ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ(ਭੂਗੋਜਲਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ)
ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ: ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ “ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ (ਭੂਗੋਕ੍ਲਰ ਚੋਣ
ਹਲਰੇ)” (REO-1) ਨੂੂੰ ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਕ੍ਵਚ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਕ੍ਹਲਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਕ੍ਨਰਦੇਸ਼ ਨੋਟ ਪੜ੍ਹੋ । ਤੁਹਾਨੂੂੰ
ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਰਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਪੱ ਸ਼ਟ ਿਾਂ ਗਲਤ
ਿਾਣਰਾਰੀ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਰਦੀ ਹੈ। ਇੱ ਰ ਕ੍ਵਅਰਤੀ ਿੋ ਿਾਣ ਬੁਝ ਰੇ ਿਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ
ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਿਾਂ ਗਲਤ ਕ੍ਬਆਨ ਕ੍ਦੂੰ ਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਅਕ੍ਿਹੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਰਰਦਾ ਹੈ ਿੋ ਅਸਲ ਕ੍ਵੱ ਚ ਗਲਤ ਹੈ
ਤਾਂ ਰਾਨੂੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ ਰਰਨ ਦਾ ਿੁਰਮ ਰਰਦਾ ਹੈ।
REO-1 ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵੱ ਚ ਹੇਠ ਕ੍ਲਖੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਹੈ:
a) ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਰਾਰਡ ਨੂੰਬਰ (ਅਗੇਤਰ, ਨੂੰਬਰ ਸਮੇਤ ਅਤੇ ਚੈੈੱਰ ਅੂੰ ਰ ਰਰੋ);
b) ਕ੍ਲੂੰਗ (ਮਰਦ / ਔਰਤ);
c) ਉਪਨਾਮ;
d) ਬਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ;

e) ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ [ਨੋਟ 7] {ਫਲੈ ਟ/ਰਮਰਾ, ਕ੍ਲਫਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂੰ ਕ੍ਿਲ ਨੂੰਬਰ , ਬਲਾਰ,
ਕ੍ਬਲਕ੍ਡੂੰ ਗ ਦਾ ਨਾਮ, ਅਸਟੇਟ ਨਾਮ/ ਕ੍ਪੂੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੂੰਬਰ, ਗਲੀ/ਲਾਟ ਨੂੰਬਰ, ਇਲਾਰੇ ਅਤੇ ਕ੍ਜ਼ਲਹੇ
ਦਾ ਨਾਮ, ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਆਇਲੈਂ ਡ/ ਰੌ ਲੂਨ/ ਕ੍ਨਊ ਟਿੇਟਰੀ (ਢੁਰਵੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕ੍ਮਟਾਓ)};
f) ਸੂੰ ਪਰਰ ਨੂੰਬਰ (ਹੋਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰਬਰ, ਆਕ੍ਫਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰਬਰ ਅਤੇ ਫੈਰਸ
ਨੂੰਬਰ ਸਮੇਤ);
g) ਈ-ਮੇਲ ਅਡਰੈਸ1
h) ਚੋਣ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਸੂੰ ਚਾਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਸੂੰ ਦ2 [ਨੋਟ 9];
i) ਤਾਰੀਖ਼ (ਕ੍ਦਨ, ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲ); ਅਤੇ
j) ਕ੍ਬਨੈਰਾਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ [ਨੋਟ 12].
k) ਘੋਸ਼ਣਾ
ਮੈਂ ਘੋਕ੍ਸ਼ਤ ਰਰਦਾ ਹਾਂ ਕ੍ਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਦੱ ਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ
(a) ਉੱਪਰ ਦਰਿ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਇਰੱ ਲੇ ਦਾ ਿਾਂ ਪਿਮਖ
ੁੱ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ
1 ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਹਲਕ੍ਰਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਚੋਣ ਪੱ ਤਰ ਭੇਿਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੁੱ ਕ੍ਿਆ
ਕ੍ਗਆ ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈੈੱਸ, ਦੇਣ ਲਈ ਸਕ੍ਹਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕ੍ਦੱ ਤੇ ਖਾਨੇ ਕ੍ਵਚ“”
ਨੂੂੰ ਸਹੀ ਲਗਾਓ। ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਸੂਕ੍ਚਤ ਰਰੇਗਾ ਕ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪੱ ਤਰ
ਪਿਾਪਤ ਰਰਨ ਨੂੂੰ ਚੁਕ੍ਣਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਕ੍ਿਹੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਭੇਿਣ ਲਈ ਡਾਰ ਦੀ ਕ੍ਡਕ੍ਲਵਰੀ ਦੀ ਬਿਾਏ ਈ-ਮੇਲ
ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਰਰੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਨੋਟ ਰਰੋ ਕ੍ਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਰੋਲ ਵੋਟਰਾਂ(ਕ੍ਿਨਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਈ ਮੇਲ 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 ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ਨੂੂੰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਸਰਫ ਸੂੰ ਚਾਰ ਲਈ ਵਰਕ੍ਤਆ ਿਾਵੇਗਾ।
2

ਐਪਲੀਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵਚ "ਚੋਣ-ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਸੂੰ ਚਾਰਾ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰਿੀਹ" ਹੇਠਲੇ ਢੁਰਵੇਂ ਬਰਸੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਚਾਇਨੀਜ਼ ਿਾਂ ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ

ਖੇਤਰ ਦੇ“” ਲਗਾ ਰੇ ਆਪਣੀ ਪਸੂੰ ਦ ਦੱ ਸੋ।

(b) ਮੈਂ ਇੱ ਰ ਭੂਗੋਕ੍ਲਰ ਹਲਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਇੱ ਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ [ਨੋਟ 5]; ਅਤੇ

(c) ਮੈਂ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕ੍ਰਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। [ਨੋਟ 6]
ਇਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਰਣ ਰਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵਚ
ਕ੍ਦੱ ਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਰੱ ਤਰ ਰੀਤੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਨਾਲ
ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਰਰਾੱਸ ਚੈੈੱਰ ਰਰਨ ਲਈ, ਮੈਂ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੂੰ ਅਕ੍ਧਰਾਰ ਅਤੇ ਸਕ੍ਹਮਤੀ ਨੂੂੰ ਕ੍ਦੂੰ ਦਾ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਤਸਦੀਰ ਰੀਤਾ ਿਾਵੇ ਕ੍ਰ ਇਹ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ ਸੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ । ਗਲਤ ਕ੍ਬਆਨ ਰਰਨ ਿਾਂ ਗੁਮਰਾਹ
ਰਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਥਤੀ ਕ੍ਵਚ, ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰੇ ਕ੍ਵਰੁੱ ਧ ਉਕ੍ਚਤ ਰਾਰਵਾਈ ਰਰ
ਸਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱ ਲ ਨਾਲ ਸਪੱ ਸ਼ਟ ਰੂਪ ਕ੍ਵਚ ਸਕ੍ਹਮਤ ਹਾਂ, ਕ੍ਰ ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ 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 ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਕ੍ਰਰਾਰਡਾਂ ਨੂੂੰ
ਅਪਡੇਟ ਰਰਨ ਸਮੇਂ ਅਕ੍ਿਹੇ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਦਤੇ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ
ਰਰਾੱਸ ਚੈੈੱਰ ਰਰ ਸਰਣ। [ਨੋਟ 13]

ਜਨਰਦੇਸ਼ ਨੋਟਸ

(1)

ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਭੂਗੋਲਰ ਖੇਤਰ ਕ੍ਵਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ । ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ

ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੇਰਜਵਆਂ ਜਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦ਼ੀ ਜਰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ

ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਦ਼ੀ ਬਿਾਏ “ਇੱਕ ਭੂਗੋਜਲਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜਵੱ ਚ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ
ਵੇਰਜਵਆਂ ਦ਼ੀ ਬਦਲ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਰਪੋਰਟ” (REO-2) ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

