ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੋਣ ਹਿਕੇ ਲ ਿੱ ਚ ਇਕ ੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ੇਰਲ ਆਂ ਦੀ ਬਦਿੀ ਬਾਰੇ ਲਰਪੋਰਟ
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ: ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ “ਭੂਗੋਕ੍ਿਰ ਚੋਣ ਹਿਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇਰ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਦੀ
ਬਦਿੀ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਪੋਰਟ” (REO-2) ਨੂੂੰ ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਕ੍ਹਿਾਂ ਨਾਿ ਕ੍ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕ੍ਨਰਦੇਸ਼ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹੋ ।
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਿਈ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਰਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਪੱ ਸ਼ਟ ਿਾਂ
ਗਿਤ ਿਾਣਰਾਰੀ ਨਾਿ ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਿੀ ਅਸਫਿ ਹੋ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਰ ਕ੍ਵਅਰਤੀ ਿੋ ਿਾਣ ਬੁਝ ਰੇ ਿਾਂ
ਿਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਿ ਝੂਠਾ ਿਾਂ ਗਿਤ ਕ੍ਬਆਨ ਕ੍ਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਅਕ੍ਿਹੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਰਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਅਸਿ ਕ੍ਵੱ ਚ
ਗਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਨੂੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ ਰਰਨ ਦਾ ਿੁਰਮ ਰਰਦਾ ਹੈ। ਰਲਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਲ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਿੀ ਿਈ
ਇੱ ਰ ਰਕ੍ਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੂੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਿ ਆਖਰੀ ਕ੍ਤੂੰ ਨ ਮਹੀਕ੍ਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ ਿਾਰੀ ਰੀਤੇ ਪਿਮਖ
ੁੱ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ
ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕ੍ਵਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਰਨਗੇ ।

ਕ੍ਰਰਪਾ ਰਰਰੇ ਸਵੀਰਾਰ ਰਰਨਯੋਗ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਪਬਕ੍ਿਰ ਰੈਂਟਿ ਹਾਊਕ੍ਸੂੰ ਗ ਦੇ ਅਕ੍ਿਰਾਕ੍ਰਤ ਕ੍ਨਯੂੰ ਤਿਣ ਿਈ
ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਛੋਟ ਤੇ ਕ੍ਵਸਥਾਰ ਿਈ [ਨੋਟ 7]
REO-2 ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵੱ ਚ ਹੇਠ ਕ੍ਿਖੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਹੈ:
a) ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਰਾਰਡ ਨੂੰਬਰ (ਅਗੇਤਰ, ਨੂੰਬਰ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਚੈੈੱਰ ਅੂੰ ਰ ਰਰੋ);
b) ਕ੍ਿੂੰਗ (ਮਰਦ / ਔਰਤ);
c) ਉਪਨਾਮ;
d) ਬਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ;
e) ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ [ਨੋਟ 7] {ਫਿੈ ਟ/ਰਮਰਾ, ਕ੍ਿਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂੰ ਕ੍ਿਿ ਨੂੰਬਰ , ਬਿਾਰ,
ਕ੍ਬਿਕ੍ਡੂੰ ਗ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਸਟੇਟ ਨਾਮ/ ਕ੍ਪੂੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੂੰਬਰ, ਗਿੀ/ਿਾਟ ਨੂੰਬਰ, ਇਿਾਰੇ ਅਤੇ ਕ੍ਜ਼ਿਹੇ ਦਾ
ਨਾਮ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਆਇਿੈਂ ਡ/ ਰੌ ਿੂਨ/ ਕ੍ਨਊ ਟਿੇਟਰੀ (ਢੁਰਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਮਟਾਓ)};
f) ਸੂੰ ਪਰਰ ਨੂੰਬਰ (ਹੋਮ ਟੈਿੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਿ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ, ਆਕ੍ਫਸ ਟੈਿੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਫੈਰਸ ਨੂੰਬਰ
ਸਮੇਤ);
g) ਈ-ਮੇਿ ਅਡਰੈਸ1
h) ਚੋਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਸੂੰ ਚਾਰ ਿਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਸੂੰ ਦ2 [ਨੋਟ 9];
1

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਹਿਕ੍ਰਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਿ ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਚੋਣ ਪੱ ਤਰ ਭੇਿਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਿ ਪੁੱ ਕ੍ਛਆ ਕ੍ਗਆ

ਈ-ਮੇਿ ਐਡਰੈੈੱਸ, ਦੇਣ ਿਈ ਸਕ੍ਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਈ-ਮੇਿ ਪਤੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕ੍ਦੱ ਤੇ ਖਾਨੇ ਕ੍ਵਚ“” ਨੂੂੰ ਸਹੀ ਿਗਾਓ।
ਰਕ੍ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂਕ੍ਚਤ ਰਰੇਗਾ ਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਮੇਿ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪੱ ਤਰ ਪਿਾਪਤ ਰਰਨ ਨੂੂੰ ਚੁਕ੍ਣਆ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਈ ਅਕ੍ਿਹੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਭੇਿਣ ਿਈ ਡਾਰ ਦੀ ਕ੍ਡਕ੍ਿਵਰੀ ਦੀ ਬਿਾਏ ਈ-ਮੇਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਰਨ ਿਈ ਉਤਸ਼ਾਕ੍ਹਤ
ਰਰੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਨੋਟ ਰਰੋ ਕ੍ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰੋਿ ਵੋਟਰਾਂ(ਕ੍ਿਨਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਈ ਮੇਿ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪੱ ਰ ਪਿਾਪਤ ਰਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਰੀਤੀ ਹੈ)ਨੂੂੰ
ਚੋਣ ਪੱ ਤਰ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਰਾਪੀਆਂ ਭੇਿਣ ਦਾ ਅਖ਼ਕ੍ਤਆਰ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਟਰ ਨਹੀਂ ਿਗਾਉਂਦੇ , ਤਾਂ ਈ-ਮੇਿ ਪਤੇ ਨੂੂੰ ਰਕ੍ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਸਰਫ ਸੂੰ ਚਾਰ ਿਈ ਵਰਕ੍ਤਆ ਿਾਵੇਗਾ।
2

ਐਪਿੀਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵਚ "ਚੋਣ-ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਸੂੰ ਚਾਰਾ ਿਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਿੀਹ" ਹੇਠਿੇ ਢੁਰਵੇਂ ਬਰਸੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਚਾਇਨੀਜ਼ ਿਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ

ਦੇ“” ਿਗਾ ਰੇ ਆਪਣੀ ਪਸੂੰ ਦ ਦੱ ਸੋ।

i) ਤਾਰੀਖ਼ (ਕ੍ਦਨ, ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਿ); ਅਤੇ
j) ਕ੍ਬਨੈਰਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ [ਨੋਟ 12].
k) ਘੋਸ਼ਣਾ

ਮੈਂ ਘੋਕ੍ਸ਼ਤ ਰਰਦਾ ਹਾਂ ਕ੍ਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਦੱ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ
(a) ਉੱਪਰ ਦਰਿ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਇਰੱ ਿੇ ਦਾ ਿਾਂ ਪਿਮਖ
ੁੱ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ; ਅਤੇ
(b) ਮੈਂ ਇੱ ਰ ਭੂਗੋਕ੍ਿਰ ਹਿਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇੱ ਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ [ਨੋਟ 5]; ਅਤੇ
(c) ਮੈਂ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਿਈ ਕ੍ਰਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। [ਨੋਟ 6]
ਇਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਿਈ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਿਾਂਰਣ ਰਰਨ ਿਈ, ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਦੱ ਤੇ

ਗਏ ਮੇਰੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਰੱ ਤਰ ਰੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਨਾਿ ਤੁਿਨਾ ਅਤੇ
ਰਰਾੱਸ ਚੈੈੱਰ ਰਰਨ ਿਈ, ਮੈਂ ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੂੰ ਅਕ੍ਿਰਾਰ ਅਤੇ ਸਕ੍ਹਮਤੀ ਨੂੂੰ ਕ੍ਦੂੰ ਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ
ਤਸਦੀਰ ਰੀਤਾ ਿਾਵੇ ਕ੍ਰ ਇਹ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ ਸੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ । ਗਿਤ ਕ੍ਬਆਨ ਰਰਨ ਿਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਰਰਨ ਵਾਿੀ
ਸਕ੍ਥਤੀ ਕ੍ਵੱ ਚ , ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਕ੍ਵਰੁੱ ਿ ਉਕ੍ਚਤ ਰਾਰਵਾਈ ਰਰ ਸਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ
ਗੱ ਿ ਨਾਿ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਕ੍ਵੱ ਚ ਸਕ੍ਹਮਤ ਹਾਂ, ਕ੍ਰ ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਸਰਰਾਰੀ ਕ੍ਵਭਾਗ (ਿੋ ਕ੍ਰ ਕ੍ਸਰਫ ਇਮੀਗਿੇੇ਼ਨ
ਕ੍ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਾਊਕ੍ਸੂੰ ਗ ਕ੍ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਕ੍ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੱ ਰ ਹੀ ਸੀਕ੍ਮਤ ਨਹੀ) ਕ੍ਰਸੇ ਵੀ ਹੋਰ
ਸਰਰਾਰੀ/ ਪਿਾਈਵੇਟ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ (ਿੋ ਕ੍ਰ ਕ੍ਸਰਫ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਹਾਊਕ੍ਸੂੰ ਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱ ਰ ਹੀ ਸੀਕ੍ਮਤ ਨਹੀ), ਮੇਰੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ
ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੂੰ ਿਾਰੀ ਰਰ ਸਰਦੇ ਹਨ,ਤਾ ਕ੍ਰ ਇਹ ਕ੍ਵਭਾਗ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਾਰਵਾਈ ਰਰਨ ਅਤੇ
ਸਾਿਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਕ੍ਰਰਾਰਡਾਂ ਨੂੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰਰਨ ਸਮੇਂ ਅਕ੍ਿਹੇ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਦੀ
ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਦਤੇ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਨਾਿ ਤੁਿਨਾ ਅਤੇ ਰਰਾੱਸ ਚੈੈੱਰ ਰਰ ਸਰਣ। [ਨੋਟ 13]

ਲਿਰਦੇਸ਼ ਿੋਟਸ

(1)

