
"bsjg 6ਏ" 
[ਵੇਖੋ ਿਨਯਮ 8 ਬੀ] 

 ਿਕਸ ੇਪਰ੍ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵਟੋਰ ਦਵਾਰਾ mS̈j nyMv umM `sg osgk Ej` kBv ud ¥̀-a°Yj 
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ~ 

            ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, 
           ..................................................... ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ/ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਾ 
        .................................................ਿਜਲਾ  
               ................................................ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ 

 
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ, 
         ਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਪਰੋਕਤ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਲਈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮਦ 1 (ਜ) ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਮੇਰਾ ਿਨਵਾਸ ਸਥਾਨ ਸਿਥਤ ੁ ਹੈ, 
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।  

ਭਾਗ-ਕ 
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵਚ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ: 
(ਕ) ̀ sg ___________________________________________________________________________________  
(ਖ) ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ __________________________________________________________________________  

(ਗ) Cxa `sg ______________________________________________________________________________ 

(ਘ) ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ ________________ਿਦਨ________________ਮਹੀਨਾ________________ਸਾਲ________________  
(ਙ) ਿਲੰਗ (ਪੁਰਸ਼/ਇਸਤਰੀ/ਹੋਰ)  

(ਚ) ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ 

        (i) ਿਪੰਡ/ਸ਼ਿਹਰ _________________________________________________________________________ 

        (ii) ਿਜਲਾ ______________________________________________________________________________ 

        (iii) ਰਾਜ ______________________________________________________________________________ 

(ਛ)  ਿਪਤਾ/ਮਾਤਾ/ਪਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  
    (i)  ਨਾਮ   ____________________________________________________________________________ 

       (ii)  ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ _____________________________________________________________________ 

    (iii) ਉਪ ਨਾਮ _________________________________________________________________________ 

(ਜ)  ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅਨਸਾਰ ਪੂਰਾ ਪਤਾੁ ) 

     (i) ਮਕਾਨ/ਘਰ ਨੰ: 
     (ii) ਗਲੀ/ਖੇਤਰ/ਇਲਾਕਾ/ਮੁੱਹਲਾ/ਸੜਕ: 
    (iii) ਸ਼ਿਹਰ/ਿਪੰਡ: _________________________________________________________________________ 

    (iv) ਡਾਕਖਾਨਾ: __________________________________________________________________________ 

    (v) ਿਪੰਨ ਕੋਡ   __________________________________________________________________________ 

    (vi) ਤਿਹਸੀਲ/ਤਾਲੁਕਾ/ਮੰਡਲ/ਥਾਣਾ: ___________________________________________________________ 

      (vii) ਿਜ਼ਲਾ: _____________________________________________________________________________  
(ਝ)   ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  
      (i)  ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨੰ. ________________________________________________________________________ 

      (ii) ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਥਾਨ______________________________________________ 

        (iii) ਮੋਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ _______________________________________________ 

        (iv) ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ________________________________________ 

(ਉਕਤ ਮਦ (ਕ) ਤ (ਝ) ਤੱਕ  ਵੇਰਵੇਆਂ ਨੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਵਾਲੇ ੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪੰਨਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਨੱਜੀ 
ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲਰੂਪ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।) 
(ਞ) ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
      (i)  ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ________________________________________________________________________________ 

     (ii) ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਰ (ਿਸੰਗਲ ਪਰ੍ਵੇਸ਼/ਬਹੁ ਪਰ੍ਵੇਸ਼/ਪਰਯਟਕ/ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਆਿਦ) _____________________________________ 

     (iii) ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ _____________________________________________________________________ 

     (iv) ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਥਾਨ _____________________________________________________________________ 

     (v) ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ______________________________________________________________________ 

     (vi) ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ _________________________________________________________________ 

ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਜੇਕਰ ਡਾਕ ਰਾਹ  ਭੇਿਜਆ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਵਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੋਜੂਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਵੀਜਾ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਰਵੇਆਂ ਦੇ ਪੰਿਨਆ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ 
ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਨਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ 
ਿਵਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

 ਇਸ ਬਕਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ 
ਿਚਹਰੇ ਨੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾੂ  ਹਾਲ 
ਿਵਚ ਖੀਿਚਆ ਿਗਆ 

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੋਟੋ ̈
(3.5 ਸੈ.ਮੀ . X  3.5 

ਸੈ.ਮੀ .) ਿਚਪਕਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ 



 
2. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ __________________________ 
 

(ਕ) ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ਗੈਰਹਾਜਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ  ਨੌਕਰੀ/ਿਸਿਖਆ/ਹੋਰ (ਵੇਰਵੇ ਿਦਓ)  
___________________________________________________________________________________ 