(2)

ਕ੍ਿਸ ਸਾਲ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਜ਼ਲਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਦੀ ਆਮ ਚੋਣ (ਕ੍ਿਲਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਸਾਲ) ਹੋਵੇਗੀ, ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ

ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਇਰ ਸਾਲ ਦੇ ਸਤੂੰ ਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕ੍ਵਚ ਪਿਰਾਕ੍ਸ਼ਤ ਰੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਿਦਕ੍ਰ ਉਹ ਸਾਲ ਿੋ ਕ੍ਰ ਕ੍ਜ਼ਲਾ

ਪਿੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿੁਲਾਈ ਕ੍ਵਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅੂੰ ਕ੍ਤਮ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਪਿਰਾਕ੍ਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ

ਕ੍ਵਚ, ਯੋਗ ਕ੍ਵਅਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਨੂੂੰਨੀ ਅੂੰ ਕ੍ਤਮ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕ੍ਲਖੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

ਕ੍ਿਲਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ :

ਕ੍ਿਲਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ:

2 ਿੁਲਾਈ
2 ਮਈ

ਤੁਸੀਂ ਆੱਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਰੁਆਇਰੀ ਕ੍ਸਸਟਮ (www.voterinfo.gov.hk) ਿਾਂ

ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰੀ ਪੁੱ ਿਕ੍ਗੱ ਿ ਹੋਟਲਾਈਨ (2891 1001) 'ਤੇ ਰਾੱਲ ਰਰਰੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ
ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਸਰਦੇ ਹੋ। ਿੇਰਰ ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਕ੍ਿਵੇਂ ਕ੍ਰ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਕ੍ਵਚ ਰੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ

ਕ੍ਿੂੰ ਨੀ ਿੇਤੀ ਹੋ ਸਰੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਨੂੂੰ ਅਪਡੇਟ
ਰਰਨਾ ਵੋਟਰ ਦੀ ਕ੍ਿੂੰ ਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

(3)

ਉਪਰੋਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਨੂੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕ੍ਿਸ ਕ੍ਦਨ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ
ਕ੍ਵਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਹੁੂੰ ਚੇਗੀ। ਉਪਰੋਰਤ ਤਾਰੀਖ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਫਤਰ ਤੱ ਰ ਪਹੁੂੰ ਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਰੇਸ਼ਨਾਂ
ਨੂੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਕ੍ਵਚ ਇਰੱ ਤਰ ਰਰਨ ਦੇ ਮੂੰ ਤਵ ਨਾਲ ਕ੍ਵਚਾਕ੍ਰਆ ਿਾਵੇਗਾ।

(4)

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੁੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 14 ਜਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰਸ਼
ੇ ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਿਵਾਬ

ਨਹੀਂ ਜਮਜਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦ਼ੀ ਪਰਗਤ਼ੀ ਦ਼ੀ ਿਾਂਚ ਲਈ ਹੋਟਲਾਈਨ 2891 1001 ਤੋਂ
ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

(5)

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੂਗੋਕ੍ਲਰ ਖੇਤਰ ਕ੍ਵਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਿੇਰਰ:

