Consulate General of India
Melbourne
Press release
Registration of Overseas Electors
Consulate General of India Melbourne would request all Non Resident Indians
(NRIs) from Punjab residing in Victoria and Tasmania to get their names registered
on the electoral roll as NRI Voters, enabling them to become a part of the election
process.

Under Section 20A of the Representation of People Act, 1950 and rules made there
under, every citizen of India(a) whose name is not included in the electoral roll;
(b) who has not acquired the citizenship of any other country; and
(c) who is absenting from his place of ordinary residence in India owing to his
employment, education or otherwise outside India
is entitled to have his/her name registered in the electoral roll as “Overseas electors”
in the constituency in one’s place of residence in India as mentioned in one’s
passport is located.

The application for this purpose can be filed in prescribed form(attached below) in
person before the concerned Electoral Registration Officer or sent by post, or can be
filed online on website of Chief Electoral Officer of the concerned state or website of
Election Commission of India (eci.nic.in). After getting enrolled in the electoral roll,
such person can cast one’s vote in India during Assembly or Parliamentary election
at the respective polling station after showing his/her valid Indian passport.

******
Melbourne
23rd May 2018
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[ਵੇਖੋ ਿਨਯਮ 8 ਬੀ]
ਿਕਸੇ ਪਰ੍ਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦਵਾਰਾ
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ~
ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ

m¨Sj nyMv umM `sg osgk Ej` kBv ud`¥-a°Yj
ਇਸ ਬਕਸੇ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰੇ

,

ਿਚਹਰੇ ਨੰ ੂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹਾਲ

..................................................... ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ/ਲੋ ਕਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕਾ

ਿਵਚ ਖੀਿਚਆ ਿਗਆ

.................................................ਿਜਲਾ

ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੋਟੋ¨

................................................ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ
ਸ਼ਰ੍ੀਮਾਨ ਜੀ

(3.5 ਸੈ.ਮੀ. X 3.5
ਸੈ.ਮੀ.) ਿਚਪਕਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ

,

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 ਮੇ ਰੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਿਵਚ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ

:

`sg ___________________________________________________________________________________

(ਕ)

(ਖ) ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਨਾਮ __________________________________________________________________________
(ਗ)

Cxa `sg ______________________________________________________________________________

(ਘ) ਜਨਮ ਦੀ ਿਮਤੀ ________________ਿਦਨ________________ਮਹੀਨਾ________________ਸਾਲ________________
(ਙ) ਿਲੰਗ (ਪੁਰਸ਼/ਇਸਤਰੀ/ਹੋਰ)
(ਚ) ਜਨਮ ਦਾ ਸਥਾਨ
(i) ਿਪੰ ਡ/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 ਪਤਾ)
ੁ
(i) ਮਕਾਨ/ਘਰ ਨੰ

:

(ii) ਗਲੀ/ਖੇਤਰ/ਇਲਾਕਾ/ਮੁੱਹਲਾ/ਸੜਕ

:

:

(iii) ਸ਼ਿਹਰ/ਿਪੰ ਡ _________________________________________________________________________

:

(iv) ਡਾਕਖਾਨਾ __________________________________________________________________________
(v) ਿਪੰ ਨ ਕੋਡ

__________________________________________________________________________

:

(vi) ਤਿਹਸੀਲ/ਤਾਲੁਕਾ/ਮੰ ਡਲ/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 ਸਬੰ ਧਤ ਪੰ ਨਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਡਾਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਨੱਜੀ
ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰੀਕਰਣ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲਰੂਪ ਪਾਸਪੋ ਰਟ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।)
(ਞ) ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
(i) ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ________________________________________________________________________________
(ii) ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪਰ੍ਕਾਰ (ਿਸੰ ਗਲ ਪਰ੍ਵੇਸ਼/ਬਹੁ ਪਰ੍ਵੇਸ਼/ਪਰਯਟਕ/ਕੰ ਮ 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 ਪੰ ਿਨਆ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ
ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਿਨਜੀ ਤੋਰ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ
ਿਵਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

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 ਸੰ ਸਥਾ, ਿਜਥੇ ਉਹ ਪੜਾਈ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ
ਪਤਾ)
______________________________________________
______________________________________________
5.