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਇੱ ਰ ਰਕ੍ਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਿਈ ਹੈ ਿੋ ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਦੀ ਬਦਿੀ ਬਾਰੇ ਕ੍ਰਪੋਰਟ ਰਰਨਾ
ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ । ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਿੱਕ ਰਲਿਸਟਰਡ ੋਟਰ ਿਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਿਕੇ ਲ ਿੱ ਚ ਰਲਿਸਟਰ
ਹੋਣ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱ ਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਇਸ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਬਿਾਏ "ਿ ੇਂ ੋਟਰ ਰਲਿਸਟਰੇਸ਼ਿ
(ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ)" (REO -1) ਿਈ ਅਰਜੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

(2)

ਕ੍ਿਸ ਸਾਿ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ (ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਸਾਿ) ਹੋਵੇਗੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ
ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਇਰ ਸਾਿ ਦੇ ਸਤੂੰ ਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਪਿਰਾਕ੍ਸ਼ਤ ਰੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਿਦਕ੍ਰ ਉਹ ਸਾਿ ਿੋ ਕ੍ਰ ਕ੍ਜ਼ਿਾ
ਪਿੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿੁਿਾਈ ਕ੍ਵੱ ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਕ੍ਤਮ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਪਿਰਾਕ੍ਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ

ਸੂੰ ਬੂੰ ਿ ਕ੍ਵੱ ਚ , ਰਕ੍ਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਿਈ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਿਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਦੇ ਬਦਿਣ ਦੀ
ਕ੍ਰਪੋਰਟ ਦੇਣ ਿਈ ਰਨੂੂੰਨੀ ਕ੍ਮਆਦਾਂ ਹੇਠ ਕ੍ਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਿ:
2 ਿੂਿ*
ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਿ ਨਹੀਂ:
2 ਅਪਰੈਿ*
ਤੁਸੀਂ ਆੱਨਿਾਈਨ ਵੋਟਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਰੁਆਇਰੀ ਕ੍ਸਸਟਮ (www.voterinfo.gov.hk) ਿਾਂ

ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਪੁੱ ਛ-ਕ੍ਗੱ ਛ ਹੋਟਿਾਈਨ (2891 1001) 'ਤੇ ਰਾੱਿ ਰਰਰੇ ਆਪਣੇ
ਤਾਜ਼ਾ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਸਰਦੇ ਹੋ। ਿੇਰਰ ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਕ੍ਿਵੇਂਕ੍ਰ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰੋਈ
ਤਬਦੀਿੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਿੂੰ ਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਰੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਿ ਆਪਣੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ
ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਨੂੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰਰਨਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕ੍ਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
*ਨਵੀਆਂ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨਾਂ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅੂੰ ਕ੍ਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਰਾਨੂੂੰਨੀ ਅੂੰ ਕ੍ਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱ ਖ ਹਨ।
(3)

ਉਪਰੋਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਿਸ ਕ੍ਦਨ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ
ਕ੍ਵੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹੁੂੰ ਚੇਗੀ। ਉਪਰੋਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਫਤਰ ਤੱ ਰ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਵਾਿੀਆਂ
ਐਪਿੀਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ ਅਗਿੇ ਸਾਿ ਿਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇਰੱ ਤਰ ਰਰਨ ਦੇ ਮੂੰ ਤਵ ਨਾਿ
ਕ੍ਵਚਾਕ੍ਰਆ ਿਾਵੇਗਾ।

(4)

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਿੂੂੰ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ 14 ਲਦਿਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ੀ ਰਲਿਸਟਰੇਸ਼ਿ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿ ਾਬ
ਿਹੀਂ ਲਮਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿਈ ਹੋਟਿਾਈਿ 2891 1001 ਤੋਂ
ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(5)

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੂਗੋਕ੍ਿਰ ਖੇਤਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿੇਰਰ:
(a) ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਸ਼ਾਸਰੀ ਖੇਤਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਕ੍ਿਆਇ 539) ਦੁਆਰਾ ਪਿਭਾਕ੍ਸ਼ਤ
ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਸ਼ਾਸਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱ ਰੇ ਵਸਨੀਰ ਹੋ; ਅਤੇ
(b) ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਕ੍ਹੂੰ ਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ
(c) ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 ਸਤੂੰ ਬਰ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਾਿ ਦੀਆਂ (ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਸਾਿ ਿਈ) ਿਾਂ 25 ਿੁਿਾਈ ਨੂੂੰ
ਅਗਿੇ ਸਾਿ ਦੀਆਂ (ਗੈਰ-ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਰੌਂ ਸਿ ਚੋਣ ਵਰਹੇ ਿਈ) ਦੀ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਈ 18 ਸਾਿ ਦੀ
ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ 18 ਸਾਿ ਦੇ ਹੋ ਿਾਉਗੇ; ਅਤੇ

(d) ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਿ ਇੱ ਰ ਪਕ੍ਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਦਾ ਪੱ ਰੇ ਪਛਾਣ ਪੱ ਤਰ; ਅਤੇ
(e) ਤੁਸੀਂ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਰਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕ੍ਰਸੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ (ਨੋਟ 6)।
ਪੱ ਰੇ ਵਸਨੀਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ-ਕ੍ਗੱ ਛ ਿਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਕ੍ਵਭਾਗ ਹੋਿਿਾਈਨ 2824
6111 ਤੇ ਰਾੱਿ ਰਰੋ:
(6)

