય રહ�ણાકંના �રુાવા તર�ક� નીચેના પૈક� કોઇ એક દ�તાવેજની નકલ ફોમ� સાથે જોડવી.  

 

 બ�ક/�કસાન/પો�ટ ઓ�ફસની તા�તરની પાસ�કુ  

 ર�શનકાડ�  

 પાસપોટ�  

 �ાઇવ�ગ લાયસ�સ  

 આવકવેરા �રટન� અથવા આકારાણી �કુમ 

 ભાડા કરાર  

 તે સરનામા માટ� અરજદારને/તેના-તેણીના માતા-િપતા વગેર� �વા સૌથી ન�કના 

સગાના નામે છે�લામા ંછે��ુ ંપાણી/ટ�લીફોન/વીજળ�/ગેસ જોડાણ બીલ 

 અરજદારના સામા�ય રહ�ઠાણના સરનામે ભારતીય ટપાલ ખાતા �ારા િવતરણ કરવામા ં

આવેલી કોઇ ટપાલ/પ�/સદં�શો 
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 એકરાર  (ફોમ� ૬ નો ભાગ ૪) 

‘’એકરાર’’ િવભાગના તમામ �દુાની િવગતો �રૂ��રૂ� ભરવી ફર�જયાત છે.  

 અરજદાર� પોતાના જ�મ �થળ,નગર/ગામ/તા�કુો,��લો,રાજયની િવગતો દશા�વવાની 

છે.  

 અરજદાર� તેણે દશા�વલેા સરનામે કયારથી વસવાટ કર� છે ત ેતાર�ખની ન�ઘ કરવાની 

છે.જો ચોકકસ તાર�ખથી �ણ ન હોય તો મહ�નો અને વષ� દશા�વ�ુ ંજોઇશે.  

 જો તે�ુ ં નામ અ�ય િવઘાનસભા મતદાર િવભાગમા ં ચાલ�ુ ં હોય તો,અગાઉના ત ે

િવઘાનસભા મતદાર િવભાગની િવગતો દશા�વવાની રહ�શ.ે  

 ઉપરાતં,અગાઉના રહ�ઠાણની િવગતો ૫ણ ફર�જયાત દશા�વવાની છે. અ�યથા અર� 

�ાથિમક તબકક� જ રદ થવા પા� ઠરશે.  

 અર�ના �ત ભાગમા ં �થળ, અર�ની તાર�ખ લખી અરજદાર� સહ� કરવાની છે. સહ� 

િવનાની અર� રદ થશે.  

 

 ન�નુો – ૯ :  

  ન�નુો – ૯ એ BLO �વારા �-તે ભાગમા ંમળેવેલ ફોમ� ન.ં૬ ની તાર�જ છે.�નો હ�� ુ�ુલ 

ક�ટલા ફોમ� ન.ં૬ મેળ�યા તનેી મા�હિત આપવાનો  છે. 

  ન�નુો -૯ મા ંતમામ િવગતો ભરવી ફર�યાત છે તથા તાર�જમા ંસૌથી નીચ ેBLO એ 

સહ� કરવાની છે. 

 

 નોટ�સ : 

 ફોમ� ન.ં૬ ભર�લ તમામ અરજદારોને �નુાવણી માટ� ન�નુો - ૧૨ ની િનયત થયેલ નોટ�સ 

આપવી ફર�યાત છે �મા ં�નુાવણીની તાર�ખ , બજવણીની તાર�ખ તથા બજવણી કયા� 

બદલ ઉમેદવારની સહ� મળેવવાની રહ�શ.ે  

 નોટ�સની ઓ�ફસ કોપી તથા ઉમેદવારની સહ� વા� નોટ�સ બ��યા�ુ ં�માણપ� ફોમ� 

ન.ં૬ સાથે જોડવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 અરજદારની નોટ�સ અરજદારને આપવાની રહ�શ.ે 
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૪. ફોમ� ન ં. – ૭ તથા ન�નુો – ૧૦ 

 

 �ાર� ફોમ� ન.ં : ૭ ભર�ુ ં? 

 �યાર� કોઇ મતદાર અવસાન પામે . 

 �યાર� કોઇ મતદાર કાયમી �થળાતંર કર� �ય. 

 �યાર� કોઇ મતદાર�ુ ંનામ બેવડા� ુ ંહોય. 

 �યાર� કોઇ મતદાર�ુ ંનામ એક કરતા વધાર� િવધાનસભા મતિવભાગમા ંચાલ�ુ ંહોય �યાર� 

મતદાર �યા ંખર�ખર રહ�તો હોય તે િસવાય ના મતિવભાગ ક� ભાગનબંરમા ં. 

 

 ફોમ� ન ં–૭ મા ંકઈ િવગતો ભરવી ફર�જયાત છે ? 

 વાધંો ઉઠાવનાર�ુ ંનામ, ભાગ નબંર,�મ નબંર સ�હતની �રુ� િવગતો.  

 �� ુનામ કમી કરવા�ુ ંછે તે� ુનામ ,ભાગ નબંર , �મ નબંર સ�હતની �રુ� િવગતો 

 નામ કમી કરવા માટ�� ુકારણ. 

 વાધંો ઉઠાવનાર ની સહ�. 

 

 ફોમ� ન ં: ૭ સાથે �ા ંઆધાર – �રુાવા જોડવા પડશે ? 