K¨oXs
ਮ ਘੋ ਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਿਧਆਨ ਤੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਨਸਾਰ
ੁ

(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 ਜਾਣ 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 ਿਦੰ ਦਾ 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 ਿਦੰ ਦਾ 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, ਲੋ ਕਪਰ੍ਿਤਿਨਧਤਾ ਐਕਟ 1950 ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਨੰ ੂ ਨੋਿਟਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ
ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੰ ੂ ਿਦੰ ਦਾ ਰਹਾਂ।
(ਛ) ਜੇਕਰ ਮ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਵਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮ ਸਬੰ ਿਧਤ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ / ਲੋ ਕਸਭਾ ਚੋਣ
ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੰ ੂ ਤਤਕਾਲ ਸੂਿਚਤ ਕਰਾਂਗਾ।
(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 ਦੇ, ਿਜਥੇ ਮ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਪਤੇ ਤੇ ਪਿਹਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹੰ ਦਾ ਸੀ, ਦੀ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਉਸਨੰ ੂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤ ਕੱਟ ਿ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 ਵੋਟਰ 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) ਮੰ ਨਜੂਰ 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) ਨਾਮੰ ਨਜੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਣ _____________________________________
ਿਮਤੀ
....................................................ਇਥ ਕੱਟੋ.........................................................................

ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ

ਭਾਗ - ਗ
ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਦੀ ਰਸੀਦ
(ਜਦ ਿਨੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੰ ੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ )
ਫਾਰਮ 6-ਏ ਿਵੱਚ ਸਰ੍ੀ/ਸਰ੍ੀ ਮਤੀ/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 ਨਵੰ ਬਰ, 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 ਿਨਰਦੇਸ਼
ਆਮ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਫਾਰਮ 6-ਏ ਕੌਣ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
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 ਰੂ ਪ ਿਵੱਚ ,ਿਜਸਦੇ ਿਵੱਚ ਉਸਦੇ ਪਾਸਪੋ ਰਟ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਉਸਦੀ ਿਰਹਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਿਲਿਖਆ ਹੋਵੇ ਸਬੰ ਧਤ ,

ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਏ ਿਵੱਚ ਿਬਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਾਰਮ-6 ਏ ਿਵੱਚ ਿਬਨੈ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
2.

ਿਬਨੈਕਾਰ ਨ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ , ਨੰ ੂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂ ਰੀ 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।
ਫਾਰਮ6 ਏ ਿਵਚ ਿਬਨੈ ਪੱਤਰ ਨੰ ੂ ਿਕਥੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
.3

ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਨੰ ੂ ਉਸ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ,ਿਜਸਦੇ ਿਵੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਨਸਾਰ
ਿ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 ਸਬੰ ਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਿਜਸਟਰ੍ੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੰ ੂ ਿਨੱਜੀ ਰੂਪ
ਿਵੱਚ ਿਦੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਬੰ ਧਤ 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 ਦਸਤਾਵੇਜ਼
4.

ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੇਹਰੇਨੰ ੂ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ ਿਖਿਚਆ ਿਗਆ ਰੰ ਗੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੋਟੇ ਿਜਸ ਦਾ ਿਪੱਛਾ ਹਲਕੇ ਰੰ ਗ (ਿਜਥ

ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਫੇਦ) ਦਾ ਹੋਵੇ ਿਚਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
5.
6.