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਿਨਹਾਂ ਕ੍ਵਅਰਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਿਈ ਅਯੋਗ ਰਰਾਰ ਕ੍ਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਕ੍ਵੱ ਚ
ਸ਼ਾਕ੍ਮਿ ਹਨ:
(a) ਮਾਨਕ੍ਸਰ ਕ੍ਸਹਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਕ੍ਿਆਇ 136) ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ, ਮਾਨਕ੍ਸਰ ਅਰੁਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਰਾਰਨ
ਆਪਣੀ ਿਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਿਬੂੰਿ ਰਰਨ ਅਤੇ ਪਿਬੂੰਿਨ ਰਰਨ ਕ੍ਵੱ ਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹਨ;
(b) ਕ੍ਰਸੇ ਵੀ ਸੁਰਕ੍ਖਆ ਬਿ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

(7)

ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ
(a) ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕ੍ਵਿਾਕ੍ਨਰ ਸਭਾ ਦੇ ਭੂਗੋਿਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਹਿਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਵੂੰ ਕ੍ਡਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਿੋ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਰੋ ਇੱ ਰ ਿਾਂ ਪਿਮਖ
ੁੱ ਕ੍ਨਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇੱ ਰ ਘਰ ਕ੍ਿੱ ਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਕ੍ਹੂੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਿੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱ ਰੋ ਇੱ ਰ ਿਾਂ ਮੁੱ ਖ
ਘਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਇਸ਼ਕ੍ਤਹਾਰ ਭੇਿਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਿ ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਹਿਕ੍ਰਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡਾ

ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਪਿਦਾਨ ਰੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
(b) ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ "ਭੂਗੋਕ੍ਿਰ ਹਿਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਿੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਕ੍ਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਪਛਿੇ 3 ਮਹੀਕ੍ਨਆਂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਿਾਰੀ ਰੀਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੂੰ ਭਰ ਰੇ
ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਤਬਦੀਿੀ ਿਈ ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੂੰ ਸੂਕ੍ਚਤ ਰਰੋ। ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ
ਕ੍ਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਿੀ ਤਬਦੀਿੀ ਦੇ ਕ੍ਸੱ ਟੇ ਵਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸੂਕ੍ਚਤ ਹਿਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਤਬਦੀਿੀ ਆ ਸਰਦੀ ਹੈ।

(c) ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਕ੍ਪਛਿੇ 3 ਮਹੀਕ੍ਨਆਂ (ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ
ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੂੰ ਫਾਰਮ ਿਮਹਾਂ ਰਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿੋਂ ਅਪਣਾਆ ਿਾਏਗਾ) ਹੇਠਿੇ
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਸਵੀਰਾਰ ਰਰਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਿਾਰੀ ਰਰਨ ਵਾਿੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਿਾਰੀ ਰਰਨ ਵਾਿੀ ਸੂੰ ਸਥਾ
ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਪਿਮਾਕ੍ਣਤ ਪਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਕ੍ਨਆ ਿਾਏਗਾ:

(i) ਕ੍ਨਮਨਕ੍ਿਖਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕ੍ਵੱ ਚੋਂ ਇੱ ਰ, ਕ੍ਿਸਦੇ ਨਾਿ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਪਿੂੰ ਸੀਪਿ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ

ਪਤਾ (ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਛਾਕ੍ਪਆ ਕ੍ਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਦੱ ਤੇ ਹੋਏ
ਹਨ) 1. ਿਨਤਰ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਰੀਤੇ ਕ੍ਬੱ ਿ ਿਾਂ ਇਨਵੌਇਸ (ਕ੍ਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਕ੍ਬਿਿੀ ਿਾਂ
ਟਾਊਨ ਗੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਈ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕ੍ਬੱ ਿਾਂ);
2. ਸਰਰਾਰੀ ਕ੍ਵਭਾਗਾਂ ਿਾਂ ਕ੍ਨਆਂਪਾਕ੍ਿਰਾ ਦੇ ਪੱ ਤਰ;
3. ਬੈਂਰਾਂ, ਬੀਮਾ ਰੂੰ ਪਨੀਆਂ ਿਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪਿੋਵੀਡੈਂਟ ਫੂੰ ਡ ਦੁਆਰਾ ਪਿਵਾਨਤ ਟਿਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ
ਰੀਤੇ ਗਏ ਤਿਵੀਜ਼ਾਂ ਿਾਂ ਪੱ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਦਰਭ;
4. ਿੈਂ ਡਿਾਈਨ ਟੈਿੀਫ਼ੋਨ ਦੇ ਕ੍ਬਿ, ਮੋਬਾਈਿ ਫੋਨ, ਅਦਾ ਰੀਤੀ ਟੈਿੀਕ੍ਵਜ਼ਨ ਿਾਂ ਇੂੰ ਟਰਨੈਟ
ਸੇਵਾਵਾਂ;
5. ਸਥਾਨਰ ਪੋਸਟ-ਸੈਰੂੰਡਰੀ ਸੂੰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਾਂ ਕ੍ਬੱ ਿਾਂ, ਕ੍ਿਸ 'ਤੇ
ਕ੍ਨਰਭਰਤਾ ਨੂੂੰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਰਨ' ਤੇ ਰੱ ਕ੍ਖਆ ਿਾ ਸਰਦਾ ਹੈ;
6. ਯੋਗ ਅਤੇ "ਮੋਹਰ ਿੱਗੇ" (ਸਟੈਂਪ ਕ੍ਡਊਟੀ ਿਈ) ਕ੍ਰਰਾਏਦਾਰੀ ਇਰਰਾਰਨਾਮਾ (ਕ੍ਬਨੈ-ਪੱ ਤਰ
ਿਮਹਾਂ ਰਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਕ੍ਨਆਂ ਦੇ ਅੂੰ ਦਰ-ਅੂੰ ਦਰ ਿਾਰੀ ਰੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ ਰਸੌਟੀ
ਿਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਪਰ ਅਕ੍ਿਹੇ ਕ੍ਰਰਾਏਦਾਰੀ ਨੂੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੂੰ ਰਵਰ ਰਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ); ਿਾਂ
7. ਿਨਤਰ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਕ੍ਿਵੇਂ ਕ੍ਰ ਹਸਪਤਾਿ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਾਊਕ੍ਸੂੰ ਗ ਕ੍ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ
ਹਾਊਕ੍ਸੂੰ ਗ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਦੀ ਪਿੀਕ੍ਖਆ ਅਤੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਕ੍ਰਟੀ, ਆਕ੍ਦ ਦੁਆਰਾ
ਿਾਰੀ ਕ੍ਬੱ ਿ, ਪੱ ਤਰ ਿਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼; ਿਾਂ