૧.અવસાનના �ક�સામા ંનીચે દશા�વેલ પૈક� એક �રુાવો 

 જ�મ –મરણ ર��ટાર �ારા ઇ�� ુથયલે મરણ સટ�ફ�ક�ટ 

 �થાિનક �વરા�યની સ�ંથા, સરપચં,વોડ� મે�બર �ારા આપવામા ંઆવેલ મરણ દાખલો  

 ન�કના સગા/િમ�ો/પાડોશી �ારા ફોમ� ન ં૭ ભર� આપવામા ંઆવતા તપાસણી 

અિધકાર� અથવા BLO �ારા લેવાયેલ પાડોશી �ુ ંિનવેદન  

 � કારણોસર નામ કમી કરવા �ોમ� ન.ં ૭ ભર�લ હોય ત ે�ગેના આધાર ર�ુ કરવાના 

રહ�શ.ે 

 અરજદારની સહ� િવના�ુ ંક� અ�રુ� િવગતોવા�ં �ોમ� રદ થઇ શક� છે. 

 વાધંો ઉઠાવનાર �ય��ત ત ેજ ભાગનો મતદાર હોવો જ�ર� છે. 

            ૨.કાયમી �થળાતંર �ક�સામા ંનીચે દશા�વેલ પૈક� એક �રુાવો :   

 મતદાર પોતાના �ુ�ંુબ સાથે એટલે ક� �ુ�ંુબના તમામ સ�યો સાથે �થળાતંર�ત થયલે હોય 

તો  આવા �થળાતંર�ત મતદારો માટ� સબંિંઘત ભાગના મતદાર હોય તેવા ઓછામા ંઓછા 

બે પડોશીની સહ� સાથે�ુ ંપચં રોજકામ કર� ફોમ� ન.ં ૭ સાથે જોડ�ુ ં  
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 મતદાર એકલો જ �થળાતંર પામેલ હોય અને �ુ�ંુબના અ�ય સ�ય મતદારયાદ�મા ં

દશા�વેલ �થળે જ રહ�તા હોય તો �ુ�ંુબના અ�ય સ�ય પાસેથી ક� ��ુ ં નામ સબંિંઘત 

ભાગની મતદારયાદ�મા ંછે તેની પાસેથી િનયત ન�નુામા ંિનવેદન તથા બે પડોશીની સહ� 

સાથે�ુ ંપચં રોજકામ કર� ફોમ� ન.ં ૭ સાથ ેજોડ�ુ ં

           ૩.નામ બેવડા� ુ ંહોય �યાર� સબંિંધત મતદાર પાસેથી િનયત ન�નુામા ંિનવેદન મેળવવા�ુ ંરહ�શે.  

 ન�નુો – ૧૦ :  

 ન�નુો – ૧૦ એ BLO �વારા �-તે ભાગમા ંમળેવેલ ફોમ� ન.ં૭ ની તાર�જ છે.�નો હ�� ુ�ુલ 

ક�ટલા ફોમ� ન.ં૭ મેળ�યા તનેી મા�હિત આપવાનો  છે. 

 ન�નુો - ૧૦ મા ંતમામ િવગતો ભરવી ફર�યાત છે તથા તાર�જમા ંસૌથી નીચ ેBLO એ 

સહ� કરવાની છે. 

 

 નોટ�સ : 

 ફોમ� ન.ં૭ ભર�લ તમામ અરજદારોને �નુાવણી માટ� ન�નુો - ૧૪ ની િનયત થયેલ નોટ�સ 

આપવી ફર�યાત છે �મા ં�નુાવણીની તાર�ખ , બજવણીની તાર�ખ તથા બજવણી કયા� 

બદલ ઉમેદવારની સહ� મળેવવાની રહ�શ.ે  

 નોટ�સની ઓ�ફસ કોપી તથા ઉમેદવારની સહ� વા� નોટ�સ બ��યા�ુ ં�માણપ� ફોમ� 

ન.ં૭ સાથે જોડવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 અરજદારની નોટ�સ અરજદારને આપવાની રહ�શ.ે 
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૫. ફોમ� ન ં. – ૮ તથા ન�નુો – ૧૧ 

 

                   (મતદારયાદ�માનંી મતદારની િવગતો �ધુારવા માટ�  ) 

 અરજદારના નામમા,ં અ�ય િવગતો ક� ફોટો સબંધંી �ધુારો કરવાનો થતો હોય તો ફોમ� 

ન.ં૮ ભરવા�ુ ંરહશે  

 � તે સબંધંીત �ધુારાને અ��ુપ  ર�ુ કરવાનો રહશે . 

 �ોમ ન.ં ૮ના કોલમ –ચ (e) મા ં� િવગતમા ં�ધુારો કરવાનો હોય તે સામે બો�મા ં

ખરા(√)ની િનશાની કરવી અને �ધુારવાની હોય ત ેન�ધની ખર� િવગતો આ માટ� 

આપવામા ંઆવેલ જ�યામા ંદશા�વવાની રહ�શે  
 

 ન�નુો – ૧૧ :  

  ન�નુો – ૧૧ એ BLO �વારા �-તે ભાગમા ંમળેવલે ફોમ� ન.ં૮ ની તાર�જ છે.�નો 

હ�� ુ�ુલ ક�ટલા ફોમ� ન.ં૮ મળે�યા તેની મા�હિત આપવાનો  છે. 

  ન�નુો - ૧૧ મા ં તમામ િવગતો ભરવી ફર�યાત છે તથા તાર�જમા ં સૌથી નીચ ે

BLO એ સહ� કરવાની છે. 