ਫਾਰਮ 6-ਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਭਰੋ। ਮਾਨਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਅਨਸਾਰ
ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੇਰਵੇ ਅਨਸਾਰ
ਿਲਖੇ ਜਾਣ।
ੁ
ੁ
ਜੇਕਰ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਭੇਿਜਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਿਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਿਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਵਾਲੇ ਪੰ ਿਨਆਂ ਿ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 ਨਾਮੰ ਨਜੂਰ 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

ਪੰ ਿਨਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨ। ਰਿਜਸਟਰ੍ੀਕਰਣ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵਚ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇ ਸ਼ 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 ਹੋਵੇਗ ੇ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

FORM-6A
(See Rule-8B of Registration of Electors Rules, 1960)

Acknowledgement No.____________
(To be filled by office)

Application for Inclusion of Name in Electoral Roll by an Overseas Elector
To, The Electoral Registration Officer, …………………………...…………………………...Assembly / Parliamentary Constituency

I request that my name may be included in the electoral roll for the Constituency in which my place of
residence is located as mentioned in (j) below:

(a) Name *

PASTE ONE RECENT
PASSPORT SIZE
PHOTOGRAPH (3.5 CM X 3.5
CM) SHOWING FRONTAL
VIEW OF FULL FACE WITHIN
THIS BOX

(b)Last Name*
(c) Name of relative*

Father

Mother

Husband

Wife

Other

(d)Last Name of relative*
(e) Date of Birth (dd/mm/yyyy)
(f)Place of Birth

Village/Town
District
State

(g) Gender(Put a cross mark in proper box)

Male

Female

Third Gender

(h) Email id#
(i) Mobile No.#
(j)Address in India as
mentioned in original passport
Street/Area/Locality

House
No.

Town/Village
Pin Code

District
(k)Details of current Passport

Place of Issue

Passport No.

Date of
expiry(dd/mm/yyyy)

Date of issue(dd/mm/yyyy)
(l) Details of Visa of the Country of current
residence
Date of issue
Type of Visa
* To be filled in capital letters only
# Optional

Visa Number
Date of expiry
Name of issuing Authority

Note:- Copies of the relevant pages of the passport containing the particulars mentioned at items (a) to (l) and current valid visa
endorsement mentioned above to be enclosed - duly self attested if sent by post and produced with the original passport if
presented in person before the registration officer
Other(give
2. (a) Reason of being absent
Employment
Education
Description)
from the place of ordinary

residence in India.
(b) Date from which absenting from ordinary residence in India(dd/mm/yyyy)
3. Full current Address in the country outside India where residing-

House No.

Street/Area/Locality
Town/Village
State

Country

Zip code
DECLARATION - I hereby declare that to the best of knowledge and belief –
a. all information given in this application is true.
b. I am a citizen of India by birth / domicile / naturalisation.
c. I have not acquired citizenship of any other country.
d. But for being absent from the place of my ordinary residence in India owing to the reason given in 2(a) above, I would
have been ordinarily resident at the address given in my Indian Passport, which has been reproduced at 1(j) above.
e. I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the Country of my
current residence if I renounce my Indian Citizenship or if I acquire the citizenship of any other country.
f. I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the country of my
current residence of any change in my residential address in the country of my residence for the records of the Electoral
Registration Officer. I understand that any notice sent to me at the address, which is my residential address in the
country of my current residence according to the records of the Electoral Registration Officer, shall be considered as due
service of notice to me under the Representation of the People Act, 1950 and the rules made there under, and that it is
my responsibility to keep the Electoral Registration Officer informed of my latest residential address in the country of my
current residence.
g. If I return to India and become ordinarily resident in India, I shall immediately inform the Electoral Registration Officer
of the concerned Assembly/Parliamentary Constituency.
h.I have not applied for inclusion of my name in the electoral roll of any other constituency.
i. My name has not already been included in this or any other constituency Or My name may have been included in the
electoral roll of ………………………. Constituency in…………………. State in which I was ordinarily resident earlier at the address
mentioned below and, if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll, or transposed, as may be
appropriate. Full address (earlier place of ordinary residence) ………………………………………………… ……… ………… …………
………… …………............................................ Elector Photo Identity Card (if issued) Number .. ……… ……… ……. .....................
date of issue…………………. ................................................
j. I have not been issued an EPIC in India/ have been issued an EPIC which is enclosed with this application for
cancellation.
[Note – Any person who makes a statement or declaration which is false and which he either knows or believes to be
false or does not believe to be true, is punishable under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of
1950).]
Place……………........................
Date…………………………………….