(ii) ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕ੍ਿਸ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਿ ਰਕ੍ਹੂੰ ਦੇ ਕ੍ਵਅਰਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਤੇ

ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਰਨਾ ਹੈ ਕ੍ਰ ਅਕ੍ਿਹਾ ਹੋਰ
ਕ੍ਵਅਰਤੀ ਉਪਰੋਰਤ ਪਤੇ' ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਿ ਰਕ੍ਹ ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ.

ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪਿਮਾਕ੍ਣਤ ਰਾਪੀ ਿਾਂ ਅਸਿ ਦੀ ਰਾਪੀ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ

ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ
ਚੋਣ
ਦਫ਼ਤਰ
ਦੀ
ਵੈਬਸਾਈਟ
(http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.htm) ਤੋਂ ਡਾਊਨਿੋ ਡ ਰੀਤਾ ਿਾ ਸਰਦਾ ਹੈ; ਿਾਂ

(iii) ਿੇਰਰ ਵੋਟਰ ਉਪਰੋਰਤ (i) ਿਾਂ (ii) ਕ੍ਵੱ ਚ ਦਰਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਪੇਸ਼ ਰਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੈ,
ਤਾਂ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁੂੰ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਕ੍ਨਯਮ (ਅਕ੍ਿਆਇ
11) ਦੇ ਆਿਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੂੰ ਸਾਬਤ ਰਰੇਗ। ਕ੍ਰਉਂਕ੍ਰ, ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਅਕ੍ਿਰਾਰੀ / ਇਰ
ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਵਰੀਿ / ਕ੍ਨਆਂਇਰ ਅਕ੍ਿਰਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੀਤੇ ਗਏ ਰਾਨੂੂੰਨੀ ਐਿਾਨ ਵੀ ਇਸ
ਿਈ ਸਵੀਰਾਰ ਰੀਤੇ ਿਾਣਗੇ । ਿਨਤਾ ਦੇ ਉਨਹਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਿਈ ਕ੍ਿੂੰ ਹੇ ਸ਼ਪਥਬੱ ਿ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੇਸ਼
ਰਰਣ ਦੀ ਿੋ ੜ੍ ਹੈ ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਦਫਤਰਾਂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇਸਦੇ ਿਈ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਉਪਿੱਬਿ ਹੈ । ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ
ਨਮੂਨਾ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੋਂ ਡਾਉਨਿੋ ਡ ਰੀਤਾ ਿਾ ਸਰਦਾ ਹੈ
( http://www.reo.gov.hk/en/voter/dra.html) ।

(d) ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਅਸਿੀ ਰਾਪੀ, ਫੋਟੋਰਾਪੀ ਿਾਂ ਉਪ-ਕ੍ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੈਰਸ
ਰਾਪੀ ਨੂੂੰ ਪਿਮਾਕ੍ਣਤ ਰਰਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰ ਪਤੇ ਦਾ ਪਿਮਾਕ੍ਣਤ ਸਬੂਤ ਹੈ ।
(e) ਕ੍ਿਹੜ੍ੇ ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਰਡ ਪਤੇ ਦੇ ਬਦਿਾਵ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਿੇ ਹਾਂਗਰਾਂਗ ਹਾਊਕ੍ਸੂੰ ਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਿੀਨ
ਹਾਉਕ੍ਸੂੰ ਗ ਕ੍ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਿਾਂ ਰਕ੍ਿਸਟਰਡ ਕ੍ਨਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਿੀਨ ਪਬਕ੍ਿਰ ਰੈਂਟਿ ਹਾਊਕ੍ਸੂੰ ਗ ਦੇ ਅਕ੍ਿਰਾਕ੍ਰਤ
ਸ਼ਰਿਾਿੂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਰਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਰੀਤੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਕ੍ਤਆਂ ਨਾਿ
ਕ੍ਮਿਦੇ ਹਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਅਕ੍ਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਿਈ ਪਤੇ ਦੀ ਪਿਮਾਣਤ ਿੋ ੜ੍ਾਂ ਨੂੂੰ ਛੋਟ ਕ੍ਦੱ ਤੀ ਿਾ ਸਰਦੀ ਹੈ ।

