
2019 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ 
ਲਈ ਨਾਮ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ
ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਕਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤ ੇਕਸਹਤ 
ਬੋਰਡਾਂ ਕਿਚੱ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਣੌ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਿਟੋਰ ਸੂਚੀ ਕਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈੋ ਿੀ ਕਿਅਕਤੀ ਸਥਾਨਕ 
ਚੋਣਾਂ ਕਿਚੱ ਿਟੋ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਕਿਚੱ ਡਾਕ ਿਟੋ ਰਾਹੀਂ ਹਣੋਗੀਆਂ।

ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤ ੇਹ਼ਿਲ੍ਾ ਕੌਂਸਲਾ,ਂ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤ ੇਹ਼ਿਲ੍ਾ ਹਸਿਤ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ ਿ ੋਰਿੀਆਂ ਿਨ। ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਦ ੇਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਹਿਚੱ, 
ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤ ੇਭਾਈਚਾਰਾ ਬੋਰਡਾ,ਂ ਲਾਇਸੈਂਹਸੰਗ ਟ੍ਰਸਟਾਂ ਅਤ ੇਕੁਝ ਿਰੋ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਲਈ ਿੀ ਿਣੋਗੀਆਂ। 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਅਤ ੇਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹਿਚੱ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰਖੱਣ ਦ ੇਯੋਗ ਿਣੋ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਿਏੋਗਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦ ੇਿ ੋਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਹ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦ ੇਿ,ੋ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਦ ੇਨਾਗਹਰਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਿਸਨੀਕ 
ਿ,ੋ ਅਤ ੇਆਪਣ ੇਜੀਿਨ ਹਿਚੱ ਹਕਸੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿਧੱ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨਊ਼ਿੀਲੈਂਡ ਹਿਚੱ ਰਿ ੇਿ।ੋ 

ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਕ ਿਟੋ ਦ ੇਸਮੇਂ ਹਜੰਨੇ ਹ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਿ ਿ ੋਸਕਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਿਟੋਰ ਸੂਚੀ ਹਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ 
ਿਰਕੇ ਹਿਅਕਤੀ ਨੰੂ 29 ਜੂਨ ਤੋਂ ਮੇਲ ਹਿਚੱ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੋਹਧਆ ਿਇੋਆ ਪੈਕ ਭਜੇ ਹਦੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਿਾਨੰੂ ਹਸਰਫ਼ ਇਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿਏੋਗੀ 
ਹਕ ਤੁਿਾਡ ੇਿਰੇਿ ੇਸਿੀ ਿਨ। ਜੇ ਉਿ ਸਿੀ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਿਰੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ ਜੇ ਹਕਸੇ ਿੀ ਚੀ਼ਿ ਹਿਚੱ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿ,ੈ 
ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ੋਅਤ ੇਫ਼ੌਰਨ ਸਾਨੰੂ ਿਾਪਸ ਭਜੇ ਹਦਓ।

ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਸੋਮਿਾਰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤਕੱ ਪੈਕ ਨਿੀਂ ਹਮਲਦਾ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਿ ੈਹਕ ਤੁਿਾਡਾ ਨਾਂਅ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਰਜ ਨਿੀਂ ਿ ੈਜਾਂ ਤੁਿਾਡ ੇ
ਿਰੇਿ ੇਪੂਰ ੇਨਿੀਂ ਿਨ। ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣ ੇਿਰੇਹਿਆਂ ਹਿਚੱ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (ਅੱਪਡਟੇ) ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਨਿਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ 
ਿਏੋਗਾ। vote.nz ਤ ੇਆਨਲਾਈਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਫਾਰਮ ਭਜੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਿਾਸਤ ੇ0800 36 76 56 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ।ੋ

ਚੋਣਾਂ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲਾਂ ਿਲੱੋਂ  ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ ਅਤ ੇਉਿ ਸਤਬੰਰ ਦ ੇਅਖੀਰ ਤਕੱ ਿਟੋਰ ਸੂਚੀ ਹਿਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰ ੇਿਟੋਰਾਂ ਨੰੂ ਮੇਲ ਰਾਿੀਂ 
ਿਹੋਟਗੰ ਪੇਪਰ ਭਜੇ ਦਣੇਗੀਆਂ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱੁਕਰਵਾਰ 16 ਅਗਸਤ ਤਕੱ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭਜੇੇ ਗਏ 
ਵਟੋਿੰਗ ਪੇਪਰ ਪ੍ਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਗੋੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਮਗਰੋਂ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾਉਦਂ ੇਿ,ੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇ
ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ (ਇਲੈਕਟਰੋਲ) ਅਹਧਕਾਰੀ ਕਲੋ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ ਿਹੋਟਗੰ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਿਏੋਗੀ।

ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ vote.nz ਤ ੇਜਾਓ

ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਹਿਚੱ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਧੇਰ ੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ vote2019.co.nz ਤ ੇਜਾਓ