Signature………………………………………..

Details of action taken
(To be filled by Electoral Registration Officer of the constituency)

Application received on …………………………………………………………………………………………………………………..(DD/MM/YYYY)

The application in Form 6A of Shri/Shrimati/Kumari …………………….……......................................................................has
been :- (a) Accepted and the name has been registered in the electoral roll of …………………………….………….(constituency)
at S.No…..…………………...Part No……………………...
(b) Rejected for the reason:-

Date:_________________

Name/Signature of ERO/AERO

Acknowledgement/Receipt
Acknowledgement Number _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Date _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Received the application for inclusion in name of self from Shri / Smt. / Ms. ________________ ____________________
[ Applicant can refer the Acknowledgement No. to check the status of application]
Name/Signature of ERO/AERO

.','t

.,,

To be appended to Form-6A

GUIDELINES FOR FILLING t]P THE APPLICATION
FORM-6A
Who can file Form-6A

1.

Every Indian citizen staying in a foreign country, who has not acquired citizenship of a foreign
country, and has completed 18 years as on lst January of the year, can make an ipplication in
Form 6,{ for being registered in the roll for the constituency pertaining to the locaiiiy in which
his place of residence in India as mentioned in the passport is located. The application in Form
6,4. can be presented to the registration officer concerned.

2.

The applicant should have completed eighteen years ofage as on lst January ofthe year. For
example, if the application is for inclusion of name in the electoral roll with reference to 01-012017 as the qualifying date, the applicant should have completed 18 years as on 0l-01-2017.
Availability of Form 6A
Form will be available at EROs/AEROs Office/Designated Locations/Authorized Centres, It
can also be downloaded from NVSP portal i.e, http://www.rwsp.in/ or from the ECI website, i.e,
h@://eci,nic.itt

Where to submit the application in Form-6A
The application should be submitted directly to the Electoral Registration Officer (ERO) of the
constituency within which the place of ordinary residence of the applicant as given in the valid
passport falls. The Application in Form 64 can be presented in person to the ERO or sent by post
addressed to the ERO concemed. The application can also be filed online on the National Voier
Service Portal (IWSP) of the Election Commission, i.e, bt0p:t1lyww.+tlsp.in/or on the website of
Chief Electoral Officer of the State concerned(Zink of CEOs' webtii hos been provided on the
C omm i s s i on' s w eb s it e, i. e, http : //eci nic. i4/eci main I
&in ks.aspx).
particulars
postal
and
address
of
the
EROs
[The
of all the constituencies in India are available on
the websites of CEOs of concerned States which can be accessed through website of Election
Commission of India (http://eci.nic.in) l
Documents to be attached

3.
4.

Paste one recent passport size coloured photograph with a light background (preferably white)
showing the full face of the applicant.

Fill in all the columns in Form-6A. The

name and other particulars, as given in the valid Indian

Passport, should be written.

5.

If application is sent by post, it should be accompanied by photo-copy of the relevant pages of
the passport containing the photograph and all other particulars ofihe applicant ana ihJpage
containing the valid visa endorsement. These photo-copies should be duly self-attested.
Applications without the attested photo-copies of these documents will be liable to be
summarily rejected.

6.

If the application is submitted in person before the ERo, the application should be accompanied
by a photo-copy ofthe relevant pages ofthe passport as mentioned above. The original passport
should also be produced alongwith the application for verification by the registiation offiier.
The passport will be retumed immediately after verification.

Voting

7.

It may be noted that after enrolment ofthe name of the Applicant, he will be able to cast vote in
election in the constituency, if he is physically present in the polling station along with his
original passport on the day ofpoll.
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