ਲਿਆਿ ਲਦਓ: ਮਕਾਿ ਮਾਿਕੀ ਯੋਿਿਾ ਿਾਂ ਿਿਤਕ ਲਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਿੀਿ ਹਾਊਲਸੂੰ ਗ

ਯੂਲਿਟੀਜ ਦੇ ਲਿ ਾਸੀਆਂ ਲਿਿਹਾਂ ਿੂੂੰ ੇਲਚਆ ਲਗਆ ਹੈ (ਲਿ ੇਂ ਲਕ ਲਕਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਯੋਿਿਾ
ਦੇ ਤਲਹਤ ਫਿੈ ਟ) ਛੋਟ ਦੀ ਗੁੂੰ ਿਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੂੰ ਲਿਤ ੋਟਰਾਂ ਿੂੂੰ ਉਸੇ ਅਿੁਸਾਰ
ਪਰਮਾਲਣਤ ਪਰਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਿੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਿ । ਅਕ੍ਿਹੇ ਮਾਮਕ੍ਿਆਂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਿੱ ਥੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਕ੍ਵਭਾਗ / ਸੂੰ ਸਥਾ ਨਾਿ ਮੇਿ ਖਾਂਦੇ ਡੇਟਾ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚੈੈੱਰ ਨਾ
ਰਰ ਸਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਇਿੈ ਰਟੋਰਿ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਰਕ੍ਮਸ਼ਨ ਦੀ ਿਾਰਾ 10A ਦੇ(ਵੋਟਰ
ਦੀ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ) (ਕ੍ਵਿਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੂਗੋਕ੍ਿਰ ਖੇਤਰ) (ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਹਿਰੇ) ਰਾਨੂੂੰਨ(ਅਕ੍ਿਆਇ 541 A)
ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ ਰਕ੍ਿਸਟਰਡ ਐਡਰੈੈੱਸ ਕ੍ਵਚ ਬਦਿਾਵ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵੇਿੇ ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੋਟਰ ਨੂੂੰ
ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਰਰਨ ਿਈ ਬੇਨਤੀ ਰਰ ਸਰਦਾ ਹੈ ।

(8)

।

(a) ਇਿੈ ਰਟੋਰਿ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਰਕ੍ਮਸ਼ਨ (ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ) (ਕ੍ਵਿਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੂਗੋਕ੍ਿਰ ਖੇਤਰ ਿਈ ਵੋਟਰ)
(ਚੋਣ ਰਮੇਟੀ ਸਬਸੈਰਟਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ) (ਚੋਣ ਰਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਰਾਨੂੂੰਨ (ਅਕ੍ਿਆਇ 541B) ਦੇ ਭਾਗ
19 ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱ ਰ ਕ੍ਵਅਰਤੀ ਿੋ ਕ੍ਰ ਇੱ ਰ ਭੂਗੋਕ੍ਿਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ
ਕ੍ਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਕ੍ਝਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰ ਉਹ ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ (ਦੂਿੀ) ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਦੇ
ਵੋਟਰ ਵਿੋਂ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਿੇਰਰ ਤੁਸੀ ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ( ਦੂਸਰਾ )
ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇੱ ਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ
ਇੱ ਰ “ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ / ਿਾਂ ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ( ਦੂਿਾ ) ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ ਦੀ ਚੋਣ

ਰਮੇਟੀ ਉਪ - ਖੇਤਰ / ਖਾਕ੍ਰਿ ਪੂੰ ਿੀਰਰਣ ਿਾਂ ਗੈਰ ਪੂੰ ਿੀਰਰਣ ਦੇ ਇੱ ਰ ਕ੍ਵਅਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਵੇ
ਕ੍ਵੱ ਚ ਤਬਦੀਿੀ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਪੋਰਟ “ ( REO - 43 ) ਦਾ ਅਰਿੀ ਪੱ ਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।

(b) ਿੇਰਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਰ ਭੂਗੋਕ੍ਿਰ ਹਿਰੇ (ਿੋ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰਸੇ ਵੀ ਰਾਰਿ ਖੇਤਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਕ੍ਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਕ੍ਵੱ ਚ
ਇੱ ਰ ਰਕ੍ਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ (ਦੂਿਾ) ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ ਿਾਂ ਕ੍ਰਸੇ ਹੋਰ
ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਵੋਟਰ /ਮਤਦਾਤਾ (ਭਾਵ ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ (ਦੂਿਾ)ਦੇ ਰੂਪ ਕ੍ਵੱ ਚ
ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਹਾਨੂੂੰ ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ
/ ਉਪ-ਸੈਰਟਰ, ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ "ਇੱ ਰ ਰਾਰਿਯੋਗ ਚੋਣ ਹਿਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇੱ ਰ ਕ੍ਵਅਰਤੀਗਤ ਕ੍ਵਅਰਤੀ
ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ / ਿਾਂ ਇੱ ਰ ਚੋਣ ਰਮੇਟੀ ਸਬਸਰੈਰਟਰ" (REO-41) ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
(c) (i) ਿੇਰਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱ ਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰਾ / ਸਬਸਰੈਰਟਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਕ੍ਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ
/ ਵੋਟਰ ਹੋ ਅਤੇ ਕ੍ਜ਼ਿਾ ਰੌਂ ਸਿ (ਦੂਿਾ) ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ ਿਾਂ ਕ੍ਰਸੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ
ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ / ਉਪ-ਸੈਰਟਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਰਰਨ ਿਈ ਬਦਿਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ;
ਿਾਂ