 

 નોટ�સ : 

 ફોમ� ન.ં૮ ભર�લ તમામ અરજદારોને �નુાવણી માટ� ન�નુો - ૧૫ ની િનયત થયેલ 

નોટ�સ આપવી ફર�યાત છે �મા ં �નુાવણીની તાર�ખ , બજવણીની તાર�ખ તથા 

બજવણી કયા� બદલ ઉમેદવારની સહ� મેળવવાની રહ�શ.ે  

 નોટ�સની ઓ�ફસ કોપી તથા ઉમેદવારની સહ� વા� નોટ�સ બ��યા�ુ ં�માણપ� ફોમ� 

ન.ં૮ સાથે જોડવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 અરજદારની નોટ�સ અરજદારને આપવાની રહ�શ.ે 

 

 

 

 

 



  Page 
15 

 
  

૬. ફોમ� ન ં. – ૮ (ક) તથા ન�નુો – ૧૧ (ક) 

 

                (એક જ િવધાનસભા મતદાર િવભાગમા ં�ત�રક ફ�રબદલ માટ�) 

 એક જ િવધાનસભા મતદાર િવભાગના એક ભાગ {પાટ�} માથંી અ�ય ભાગ {પાટ�}મા ં

મતદાર�ુ ંનામ લઇ જવા માટ� ફોમ� ન ં.૮-ક ભરવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 મતદાર � ત ે િવધાનસભા મતિવભાગમા ં � �થળે હાલ રહ�વા ગયેલ હોય તેના 

રહ�ણાકના  આધારો 

 ( �વા ક� ગેસ બીલ, ટ�લીફોન બીલ, હાઉસ ટ��સ બીલ વગેર�) 

  �થળાતંર થવાથી અરજદાર નવા �થળે ન�ધણી માટ� ફોમ� ન ં .૮-ક ભર� �યાર� નવા 

�થળે નવા સરનામાવા�ં EPIC  મેળવવા ઈ�છે તો નવા �થળે ફોમ� ન ં.૮ ક આધાર� 

ન�ધણી થાય બાદ તણેે આ માટ� જ�ર� ફ� અને �ુ�લીક�ટ EPIC સાથ ેફોમ� EPIC-001 

મા ંઅર� કરવી જોઇશે . 

 �ધુાર�લા સરનામાવા�ં �ુ�લીક�ટ EPIC મામલતદાર કચેર� / કલેકટર કચેર� મતદાર 

�િુવધા ક��� ખાતેથી �બ� ઉપ��થત થઈન ેમેળવી શક�શ.ે 

 

 ન�નુો – ૧૧ :  

  ન�નુો – ૧૧ (ક) એ BLO �વારા �-તે ભાગમા ંમળેવેલ ફોમ� ન.ં૮ (ક) ની તાર�જ 

છે.�નો હ�� ુ�ુલ ક�ટલા ફોમ� ન.ં૮ (ક) મેળ�યા તેની મા�હિત આપવાનો  છે. 

  ન�નુો – ૧૧ (ક) મા ંતમામ િવગતો ભરવી ફર�યાત છે તથા તાર�જમા ંસૌથી નીચ ે

BLO એ સહ�    કરવાની છે. 
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૭. િવિવધ �કારના Format િવશે મા�હિત 

 

 અ�ય ફોરમેટ િવશે �ચુનાઓ : BLO ર��ટર (FORMAT-2) ઉ૫રાતં �ણ ફોરમેટ ૫ર�વે કાય�વાહ� 

કરવાની રહ� છે. 

 

�મ Format નો 

�કાર 

િવગત 

૧ Format - ૧ આ ફોમ�ટ મતદારના નામના આઘાર� સભંવત : મ�ટ�૫લ એ��� �ગે�ુ ંછે. 

૨ Format - ૨ આ ફોમ�ટમા ંમતદારની તમામ િવગતો �ુલ ૧૦ કોલમમા ંBLO ર��ટર 

�વ�ુપે ચકાસણી માટ� અપાય છે. 

૩ Format - ૩ આ ફોમ�ટ સમાન EPIC �ગે�ુ ંછે. 

૪ Format - ૪ આ ફોમ�ટમા ંમતદારના �ુ�ંુબના તમામ સ�યોની િવગતો ફ�મીલી �� �વ�ુપે 

ચકાસણી માટ� અપાય છે. 

૫ Format - ૫ આ ફોમ�ટ મતદારના ફોટોના આઘાર� સભંવત: મ�ટ�પલ એ��� �ગે�ુ ંછે. 
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૮. Format - ૧   

 

 આ ફોમ�ટ મતદારના નામના આઘાર� સભંવત : મ�ટ�૫લ એ��� �ગે�ુ ં છે. �મા ં

મતદારનો ફોટો તથા  અ�ય િવગતો આ૫વામા ં આવી છે. સાથ ે સાથ ે તેની નીચ ે

સભંવત: મ�ટ�૫લ એ��� “MATCHED” / “DOUBTFUL” ઘરાવતા ં મતદારો ફોટો, 

સરના�ુ ંવેગેર� આપલે છે. 

 �થુ લેવલ ઓ�ફસર� નીચનેો ફોટો ઉ૫ર દશા�વેલ મતદારનો છે ક� ક�મ તથા અગાઉ ત ે

સરનામે રહ�તો હતો ક� ક�મ તેની ��ૃછા કર� મતદાર � િવગત જણાવ ેત ેન�ઘવાની રહ� 

છે. BLO REPORT ના ખાનામા ંBLO એ આ એ��� મ�ટ�પલ છે ક� ક�મ ત ેન�ઘી સહ� 

કરવાની રહ�શે તથા મતદારની સહ� પણ મેળવવાની રહ�શ.ે 

 � �ક�સામા ંઆ મતદાર નીચે દશા�વેલ મતદારો પૈક� પોતે જ હોય તો આ બેવડાયેલ 

નામ કમી કરવા ફોમ� ન.ં૭ મેળવી લવેા�ુ ંરહ�શ.ે 
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૯. Format - ૨  ( BLO ર��ટર) 

 

BLO ર��ટર અ�સુધંાને કામગીર� 

 ઘર�-ઘર� �લુાકાત : 

 ર��ટર પરથી મતદારોની િવગતોની ખરાઈ કરવી 

 ફોટો / િવગતના �ધુારા માટ� ફોમ� ન ં .૮ મળેવવા –ર��ટરમા ં * અથવા # ની 

િનશાની દશા�વેલ િવગતો ચકાસવી અને આ�ુસંા�ંગક કાય�વાહ� કરવી. (કો���ટુર �ારા 

શોધવામા ં આવેલ �િતઓ પર�વે કાય�વાહ�) 

 મતદાર યાદ� સબંધી હ� - દાવાઓ અને વાધંા અર�ઓ મેળવવી. 