 
(ਖ) ਉਹ ਿਮਤੀ ਿਜਸ ਤ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤ ਗੈਰਹਾਜਰ ਿਰਹਾ ਹੈ 

______________________________________________(ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ) 
3. ਭਾਰਤ ਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਹਰਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਿਜਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ  __________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
4. ਭਾਰਤ ਤ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪਤਾ ਿਜਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ (ਨੋਕਰੀ ਜਾਂ ਿਸਿਖਆ ਸੰਸਥਾ, ਿਜਥੇ ਉਹ ਪੜਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ 
ਪਤਾ)  
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
5. K̈oXs 
    ਮ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਿਧਆਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨਸਾਰੁ  

(ਕ) ਇਸ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ । 
(ਖ) ਮ ਜਨਮ ਤ ਹੀ/ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤ/ ਦੇਸ਼ੀਕਰਣ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਿਰਕ ਹਾਂ । 
(ਗ) ਮ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਹੈ । 

 (ਘ) ਪਰ ਉਪਰ 2 (ਕ) ਿਵਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਕਾਰਣ ਤ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂਲੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕੇ ਕਾਰਣ ਮ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਵਚ     
      ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਵਾਸੀ ਰਹਾਂਗਾ  ਿਜਸਨੰ ਉਪਰ ੂ 1 (ਜ) ਿਵਚ ਦਰਸ਼ਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ।  
(ਙ) ਮ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਨੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣੂ  ਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ    
      ਭਾਰਤੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੰ ੂਤਤਕਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । 
(ਚ) ਮੇਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਲਈ ਮ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼     
      ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਭਾਰਤੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੰ ੂਤਤਕਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਿਦੰਦਾ ਹਾਂ । ਮ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੀ  
     ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਭੇਿਜਆ ਿਗਆ ਕੋਈ ਨੋਿਟਸ ਜੋ ਿਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਅਨਸਾਰ ਮੇਰੇ ੁ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਿਰਹਾਇਸ਼      
     ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਨੰ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਮਝੀੂ  ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ    
      ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੰ ਿਦੰਦਾ ੂ ਰਹਾਂ।  
(ਛ) ਜੇਕਰ ਮ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ / ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ    
       ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੰ ਤਤਕਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕਰਾਂਗਾੂ ।  
(ਜ) ਮ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਹੈ।   
(ਝ) ਇਸ ਜਾਂ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿਹਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ । 

ਜਾਂ 
ਮੇਰਾ ਨਾਮ _______________________ਰਾਜ ਦੇ~ ___________________ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦ,ੇ ਿਜਥੇ ਮ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤ ੇਪਤੇ ਤ ੇਪਿਹਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹੰਦਾ ਸੀ, ਦੀ 
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸਨੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤ ਕੱਟੂ  ਿਜੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਜੋ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ । 
ਪੂਰਾ ਪਤਾ (ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਸਥਾਨ) __________________________ 
ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਿਹਚਾਨ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੰਬਰ (ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) __________________________ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ_______________________ 
 

(ਞ) ਮਨੰ ੂਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵਟੋਰ ਫੋਟੋ ਪਿਹਚਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ/ ਵੋਟਰ ਫੋਟੋ ਪਿਹਚਾਨ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਕਸਲਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨੈ-
ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।  

ਹਸਤਾਖਰ __________________________ 
ਸਥਾਨ ____________________________ 
ਿਮਤੀ _____________________________ 

ਭਾਗ-ਖ 
(ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਵਰਤ ਲਈ )  

____________________________ (ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ) ਨੰ ੂਿਬਨੈ ਪੱਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ 

ਸਰ੍ੀ/ਸਰ੍ੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ _____________________________ਦਾ  ਫਾਰਮ 6-ਏ  ਿਵਚ ਿਬਨੈ ਪੱਤਰ :-  
(ਕ)  ਮੰਨਜੂਰ ਕਰ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨੰ ੂ_____________ (ਚੋਣ ਹਲਕੇ)  ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਭਾਗ ਨੰ. ____   ਲੜੀ ਨੰ.  ________ਤੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰ 
ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। 
(ਖ)  ਨਾਮੰਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਣ  _____________________________________ 
 
ਿਮਤੀ                                                                          ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ 
 
....................................................ਇਥ ਕੱਟੋ......................................................................... 