(ii) ਿੇਰਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਜ਼ਿਾ ਪਿੀਸ਼ਦ (ਦੂਿਾ) ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇਰ ਰਕ੍ਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋ
ਅਤੇ ਕ੍ਰਸੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ / ਉਪ-ਸੈਰਟਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਰਰਨ
ਿਈ ਤਬਦੀਿ ਰਰਨਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਕ੍ਜ਼ਿਾ ਰੌਂ ਸਿ (ਦੂਿਾ) ਰਾਰਿਾਂ ਦੇ ਸੂੰ ਕ੍ਵਿਾਨ ਕ੍ਵੱ ਚ
ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਇੱ ਰ ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਹਿਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇੱ ਰ ਕ੍ਵਅਰਤੀਗਤ ਕ੍ਵਅਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵੇ ਤੇ
ਬਦਿਾਅ ਿਈ ਕ੍ਰਪੋਰਟ ਅਤੇ / ਿਾਂ ਇੱ ਰ ਚੋਣ ਰਮੇਟੀ ਸਬਸੇਰਟਰ / ਡੀ-ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਿਾਂ ਕ੍ਜ਼ਿਹਾ
ਪਿੀਸ਼ਦ (ਦੂਿਾ) ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਸੂੰ ਕ੍ਵਿਾਨ ਸਭਾ ਿਈ ਰਕ੍ਿਸਟਰਡ "(REO-43) 'ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
(9)

ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੂੰ ਚੋਣ-ਸਬੂੰ ਿੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਇਨੀਜ਼ ਅਤੇ
ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਿਾਰੀ ਰੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਿੀਹ ਕ੍ਵੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਿ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੂੰ ਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕ੍ਵੱ ਚ ਸੂੰ ਚਾਰ ਿਈ ਹੈ । ਿੇਰਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਹੱ ਸੇ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ
ਰਰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂੰ ਕ੍ਨਆ ਿਾਵੇਗਾ ਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਇਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੂੰ ਤਰਿੀਹ ਕ੍ਦੂੰ ਦੇ ਹੋ।

(10) ਪਾ ਰਰਰੇ ਿੇਰਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਿਬਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਵਿ ਤਾਂ ਹੀ ਕ੍ਚੱ ਠੀ-ਪੱ ਤਰ
ਦਾ ਪਤਾ ਪਿਦਾਨ ਰਰੋ। ਿੇਰਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਨਰਿਾਕ੍ਰਤ ਮਾਪਦੂੰ ਡਾਂ ਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ
“ਕ੍ਚੱ ਠੀ-ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ”ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਨੂੂੰ ਨਾ ਭਰੋ।
(11)

ਇਹ ਨੋਟਸ ਕ੍ਸਰਫ ਆਮ ਿਾਣਰਾਰੀ ਿਈ ਹਨ। ਕ੍ਬਨੈਰਾਰ ਨੂੂੰ ਕ੍ਵਿਾਨਰ ਅਕ੍ਿਆਦੇਸ਼ (ਅਕ੍ਿਆਇ-542),
ਚੋਣ ਮਾਮਿੇ ਰਕ੍ਮਸ਼ਨ ਅਕ੍ਿਆਦੇਸ਼ (ਅਕ੍ਿਆਇ -541) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਿੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਹਾਇਰ ਰਾਨੂੂੰਨਾਂ ਨੂੂੰ
ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

(12)

ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਕ੍ਬਨੈਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰੀਤੇ ਿਾਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ

ਅਫ਼ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਰੇਗਾ।
(13)

ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਿਾਂਰਣ ਰਰਨ ਿਈ, ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਦੀ ਤੁਿਨਾ ਕ੍ਰਸੇ ਹੋਰ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ ਇਰੱ ਠੀ
ਇਰੱ ਠੀ ਰੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਨਾਿ ਰੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਤਸਦੀਰ ਰੀਤਾ ਿਾ ਸਰੇ ਕ੍ਰ ਇਹ
ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ ਸੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਿੇਰਰ ਉਹ ਗਿਤ ਿਾਂ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ ਰਰਨ ਵਾਿੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਵਰੁੱ ਿ ਉਕ੍ਚਤ ਰਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਰਰੇ , ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ
ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਸਰਰਾਰੀ ਕ੍ਵਭਾਗਾਂ ਿਾਂ ਿਨਤਰ / ਪਿਾਈਵੇਟ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਿ ਸੂੰ ਪਰਰ ਰਰਨ ਦੀ ਸਕ੍ਹਮਤੀ ਅਤੇ
ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਰ ਰਰਨ ਿਈ ਅਕ੍ਿਰਾਰ ਕ੍ਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਿ
ਸਕ੍ਹਮਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰ ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਸਰਰਾਰੀ ਕ੍ਵਭਾਗ (ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਕ੍ਵਭਾਗ, ਹਾਊਕ੍ਸੂੰ ਗ ਕ੍ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਮ
ਅਫੇਅਰ ਕ੍ਡਪਾਰਟਮੈਂਟ) ਤੱ ਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿਾਂ ਕ੍ਰਸੇ ਹੋਰ ਿਨਤਰ/ਪਿਾਈਵੇਟ ਸੂੰ ਸਥਾ (ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ
ਹਾਊਕ੍ਸੂੰ ਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱ ਰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ), ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੂੰ ਿਾਰੀ ਰਰ
ਸਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕ੍ਰ ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਾਰਵਾਈ ਰਰਨ ਅਤੇ ਸਾਿਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਰ
ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਕ੍ਰਰਾਰਡਾਂ ਨੂੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰਰਨ ਸਮੇਂ ਅਕ੍ਿਹੇ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ
ਫਾਰਮ ਕ੍ਵੱ ਚ ਕ੍ਦਤੇ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਨਾਿ ਤੁਿਨਾ ਅਤੇ ਰਰਾੱਸ ਚੈੈੱਰ ਰਰ ਸਰਣ।