 ખાસ કર�ને �થમ વખત મતદાર બનનાર લાયક �વુા નાગર�કો (૧૮ થી ૨૧વષ� વય 

�ૂથ) અને બાક� રહ� ગયલે નાગ�રકોની મતદાર તર�ક� ન�ધણીની બાબત ક��� �થાને   

 Family tree  (Format – IV) ની િવગતોના આધાર� �વુા નાગર�કો , મ�હલાઓ તથા 

બાક� રહ� ગયેલ �ય��તઓના મતદાર યાદ�મા ં નામ નોધવા ફોમ� ન ં .૬ મળેવવાની 

કાય�વાહ� 

 મરણ ર��ટરના ર�કડ�ના આધાર� �ે�ીય ચકાસણી �ારા અવસાન પામેલા મતદારોના 

નામ કમી કરવાની કાય�વાહ� (ફોમ� ન ં.૭ મળેવવા) 

 સમાન નામ ધરાવતા મતદારોની  Photo Matching Process ના આધાર� �ે�ીય 

ચકાસણી �ારા બેવડાયેલા મતદારોના નામો કમી કરવાની કાય�વાહ� ( Format-1 ની 

કામગીર� તથા બેવડાયેલા નામ કમી કરવા ફોમ� ન ં.૭ મેળવવા ) 

 અ�મ �ય��તઓ ( PwD ) ના નામ ન�ધવા તથા મતદાર તર�ક� નામ ચા� ુહોય તેવા 

PwDs ની મતદાર યાદ�મા ંન�ધ ઉમેરવા કાય�વાહ� 

 મહા�ભુાવ ( VIPs ) ના નામ મતદાર યાદ�મા ં હોવાની ખાતર� કરવાની અને બાક� 

રહ�લા નામ ઉમેરવા કાય�વાહ� હાથ ધરવી 

 ૩૦ વષ� ક� તેથી વ� ુવય ઘરાવતી �ી મતદારોની ખરાઇ તથા આ�સુા�ંગક કાય�વાહ� 

૮૦ વષ� ક� તેથી વ� ુવય ઘરાવતા મતદરોની ખરાઇ તથા આ�સુા�ંગક કાય�વાહ� 

 

Format -2 (BLO Register) 

 

 �થુ લેવલ ઓ�ફસર� મતદારયાદ�મા ંદશા�વલે તમામ ઘરની �લુાકાત લેવાની છે. 

 ઘરના હાજર જવાબદાર ��ુતવયના �ુ�ંુબના સ�યને બી.એલ.ઓ. ર��ટરમા ંદશા�વેલ 

તેઓના ઘરના સ�યોના ફોટા તથા મતદારયાદ�મા ંન�ઘ દ�ખાડ� તે િવગતોની ખરાઇ 

કરાવવી. 
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 જો �ુ�ંુબના સ�ય તેમા ંકોઇ �લૂ હોવા�ુ ંજણાવે તો ર��ટરમા ં�ળૂ િવગત ને લાલ 

શાહ�થી ગોળ �ંુડા� કર� સાચી િવગત લખવી અને �ઘુારા માટ� ફોમ� ન.ં-૮ ભરાવીને 

મેળવી લે�ુ.ં 

 મોબાઇલ નબંર તથા નામના ��ે�  Spelling મા ં�િત િસવાયની મતદારની કોઇપણ 

િવગતમા ં�ઘુારો કરવા માટ� ફોમ� ન.ં ૮ ભર�ુ ંફર�યાત છે. 

 

કોલમ ન.ં ૨ – મતદારના ફોટાની ચકાસણી 

 મતદારનો ફોટો સાચો હોય તો તે મતદારના ફોટાની બા�ુના કોલમમા ં “ √ ” ની 

િનશાની કરવી. 

 જો ફોટો સાચો ન હોય એટલે ક� બી� કોઇનો ફોટો હોય તો “ × ” ની િનશાની કર�ને 

સાચો ફોટો મેળવવો અને તે મતદાર પાસેથી મતદારની સાચી િવગતો સાથે ફોમ� ન.ં ૮ 

ભરાવી લે�ુ.ં 

 જો મતદાર પોતાનો ફોટો બદલીને નવો ફોટો દાખલ કરવા ઇ�છે તો પણ ફોમ� ન.ં ૮ 

ભરાવી લે�ુ.ં 

 જો મતદારયાદ�મા ં મતદારનો ફોટો જ ન હોય તેવા �ક�સામા ં આ કોલમમા ં ‘’ ફોટો 

નથી’’ તેમ દશા�વી મતદારનો ફોટો મેળવી મતદાર પાસેથી ફોમ� ન.ં ૮ ભરાવી લે�ુ.ં 

મતદાર પાસેથી ફોમ� ન.ં ૮ મા ં� ફોટો મેળવવામા ંઆવે તે �ુદંરથી ચ�ટાડવાનો રહ�શ.ે 

કોઇ પણ સજંોગોમા ંટાકંણી/ �ટ�પલર િપનનો ઉપયોગ કરવાનો નથી. 

 

કોલમ ન.ં૩ – ઘર નબંર 

 

 કોલમ- ૩ મા ંદશા�વેલ ઘર નબંર ખોટા હોય તો તે નબંરને ફરતે લાલ શાહ�થી વ�ુ�ળ 

કર� તેની નીચે સાચો ઘર નબંર લખવો અન ેફોમ� ન.ં૮ મા ંઅર� મેળવવી. 