(a) ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਸ਼ਾਸਰੀ ਖੇਤਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਕ੍ਧਆਇ 539) ਦੁਆਰਾ ਪਿਭਾਕ੍ਸ਼ਤ
ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਿਸ਼ਾਸਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱ ਰੇ ਵਸਨੀਰ ਹੋ; ਅਤੇ
(b) ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਕ੍ਵਚ ਰਕ੍ਹੂੰ ਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ
(c) ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 25 ਸਤੂੰ ਬਰ ਨੂੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ (ਕ੍ਜ਼ਲਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਸਾਲ ਲਈ) ਿਾਂ 25 ਿੁਲਾਈ ਨੂੂੰ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ (ਗੈਰ-ਕ੍ਜ਼ਲਹਾ ਰੌਂ ਸਲ ਚੋਣ ਵਰਹੇ ਲਈ) ਦੀ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ 18 ਸਾਲ
ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਿਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਿਾਉਗੇ; ਅਤੇ
(d) ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਇੱ ਰ ਪਕ੍ਹਚਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੋਂ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਦਾ ਪੱ ਰੇ ਪਿਾਣ ਪੱ ਤਰ; ਅਤੇ
(e) ਤੁਸੀਂ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਰਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕ੍ਰਸੇ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ (ਨੋਟ 6)।
ਪੱ ਰੇ ਵਸਨੀਰ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਿਕ੍ਗੱ ਿ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਕ੍ਵਭਾਗ ਹੋਲਲਾਈਨ 2824
6111 ਤੇ ਰਾੱਲ ਰਰੋ:
(6)

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਿਨਹਾਂ ਕ੍ਵਅਰਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਰਰਾਰ ਕ੍ਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਕ੍ਵਚ ਸ਼ਾਕ੍ਮਲ
ਹਨ:

(a) ਮਾਨਕ੍ਸਰ ਕ੍ਸਹਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਕ੍ਧਆਇ 136) ਦੇ ਤਕ੍ਹਤ, ਮਾਨਕ੍ਸਰ ਅਰੁਸ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰਾਰਨ ਆਪਣੀ
ਿਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਿਬੂੰਧ ਰਰਨ ਅਤੇ ਪਿਬੂੰਧਨ ਰਰਨ ਕ੍ਵਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹਨ;
(b) ਕ੍ਰਸੇ ਵੀ ਸੁਰਕ੍ਖਆ ਬਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
(7)

(a) ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਕ੍ਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭੂਗੋਲਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕ੍ਜ਼ਲਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ ਹਲਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਵੂੰ ਕ੍ਡਆ ਿਾਵੇਗਾ, ਿੋ ਹਾਂਗਰਾਂਗ 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 ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਹਲਕ੍ਰਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ
ਪਤਾ ਪਿਦਾਨ ਰੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

(b) ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ "ਭੂਗੋਕ੍ਲਰ ਹਲਰੇ ਕ੍ਵਚ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਕ੍ਵਚ ਰੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ
ਕ੍ਰਪੋਰਟ" (REO -2) ਭਰ ਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਪਿਲੇ 3 ਮਹੀਕ੍ਨਆਂ ਕ੍ਵਚ ਿਾਰੀ ਰੀਤੇ ਗਏ ਪਤੇ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਨੂੂੰ ਭਰ ਰੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਕ੍ਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇਲੈ ਰਟੋਰਲ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੂੰ ਸੂਕ੍ਚਤ ਰਰੋ।

ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕ੍ਸੱ ਟੇ ਵਿੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸੂਕ੍ਚਤ ਹਲਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਆ ਸਰਦੀ ਹੈ।

(8)

ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਰਕ੍ਮਸ਼ਨ (ਰਕ੍ਿਸਟਿਸ਼
ੇ ਨ) (ਕ੍ਵਧਾਨਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਹਲਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰ) (ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ
ਦੇ ਵੋਟਰ) (ਚੋਣ ਰਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ) ਐਰਟ (ਅਕ੍ਧਆਇ 541B) ਦੇ ਸੈਰਸ਼ਨ 19 ਅਨੁਸਾਰ, ਭੂਗੋਕ੍ਲਰ ਖੇਤਰ
ਕ੍ਵਚ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਵਅਰਤੀ ਨੂੂੰ ਵੀ ਕ੍ਜ਼ਲਾ ਪਿੀਸ਼ਦ (ਦੂਿਾ) ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਹਲਰੇ ਲਈ
ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੂੰ ਕ੍ਨਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ। ਿੇਰਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਜ਼ਲਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ

(ਦੂਿਾ) ਦੇ ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਹਲਰੇ ਕ੍ਵੱ ਚ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਨਾ ਰਰਨ ਨੂੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ,ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ

"ਰਾਰਿਰਾਰੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਚੋਣ ਰਮੇਟੀ ਸਬਸੈਰਟਰ/ ਿਾਂ ਕ੍ਜ਼ਲਹਾ ਪਿੀਸ਼ਦ (ਦੂਿਾ) ਰਾਰਿਰਾਰੀ
ਹਲਰੇ ਲਈ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਿਾਂ ਡੀ-ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਕ੍ਵਚ ਕ੍ਵਅਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰਕ੍ਵਆਂ ਕ੍ਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ
ਸੂਚਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ "(REO-43) ਭਰਨਾ ਿਰੂਰੀ ਹੈ।

(9)

ਆਮਤੌਰ ਤੇ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੂੰ ਚੋਣ-ਸਬੂੰ ਧੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਇਨੀਜ਼ ਅਤੇ

ਅੂੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਹਾਂ ਕ੍ਵਚ ਿਾਰੀ ਰੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਿੀਹ ਕ੍ਵੱ ਚ ਚੋਣਾਂ ਕ੍ਵਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੂੰ ਦ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕ੍ਵਚ ਸੂੰ ਚਾਰ ਲਈ 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)

ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ ਿੇਰਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਤੇ ਡਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੇਵਲ ਤਾਂ ਹੀ

ਕ੍ਚੱ ਠੀ-ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਪਿਦਾਨ ਰਰੋ। ਿੇਰਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਨਰਧਾਕ੍ਰਤ 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 ਲਈ ਹਨ। ਕ੍ਬਨੈਰਾਰ ਨੂੂੰ ਕ੍ਵਧਾਨਰ ਅਕ੍ਧਆਦੇਸ਼ (ਅਕ੍ਧਆਇ-542),

ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ ਰਕ੍ਮਸ਼ਨ ਅਕ੍ਧਆਦੇਸ਼ (ਅਕ੍ਧਆਇ -541) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 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 ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਰਣ ਰਰਨ ਲਈ, ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ
ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕ੍ਰਸੇ ਹੋਰ ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਰੱ ਠੀ

ਇਰੱ ਠੀ ਰੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਨਾਲ ਰੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਿੋ ਇਹ ਤਸਦੀਰ ਰੀਤਾ ਿਾ ਸਰੇ ਕ੍ਰ ਇਹ
ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ ਸੱ ਚੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਿੇਰਰ ਉਹ ਗਲਤ ਿਾਂ ਗੁੂੰ ਮਰਾਹ ਰਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਵਰੁੱ ਧ ਉਕ੍ਚਤ ਰਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਰਰਰੇ , ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ
ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਸਰਰਾਰੀ ਕ੍ਵਭਾਗਾਂ ਿਾਂ ਿਨਤਰ / ਪਿਾਈਵੇਟ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਰ ਰਰਨ ਦੀ ਸਕ੍ਹਮਤੀ ਅਤੇ
ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਰ ਰਰਨ ਲਈ ਅਕ੍ਧਰਾਰ ਕ੍ਦੂੰ ਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਕ੍ਹਮਤ

ਹੁੂੰ ਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰ ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ 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 ਰਕ੍ਿਸਟਿਸ਼
ੇ ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੂੰ ਿਾਰੀ ਰਰ ਸਰਦੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਕ੍ਰ ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਾਰਵਾਈ ਰਰਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ

ਅਤੇ ਚੋਣ-ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਕ੍ਰਰਾਰਡਾਂ ਨੂੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰਰਨ ਸਮੇਂ ਅਕ੍ਿਹੇ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਕ੍ਵਚ
ਕ੍ਦਤੇ ਅੂੰ ਰਕ੍ੜ੍ਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਰਰਾੱਸ ਚੈੈੱਰ ਰਰ ਸਰਣ।

(14)