ਭਾਗ - ਗ 
ਿਬਨੈਪੱਤਰ  ਦੀ ਰਸੀਦ 

(ਜਦ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੰ ੂਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ) 
ਫਾਰਮ 6-ਏ ਿਵੱਚ ਸਰ੍ੀ/ਸਰ੍ੀਮਤੀ/ਕੁਮਾਰੀ........................................................ਪਤਾ...............................................ਦਾ ਿਬਨੈ ਪਤੱਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਇਆ। 
 
 
ਿਮਤੀ............................    ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ........................................ 
     ਪਤਾ .................................... ..................................................... 
 
ਨੋਟ : ਮੂਲ ਿਨਯਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਗਜਟ ਿਵੱਚ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ .ਐਸ.ਓ. 2750(ਈ)  ਿਮਤੀ  11 ਨਵੰਬਰ, 1960 ਦੁਆਰਾ  ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਅਤੇ     
       ਇਸ ਨੰ ੂਆਖਰੀ ਵਾਰ ਨੋਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ .ਐਸ.ਓ.1219(ਈ),  ਿਮਤੀ  15 ਮਈ 2009, ਦੁਆਰਾ ਸੋਿਧਆ ਿਗਆ ।   

 
 

ਫਾਰਮ  6 ਏ ਭਰਨ ਲਈ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦਸ਼ੇ 
     

ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ 
 
ਫਾਰਮ  6-ਏ ਕਣੌ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ 
1. ਿਵਦੇਸ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਿਰਕ ,ਿਜਸਨੰ ੂਿਕਸੇ  ਿਵਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਨਾ ਿਮਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ  1  ਜਨਵਰੀ ਨੰ ੂ   18 ਸਾਲ 
ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ,ਿਜਸਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇ ਸਬੰਧਤ , 
ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ  ਫਾਰਮ-  6 ਏ ਿਵੱਚ ਿਬਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਾਰਮ-  6 ਏ ਿਵੱਚ ਿਬਨੈ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ  
2. ਿਬਨੈਕਾਰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ  1 ਜਨਵਰੀ , ਨੰ ੂ   18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ । ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਨਾਮ ਨੰ ੂਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿਬਨੈ  1.1.2011 ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਿਮਤੀ ਦੇ ਪਰ੍ਤੀ ਿਨਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ   1.1.2011  ਨੰ ੂ  18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। 
 
ਫਾਰਮ  6 ਏ ਿਵਚ  ਿਬਨੈ ਪੱਤਰ ਨੰ ੂਿਕਥ ੇਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ 
3.  ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਨੰ ੂਉਸ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ,ਿਜਸਦੇ ਿਵੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਨਸਾਰੁ  ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਿਨਵਾਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਉਦਾ ਹੈ ,ਚੋਣਕਾਰ 
ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਈ.ਆਰ.ਓ)  ਨੰ ੂਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫਾਰਮ-  6 ਏ ਿਵੱਚ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੰ ੂ ਿਨੱਜੀ ਰੂਪ 
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ  ਨੰ ੂਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
[ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਹਲਿਕਆਂ ਦੇ ਈ.ਆਰ.ਓ  ਦੇ ਵੇਰਵੇ  ਅਤੇ ਡਾਕ ਪਤੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ (http://eci.nic.in) ਿਵੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ] 
 
ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ 

4. ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੇਹਰੇਨੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ੂ  ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਿਖਿਚਆ ਿਗਆ ਰੰਗੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੋਟੇ  ਿਜਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਹਲਕੇ ਰੰਗ (ਿਜਥ 
ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਫੇਦ) ਦਾ ਹੋਵੇ ਿਚਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ । 
5.  ਫਾਰਮ 6-ਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਭਰੋ। ਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਅਨਸਾਰੁ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੇਰਵੇ ਅਨਸਾਰੁ  ਿਲਖੇ ਜਾਣ। 
6. ਜੇਕਰ  ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਭਿੇਜਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪੰਿਨਆਂ ਿਜਨਾਂ 
ਿਵੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਿਗਆ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਦੀਆਂਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ  ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਦ  ਤਸਦੀਕ 
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮੰਨਜੂਰ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 
7. ਜੇਕਰ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਿਵਚ ਈ.ਆਰ.ਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰ ਿਲਖਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਜਰੂਰੀ 
ਪੰਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। ਰਿਜਸਟਰ੍ੀਕਰਣ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲ  ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ 
ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰ ੂਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । 
ਮਤਦਾਨ 

8. ਇਹ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮਜਦਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਿਵਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮ ਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੁਸ  ਮਤਦਾਨ 

ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਕਦਰ ਤੇ ਆਪ ਹਾਜਰ ਹੋਵੇਗੇ।   