 

કોલમ ન.ં ૪ – મતદાર�ુ ંનામ 

 

 મતદારના નામની કોઇ િવગતમા(ં�જુરાતી અથવા ��ે�) �લૂ હોવા�ુ ંજણાવે તો ત ે

િવગતન ે ફરતે લાલ શાહ�થી વ�ુ�ળ કર� નીચ ે નામની સાચી િવગત લખવી અને 

�જુરાતીમા ં�ઘુારા માટ� ફોમ� ન.ં૮ મા ંઅર� મેળવવી. 
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 ��ે�મા ંદશા�વેલ નામની કોઇ િવગત (Spelling) મા ં�લૂ હોવા�ુ ંજણાવે તો �ઘુારા 

માટ� ��ે�મા ંદશા�વેલ િવગતને ફરતે લાલ શાહ�થી વ�ુ�ળ કર� નીચ ેસાચો �પલે�ગ 

લખવો. ��ે�મા ંનામ �ઘુારા માટ� ફોમ� ન.ં ૮ ભરવાની જ�ર�યાત નથી.. 

  

               કોલમ ન.ં ૫ – મતદાર સાથેના સબંધંનો �કાર તથા મતદારની �તી 

 મતદાર સાથેના સબંધંના �કાર (િપતા / પતી) ની િવગતમા ં �લુ હોય તો ત ે

િવગતને ફરતે લાલ શાહ�થી વ�ુ�ળ કર� ફોમ� ન.ં ૮ અર� મેળવવી. 

 મતદારની �તી (��ુુષ / �ી / �ી� �તી) ની િવગતમા ં�લુ હોય તો ત ેિવગતને  

ફરતે લાલ શાહ�થી વ�ુ�ળ કર� નીચે સાચી િવગત લખવી અને ફોમ� ન.ં૮ મા અર� 

મેળવવી. 

કોલમ ન.ં ૬ - �મર / જ�મ તાર�ખ 

 મતદારની દશા�વેલ જ�મ તાર�ખ / �મરમા �લૂ હોવા�ુ ંજણાય તો તે િવગતન ેલાલ 

શાહ�થી વ�ુ�ળ કર� તાર�ખના મા�ય �રુાવા સહ ફોમ� ન.ં૮ મા અર� મળેવવી. 

 

કોલમ ન.ં ૭ – EPIC નબંર તથા મોબાઇલ નબંર 

 

 કોલમ ન ં . ૭ મા ંદશા�વલે EPIC નબંર ખોટો હોવા�ુ ંજણાય તો મતદાર પાસ ેરહ�લ 

� ૂટંણી ઓળખકાડ� પરથી ખરાઇ કર� િવગતને ફરતે લાલ શાહ�થી વ�ુ�ળ કર� ફોમ� ન.ં 

૮ મા ંઅર� મેળવવી તથા �રુાવા તર�ક� સાચા EPIC ની ઝેરો� નકલ સામલે કરવી. 

 કોલમ ન ં . ૭ મા દશા�વેલ મતદારનો મોબાઈલ નબંર ખોટો હોવા�ુ ં જણાવ ેઅથવા 

મોબાઈલ નબંર દશા�વેલ ન હોય અને મતદાર મોબાઈલ નબંર દાખલ કરવા જણાવ ે

તો આ બ�ે સજંોગોમા ંમતદાર જણાવે તે મોબાઈલ નબંર લાલ શાહ�થી કોલમ ન.ં ૭ 

મા ંલખવો.આ માટ� ફોમ� ન ં. ૮ ભરવાની જ�ુર નથી. 

   

કોલમ ન.ં ૮ - PWD (Person with Disability) 

 

 અગાઉના �ધુારણ કાય��મ દર�યાન PWD તર�ક� ઓળખ થયલે મતદારના નામ સામે 

આ કોલમમા ંઅ�મતાની ક�ા (A થી । પૈક� લા� ુપડતી ) ર��ટરમા ંદશા�વેલ છે. 
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આવા મતદારોની ક���ટૂર જનર�ટ�ડ યાદ� ERO એ BLO ને અલગથી �રૂ� પાડવાની 

છે. મતદાનના ં �દવસે મતદારને ક�વા �કારની સહાય (�હ�લ ચેર / સાથી િમ� / 

અ�ય (�પ�ટ િવગત)) જ�ુર રહ�શે તેની મા�હતી  મતદારને �છૂ�ન ેઆ યાદ� મા કોલમ 

– ૭ મા ં BLO એ ન�ધવાની છે. 

 ર��ટરના કોલમ – ૮ મા ં અગાઉથી PWD ની ન�ધ દશા�વેલ છે તે િસવાયના 

ન�ધાયેલ કોઈ મતદાર જો અ�મ હોવા�ુ ંજણાઈ આવ ેતો આવા મતદારના નામ સામે 

કોલમ – ૮ મા ંઅ�મતાની ક�ા (A થી । પૈક� લા� ુપડતી ) લાલ શાહ�થી લખવી. 

 નવા ર�ુ થતા ફોમ� ન.ં ૬ પૈક� કોઈ અરજદાર PWD હોવા�ુ ંજણાય તો ફોમ� ન.ં૬ ના 

કોલમ (ડ) – અશ�તતા મા ં લા� ુ પડતા િવક�પ સામે ખરા ની િનશાની કરવી 

(મર�યાત) 

 ઉપરના તમામ �ક�સામા ંમતદાનના �દવસ ેઆ મતદારને ક�વા �કારની સહાય (�હ�લ 

ચેર / સાથી િમ� / અ�ય (�પ�ટ િવગત)) ની જ�ુર રહ�શે તનેી મા�હતી  મતદારને 

�છૂ�ને આ માટ� આપવામા ંઆવેલા િનયત ન�નુાના પ�કો (તમામ િવગતો ભર�ન)ે 

BLO એ અલગથી ર�ુ કરવાના છે. 