ਨਵੀਂ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਰਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਕ੍ਿਸਟਿਸ਼
ੇ ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੂੰ ਕ੍ਲਖਤੀ
ਰਕ੍ਿਸਟਰੀ ਨੋਕ੍ਟਸ ਭੇਿ ਰੇ ਸੂਕ੍ਚਤ ਰਰੇਗਾ।

(15)

ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਿ-ਕ੍ਗੱ ਿ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਰਰਰੇ 2891 1001 ਤੇ ਰਾੱਲ ਰਰੋ।

ਇਕੱ ਠ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

ਜਨਿੱਿ਼ੀ ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਇਕੱ ਠ਼ੀ ਕਰਨ ਸਬੁੰ ਧ਼ੀ ਜਬਆਨ

ਇਸ ਫਾਰਮ (REO-1) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਰੀਤੀ ਗਈ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਿਾਣਰਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਿਾਣਰਾਰੀ

ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ- ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਤੀ ਿਾਏਗੀ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ
ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਿਾਣਰਾਰੀ ਪਿਦਾਨ ਰਰਨਾ ਸਵੈ-ਇੱ ਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕ੍ਰ, ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਢੁਰਵੇਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੇਰਵੇ
ਪਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਰਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ 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 ਮੁਲਾਂਰਣ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਿਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ, ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੂੰ ਰਕ੍ਿਸਟਰ ਕ੍ਤਆਰ ਰਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ ਮੇਲਣ
ਲਈ ਿਨਤਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਇਮੀਗਿੇਸ਼ਨ ਕ੍ਵਭਾਗ, ਗਿਕ੍ਹ ਕ੍ਵਭਾਗ, ਹਾਊਕ੍ਸੂੰ ਗ ਕ੍ਵਭਾਗ ਅਤੇ ਹਾਂਗ ਰਾਂਗ ਸੁਸਾਇਟੀ
ਆਕ੍ਦ ਸਮੇਤ ਪਿੂੰ ਤੂ ਸੀਕ੍ਮਤ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਲੋ 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 ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ (ਗੁਪਤ) ਅਕ੍ਧਆਦੇਸ਼(ਅਕ੍ਧਆਇ 486) ਦੀ
ਉਲੂੰਘਣਾ ਰਰ ਰਰਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਰਕ੍ਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਹੋਰ ਕ੍ਨਯਮਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਅਕ੍ਸਸਟੈਂਟ ਐਰਟ ਅਨੁਸਾਰ

ਅਤੇ
ਿਾਣਕਾਰ਼ੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ
ਕ੍ਿੱ ਥੇ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਰੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਰਾਰੀ ਹੋਰ ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਕ੍ਵਭਾਗਾਂ/ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ/
ਕ੍ਵਅਰਤੀਆਂ ਨੂੂੰ ਵੋਟ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ੍ਹਤ ਸੂੰ ਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ/ਿਾਂ
ਸਹਾਇਰ ਕ੍ਵਧਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਰੀਤੀ ਿਾ ਸਰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਿੱਿ਼ੀ ਅੁੰ ਕਜਿਆਂ ਤੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚ ਅਤੇ ਪੁੱ ਛ-ਜਗੱ ਛ
ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ(ਗੁਪਤ) ਅਕ੍ਧਆਦੇਸ਼(ਅਕ੍ਧਆਇ 486) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਿਦਾਨ ਰੀਤੇ ਕ੍ਨੈੱਿੀ ਅੂੰ ਰੜ੍ੇ
ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂੰ ਕ੍ਧਤ ਿਾਣਰਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਿਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਰਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱ ਰ ਹੈ। ਅਕ੍ਿਹੀਆਂ
ਪੁੱ ਿ-ਕ੍ਗੱ ਿ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੂੰ 10th Floor, Harbour Centre, 25 Harbour Road, Wan
Chai, Hong Kong ਕ੍ਵਚ ਚੋਣ ਰਕ੍ਿਸਟਿੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੂੰ ਕ੍ਲਖਤੀ ਰੂਪ ਕ੍ਵਚ ਬੇਨਤੀ ਰਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