(14)

ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਬਦਿਾਅ ਿਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪਿਕ੍ਰਕ੍ਰਆ ਦੇ ਮੁਰੂੰਮਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਿਖਤੀ
ਰਕ੍ਿਸਟਰੀ ਨੋਕ੍ਟਸ ਭੇਿਣ ਤੋਂ ਇਿਾਵਾ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਘੱ ਟ ਸੂੰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਤੇ / ਿਾਂ
ਈ-ਮੇਿ (ਿੇਰਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਕ੍ਿਹੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਰੀਤੀ ਹੈ) ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂਕ੍ਚਤ ਰਰੇਗਾ ਕ੍ਰ
ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਾ ਅੱ ਪਡੇਟ ਰੀਤਾ ਕ੍ਗਆ ਹੈ ।

(15)

ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛ-ਕ੍ਗੱ ਛ ਿਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ 2891 1001 ਤੇ ਰਾੱਿ ਰਰੋ।

ਲਿਿੱਿੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਿ ਸਬੂੰ ਿੀ ਲਬਆਿ

ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼
ਇਸ ਫਾਰਮ (REO-2) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਰੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕ੍ਿਤ
ਿਾਣਰਾਰੀ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ (ਿੇ ਿਾਗੂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ) ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ
ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸੂੰ ਬੂੰ ਿੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਿਈ ਵਰਕ੍ਤਆ ਿਾਵੇਗਾ । ਹਾਿਾਂਕ੍ਰ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਢੁਰਵੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ ਪਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਰਦੇ,
ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰਾਰਵਾਈ ਨਾ ਰਰ ਸਰੀਏ। ਿੇਰਰ ਚੋਣ
ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਨਸ਼ਕ੍ਚਤ ਰਰ ਕ੍ਦਤਾ ਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਕ੍ਵੱ ਚ ਦਰਿ ਰੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿਨਤਰ ਮੁਿਾਂਰਣ ਿਈ

ਉਪਿਬਿ ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ, ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੂੰ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਕ੍ਤਆਰ ਰਰਨ ਵੇਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ ਮੇਿਣ ਿਈ
ਿਨਤਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਕ੍ਵਭਾਗ, ਗਿਕ੍ਹ ਕ੍ਵਭਾਗ, ਹਾਊਕ੍ਸੂੰ ਗ ਕ੍ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਕ੍ਦ
ਸਮੇਤ ਪਿੂੰ ਤੂ ਸੀਕ੍ਮਤ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਿੋ ੜ੍ ਹੋ ਸਰਦੀ ਹੈ।
ਰੋਈ ਕ੍ਵਅਰਤੀ ਿੋ ਇਸ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵੱ ਚ ਪਿਦਾਨ ਰੀਤੇ ਗਏ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ, ਕ੍ਵਅਰਤੀ ਦੀ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਸਕ੍ਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਕ੍ਰਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਿ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ (ਗੁਪਤ) ਅਕ੍ਿਆਦੇਸ਼(ਅਕ੍ਿਆਇ 486) ਦੀ ਉਿੂੰਘਣਾ ਰਰ

ਰਰਦਾ ਹੈ।
ਿਾਣਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਿਾ
ਕ੍ਿੱ ਥੇ ਿੋ ੜ੍ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਰੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਰਾਰੀ ਹੋਰ ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਕ੍ਵਭਾਗਾਂ/ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ/ ਕ੍ਵਅਰਤੀਆਂ
ਨੂੂੰ ਵੋਟ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ੍ਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਸਹਾਇਰ ਕ੍ਵਿਾਨਾਂ ਨੂੂੰ
ਮੁਹੱਈਆ ਰੀਤੀ ਿਾ ਸਰਦੀ ਹੈ।
ਲਿਿੱਿੀ ਅੂੰ ਕਲਿਆਂ ਤਿੱ ਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਅਤੇ ਪੁਿੱ ਛ-ਲਗਿੱ ਛ
ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ(ਗੁਪਤ) ਅਕ੍ਿਆਦੇਸ਼(ਅਕ੍ਿਆਇ 486) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਰੀਤੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ ਅਤੇ
ਹੋਰ ਸਬੂੰ ਕ੍ਿਤ ਿਾਣਰਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣ ਅਤੇ ਸੁਿਾਰ ਰਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱ ਰ ਹੈ। ਅਕ੍ਿਹੀਆਂ ਪੁੱ ਛ-ਕ੍ਗੱ ਛ ਅਤੇ
ਬੇਨਤੀਆਂ ਿਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ 10th Floor, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan Chai, Hong Kong ਕ੍ਵੱ ਚ
ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੂੰ ਕ੍ਿਖਤੀ ਰੂਪ ਕ੍ਵੱ ਚ ਬੇਨਤੀ ਰਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