કોલમ ન.ં ૯ – A/S/D 

 ઘરની �લુાકાત દરિમયાન જો કોઇ મતદાર ગરેહાજર (Absent), �થળાતંર�ત  

(Shifted)  જણાય ક� કોઇ મતદાર�ુ ં અવસાન થયલે ( Death) હોય તો ત ે સબંઘંી 

િવગતો કોલમ ન.ં - ૯ મા ંનીચે �માણ ેદશા�વવાની છે.  

 

 Absent: - જો કોઇ મતદાર તેના સામા�ય રહ�ઠાણના સરનામે મયા��દત સમયગાળા 

માટ� ગેરહાજર હોવા�ુ ં જણાય તો તેવા મતદારના નામ સામે કોલમ ન.ં - ૯ મા ં

ગેરહાજર “A” એમ લાલ શાહ�થી લખ�ુ ં 

 Shifted :- જો કોઇ મતદાર તેના સામા�ય રહ�ઠાણના �થળેથી કાયમી �થળાતંર કર� 

ગયા હોઇ અને તેની �ળુ સરનામાવાળા �થળે ૫રત ફરવાની કોઇ સભંાવના ના હોય તો 

તેવા મતદારના નામ સામ ે કોલમ ન.ં - ૯ મા ં �થળાતંર�ત “S” એમ લાલ શાહ�થી 

લખ�ુ ં 

 �થળાતંર �ુ�ંુબ સાથે અથવા �ુ�ંુબ િવના એકલા મતદાર�ુ ંહોઇ શક� છે.  

 મતદાર પોતાના �ુ�ંુબ સાથે એટલે ક� �ુ�ંુબના તમામ સ�યો સાથે �થળાતંર�ત 

થયેલ હોય તો “�ુ�ંુબ સાથે �થળાતંર” ( Shifted with Family ) એમ લખ�ુ.ં આવા 

�થળાતંર�ત મતદારો માટ� મકાન મા�લક / પડોશી અથવા �ઓના નામ સબંિંઘત 
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ભાગની મતદારયાદ�મા ં છે તેઓની પાસેથી ત ેમતદારોના નામ કમી કરવા માટ� 

ફોમ� ન.ં ૭ મા ંઅર�ઓ મળેવવી.  

 મતદાર એકલો જ �થળાતંર પામેલ હોય અને �ુ�ંુબના અ�ય સ�ય મતદારયાદ�મા ં

દશા�વેલ �થળે જ રહ�તા હોય તો “�ુ�ંુબ િસવાય �થળાતંર” ( Shifted without 

Family ) એમ લખ�ુ.ં આવા �ક�સામા ં �ુ�ંુબના અ�ય સ�ય પાસથેી ક� ��ુ ં નામ 

સબંિંઘત ભાગની મતદારયાદ�મા ંછે તેની પાસથેી �થળાતંર�ત મતદાર�ુ ંનામ કમી 

કરવા માટ� ફોમ� ન.ં ૭ મા ંઅર� મેળવવી. 

 � �ક�સામા ંફોમ� ન.ં ૭ મા ંઅર� ના મળે �યા ંસબંિંઘત ભાગના મતદાર હોય તવેા 

ઓછામા ંઓછા બ ેપડોશીની સહ� સાથે�ુ ંપચં રોજકામ કર� કોલમ ન.ં - ૯ મા ંન�ઘ 

કરવી.  

 મતદાર�ુ ં �થળાતંર કર� જવા�ુ ં કારણ �મ ક� બી� મકાનમા ં રહ�વા જવાથી , 

રોજગાર ક� અ�ય કારણોસર અ�ય �થળે જવાથી , લ�ન / �ટાછેડા થવાથી વગરે� 

દશા�વ�ુ.ં  

  

 Death :- જો કોઇ મતદાર ��ુ� ુપા�યા હોય તો તેવા મતદારના નામ સામે કોલમ 

ન.ં - ૯ મા ં મતદારની અવસાન પા�યા તાર�ખ સાથ ેઅવસાન “ D ” એમ લાલ 

શાહ�થી લખ�ુ ં અને �ુ�ંુબના સ�ય પાસેથી ક� ��ુ ં નામ સબંિંઘત ભાગની 

મતદારયાદ�મા ંછે તેની પાસેથી ફોમ� ન.ં ૭ મા ંઅર� મેળવવી. 

 ફોમ� ન.ં ૭ સાથે મરણ�ુ ં �માણ૫� ક� અ�ય �રુાવો મેળવી આઘાર તર�ક� સામેલ 

કરવો.  

 � �ક�સામા ં મતદાર મરણ પામેલ હોય ૫રં� ુ તેના �ુ�ંુબના સ�યો રહ�તા ના હોય 

�યાર� સબંિંઘત ભાગના મતદાર હોય તેવા પડોશી પાસથેી ફોમ� ન.ં ૭ ભરાવી મેળવ�ુ.ં  

 � �ક�સામા ં ફોમ� ન.ં ૭ મળેવ�ુ ં શકય ના હોય તેવા સજંોગોમા ં સબંિંઘત ભાગના 

મતદાર હોય તવેા ઓછામા ંઓછા બ ેપડોશીની સહ� સાથે�ુ ંપચં રોજકામ કર� કોલમ 

ન.ં - ૯ મા ંમરણ �ગેની ન�ઘ કરવી.  

કોલમ ન.ં ૧૦ – સહ� તથા નામ 

 કોલમ – ૧૦ મા ંમતદાર અથવા તેના �ુ�ંુબના ��ુત સ�યની સહ� મળેવી તેની નીચે 

તેમ�ુ ંનામ ૫ણ લખાવ�ુ.ં  
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૧૦. Format - ૩   

 

 આ ફોમ�ટ સમાન EPIC �ગે�ુ ં છે. �મા ંમતદારોના EPIC નબંર તથા અ�ય િવગતો 

આપવામા ંઆવી છે. સાથે સાથે તેની નીચે તે જ EPIC નબંર ઘરાવતા ંમતદાર(ઓ) નો 

ફોટો, સરના�ુ ંવગેર� આપલે છે. 

 �થુ લેવલ ઓ�ફસર� દશા�વલે EPIC નબંર ત ેજ મતદારનો છે ક� ક�મ તથા અગાઉ ત ે

સરનામે રહ�તા હતા ક� ક�મ તેની ��ૃછા કર� મતદાર � િવગત જણાવે તે ન�ઘવાની રહ� 

છે. 

 BLO REPORT ના ખાનામા ં BLO એ આ �ુ�લીક�ટ મતદાર છે ક� ક�મ ત ેન�ઘી સહ� 

કરવાની રહ�શે તથા મતદારની સહ� પણ મેળવવાની રહ�શ.ે 

 જો આ �ળૂ મતદાર નીચે દશા�વેલ પૈક� પોતે જ હોય (બે જ�યાએ નામ ચા� ુહોય) તો 

સામા�ય િનવાસી હોય તે િસવાયના �થળેથી નામ કમી કરવા ફોમ� ન.ં૭ મેળવ�ુ.ં 

 ખરાઇ કરતા ં મતદાર પાસે રહ�લ EPIC નો નબંર આ ફોમ�ટમા ં દશા�વેલ EPIC નબંર કરતા ં

અલગ હોય તો EPIC ની ઝેરો� નકલ સાથે EPIC નબંરના �ઘુારા માટ� ફોમ� ન.ં ૮ મેળવ�ુ.ં 
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૧૧ Format - ૪ 

 

 Format- ૪ એટ�લે Family Tree 

 Format- ૪ ની કામગીર� કરવા માટ� BLO એ ઘર� – ઘર� ફર�ને િવગતો મળેવવાની છે. 

 Format- ૪ મા ં��ુય�વ ેમતદારયાદ�મા ંન�ધાયેલ તમામ �ુ�ંુબોની ઘરનબંરના આધાર� 

ગોઠવણી કર�ને િવગતો તયૈાર કરવામા ંઆવે છે. �ની BLO એ  ઘર� – ઘર� ફર�ન ે

િવગતોની ખરાઈ કરવાની છે. 

 Format- ૪ મા ં�ુ�ંુબના વડા, તથા અ�ય સ�યોની િવગતો આપલેી હોય છે �માથી કોઈ 

મતદાર અવસાન /�થળાતંર પામેલ હોય તો ફોમ� ન.ં : ૭ ભરવી મળેવી લેવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 ઘરના અ��ુમ નબંર મા ંજો �લૂ હોય ક� ન�ુ ંઘર ઉમરેા� ુહોય તો તેની િવગતો ભર� 

િનયમો�સુાર કાય�વાહ� કરવાની રહ�શ.ે 

 મતદારયાદ�મા ંન�ધાયલે ના હોય તેવા લાયક સ�યોના ફોમ� ન.ં – ૬ ભરાવી મેળવી 

લેવાના રહ�શ.ે 

 લાયકાતની તાર�ખ ે૧૮ વષ� �ણુ� કરતા સ�યોની િવગતો ન�ધી જ�ર� �રુાવા સાથે ફોમ� 

ન.ં- ૬ ભરાવી મળેવી લેવા�ુ ંરહ�શ.ે 

 અ�ય કોઈ િવગતો BLO ના �યાન ે આવ ે તો તણેે આ બાબત ે નાયબ મામલતદાર 

(મતદારયાદ�)�ુ ં�યાન દોર� અહ�વાલ કરવાનો રહ�શ.ે 
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૧૨ Format - ૫ 

 

 આ ફોમ�ટ મતદારના ફોટોના આઘાર� સભંવત: મ�ટ�પલ એ��� �ગે�ુ ં છે. �મા ં

મતદારનો ફોટો તથા અ�ય િવગતો આપવામા ંઆવી છે. સાથ ેસાથ ેતેની નીચ ેસભંવત: 

મ�ટ�પલ એ��� ઘરાવતા ંમતદારનો ફોટો,સરના�ુ ંવગરે� આપેલ છે. 

 �થુ લવેલ ઓ�ફસર� નીચેનો ફોટો ઉપર દશા�વેલ મતદારનો છે ક� ક�મ તથા અગાઉ ત ે

સરનામે રહ�તા હતા ક� ક�મ તેની ��ૃછા કર� મતદાર � િવગત જણાવે તે ન�ઘવાની રહ� 

છે. BLO REPORT ના ખાનામા ંBLO એ આ એ��� મ�ટ�પલ છે ક� ક�મ ત ેન�ઘી સહ� 

કરવાની રહ�શે તથા મતદારની સહ� પણ મેળવવાની રહ�શે. 

 જો આ �ળૂ મતદાર નીચ ેદશા�વેલ મતદારો પૈક� પોતે જ હોવા�ુ ંજણાવે તો સામા�ય 

િનવાસી હોય તે િસવાયના �થળેથી બેવડા� ુ ં નામ કમી કરવા ફોમ� ન.ં૭ મેળવવા�ુ ં

રહ�શ.ે 
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૧૩. EP ર�િશયો, ��ડર ર�િશયો તથા Age – Cohort િવશે મા�હિત 

 
૧.EP Ratio : [Elector Population Ratio] 

EP Ratio એટલે કોઈ ભાગની �ુલ વ�તી સામે ક�ટલા મતદારો છે ત�ે ુટકાવાર� �માણ. EP Ratio ની 

ગણતર� તે ભાગની વ�તીન ેઆધાર� થઈ શક� છે. 

Formula : 

      EP Ratio = Total Voters of the part*100 / Total Population of the part 

   = ભાગના �ુલ મતદારો *૧૦૦ / ભાગની �ુલ વ�તી 

For Example: - 

  જો કોઈ ભાગની �ુલ વ�તી ૧૬૦૦ હોઈ અને મતદારો ૧૦૦૦ હોઈ તો  

  EP Ration = 1000 * 100 / 1600 

            = 62.5 

 EP Ratio નીચો હોવાના કારણો:  

 �ુલ વ�તીમા ં૧૮ – વષ�થી ઓછ� �મરની વ�તી�ુ ં�માણ વધાર� હોય. 

 ૧૮ – ૨૦ વષ� ના મતદારો�ુ ંમતદારયાદ�મા ંનામ દાખલ કરાવેલ ન હોય. 

 મ�ુર વગ� હોવાથી મતદારયાદ� ��યે ��તૃતા ઓછ� હોવી. 

 

 EP Ratio વધારવા માટ�:  

 લોકોને વ� ુન ેવ� ુમતદાર ��યેની ફરજોથી વાક�ફ કર� મતદારયાદ�મા ંનામ 

ન�ધાવવા ��તુ કરવા. 

 મ�ુરવગ�, કાર�ગર વગ� � િવ�તારમા ંવ� ુહોય �યા BLO એ �તે � �ય��તની �મર 

૧૮ વષ�થી વ� ુહોઈ તેમના ફોટા સાથેના Form – 6 ભરાવવા 

 પર�ણત �ીઓના નામ મતદારયાદ�મા ઉમેરવા માટ� �બંેશ કરવી. 

 ૧૮-૨૦ વષ�ના એક પણ મતદાર મતદારયાદ�મા નામ ન�ધવવાથી વ�ંચત ન રહ� તે 

માટ�ના ં�ય�નો કરવા. 
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૨.Gender Ratio:-  

 Gender Ratio As Per Census :- 

 વ�તીને આધાર� �ી ��ુષ�ુ ં�માણ 

 એટલે ક� વ�તી ગણતર� �જુબ ૧૦૦૦ ��ુષોએ �ીઓ�ુ ં�માણ. 

 

For Example:- 

 

કોઈ એક ભાગમા ંવષ� – ૨૦૧૧ ની વ�તી �જુબ ��ુષ : ૫૯૦, �ી : ૫૦૧ 

હોય તો ,  

Gender Ratio =   �ીની વ�તી * ૧૦૦૦     

                  ��ુષની વ�તી 

 

 

 Gender Ratio:  As Per Electoral Roll :- 

 મતદારયાદ�ને આધાર� �ી - ��ુષ�ુ ં�માણ :  

             કોઈ ભાગમા મતદાર ��ુષોની સ�ંયા : ૫૯૦ 

   તથા મતદાર �ીઓની સ�ંયા : ૫૦૧ 

 

 

Gender Ratio=  �ી મતદારો * ૧૦૦૦       

          ��ુષો મતદારો 

  =  ૫૦૧  * ૧૦૦૦        

                 ૫૯૦ 

  =    ૮૪૯ 

 

 

 આદશ� ��થિત : - 
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  વ�તી ગણતર� �જુબ � Gender Ratio હોય તેની આસપાસ�ુ ં�માણ 

મતદારયાદ�ના Gender Ratio મા ંજળવા� ુજોઇએ.  

 

 

 Gender Ratio �માણ �� ુલાવવા માટ�: 

 લ�ન કર�ને આવેલી પર�ણત �ીઓના નામ મતદાર યાદ�મા ંન�ધાવવા. 

 ૨૦-૨૯ વષ�ની �ીઓ મતદાર યાદ�મા ંન�ધાય તેવા �ય�નો કરવા. 

 ખાસ સ�દુાયમા ં�ીઓ નામ ન�ધાવતી ન હોય તેવી સ�દુાયના આગેવાનોન ેસાથે 

રાખી તેવા િવ�તારોમા �બંશે કરવી. 

 પછાત િવ�તાર , મ�ુર વગ�, કાર�ગર વગ� વ� ૂહોય તવેા િવ�તારોમા ંમ�હલા 

મતદારોની ન�ધણી માટ� સમાજના ં�િત��ઠત નાગ�રકોને સાથે રાખી �ય�નો કરવા. 

 સખી મડંળો,આશા વક�રો ,મ�હલા કાય�કરો,�ગણવાડ� કાય�કરોને સાથે રાખી બહ�નોની 

વ�મુા ંવ� ુનામ ન�ધણી માટ�ના �યાસો કરવા. 

૩.Age Cohort of the Part: 

 Age Cohort of 18-20 age groups: 

 

                      = No. of voters in 18-20 age group * 100  

     Total no. of voters in the part 

  

  = ૧૮-૨૦ વષ�ના ંમતદારો * ૧૦૦   

   ભાગના ં�ુલ મતદારો 

 

 Age Cohort નો હ�� ુ:-  

 Age Cohort ની મા�હિતથી BLO ને સબંિંધત ભાગમા ંખર�ખર ન�ધાવા માટ� લાયક 

મતદારો સામે ક�ટલા મતદારો ન�ધાયેલા છે તેની �ણકાર� મળશે �થી તેની 

કામગીર� ક�ટલી બાક� છે તનેી �ણ થશે.     

          

 Age Cohort �� ુલાવવા માટ�: 

 ૧૮-૨૦ વષ�ના ંવ�નુ ેવ� ુમતદારોની ન�ધણી કરવી. 
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 ��લૂ કોલેજમા ખાસ ક��પ કર� ૧૮-૨૦ વષ�ના મતદારોને ��તૃ કરવા. 

 NCC, NSS �વામી િવવેકાનદં �વુક મડંળ તથા મ�હલા મડંળોને ��તૃ કરવા. 

 ન�� કર�લ તાર�ખે કોઈ પણ ૧૮ વષ�ની �મરના �વુક �વુતી મતદારયાદ�મા ં

નામ ન�ધાવવાથી વ�ંચત ન રહ� તેવા સઘન �ય�નો કરવા. 

 પછાત િવ�તારોમા ંખાસ �બંેશ કરવી. 
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