
ਰਜਿਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟ੍ 

 

ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਖਪਤ ਨ ੂੰ ਉਤਸ਼ਾਜਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ੇ

ਵਧਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦ ਿੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਾਂ 'ਤੇ ਜਵੱਤੀ ਬੋਝ ਨ ੂੰ ਦ ਰ ਕਰਨਾ ਿੈ। 

 

ਯਗੋਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ 

ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਇਸ ਯੋਿਨਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੂੰ ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, 

ਮਤਲਬ ਜਕ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਨ ੂੰ ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਜਿਲਾਾਂ, ਨਾਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਮਰ 18 

ਸਾਲ ਿਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ ੈਅਤੇ ਉਿ ਿਾਾਂ ਤਾਾਂ ਿਾਾਂਗ-ਕਾਾਂਗ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਿਾਾਂ ਜਿਰ 

ਛੋਟ੍ ਦੇ ਸਰਟ੍ੀਜਿਕੇਟ੍ (Certificate of Exemption) ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਾਂਗ-ਕਾਾਂਗ ਦਾ ਸਥਾਈ ਜਨਵਾਸੀ ਿੋਣਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 

 

ਰਜਿਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਨਾਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਿੜੇ ਲੋਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪ ਰੀਆਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟ੍ੀ ਕਰਦੇ 

ਿਨ, ਉਿਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮਲੇਗਾ। ਆਪਣੀਆਾਂ ਜਵਅਕਤੀਗਤ ਸਜਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਯੋਗ 

ਜਵਅਕਤੀ 21 ਿ ਨ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੂੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਿਾਾਂਗ-ਕਾਾਂਗ ਡਾਲਰ ਵਾਲੇ 

ਇਕੱਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੇਜਵੂੰਗ/ਕਰੂੰਟ੍ ਖਾਜਤਆਾਂ ਜਵੱਚ ਜਸੱਧਾ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਾਂਸਿਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਾਂ ਦ ੇਰਾਿੀਂ ਿਾਾਂ 

ਚੈੈੱਕ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਿਾਾਂਗ-ਕਾਾਂਗ ਪੋਸਟ੍ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।  

 

ਰਜਿਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਲਈ ਮਾਜਧਅਮ 

ਨਾਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ ਰੇ ਕੀਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਿੇਠਾਾਂ ਜਦੱਤੇ ਮਾਜਧਅਮਾਾਂ ਰਾਿੀਂ ਿਮ੍ਾਾਂ 

ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਿਨ – 

 

ਬੈਂਕ 

ਇਲੈਕਟ੍ਰ ੋਜਨਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ੇਸ਼ਨ 

1. ਈ-ਬੈਂਜਕੂੰਗ ਸੇਵਾ ਿਾਾਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ੍, ਜਿੱਥੇ ਇਿ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। 

 

ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਾਰਮ 

1. ਜਨਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਜਵੱਚ ਡਰਾਪ-ਬਾਕਸ ਦੁਆਰਾ; ਿਾਾਂ 

2. ਇੱਕ ਜਲਿਾਿੇ ਜਵੱਚ ਜਿਸ 'ਤੇ ਜਨਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਜਖਆ ਿਵੋ ੇਅਤੇ “GPO Box 182020, 

Hong Kong” 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਿਾਵੇ। ਿੇ ਿਾਾਂਗ-ਕਾਾਂਗ ਜਵੱਚ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜਿਆ ਿਾਾਂਦਾ ਿ ੈਤਾਾਂ ਜਲਿਾਿੇ 

'ਤੇ ਜਟ੍ਕਟ੍ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

 

ਭੁਗਤਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਵੱਚ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ 

 

ਿਾਾਂਗ-ਕਾਾਂਗ ਪਸੋਟ੍ 

ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਾਰਮ (ਈ-ਿਾਰਮ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ) 

1. ਜਕਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ੍ ਆਜਿਸ 'ਤੇ ਜਵੱਚ ਡਰਾਪ-ਬਾਕਸ ਦੁਆਰਾ; ਿਾਾਂ  

2. ਜਲਿਾਿੇ ਜਵੱਚ “GPO Box 182020, Hong Kong” 'ਤੇ ਭਿੇ ਕੇ। ਿੇ ਿਾਾਂਗ-ਕਾਾਂਗ ਜਵੱਚ ਡਾਕ 

ਰਾਿੀਂ ਭੇਜਿਆ ਿਾਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਾਂ ਜਲਿਾਿੇ 'ਤੇ ਜਟ੍ਕਟ੍ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿੈ। 

 



ਸਿਲ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਜਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਡਾਕ ਿਾਾਂ SMS ਰਾਿੀਂ ਜਨਰਧਾਰਤ ਪੋਸਟ੍-ਆਜਿਸ ਤੋਂ 

ਚੈੈੱਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਜਸਆ ਿਾਵੇਗਾ। 

 

ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ 

ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਿੇਠਾਾਂ ਜਦੱਤੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਚੈਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਕਰਵਾ 

ਸਕਦ ੇਿਨ – 

 

 ਿਨਮ ਦਾ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ ਭੁਗਤਾਨ 

ਇਲੈਕਟ੍ਰਜੋਨਕ 

ਰਜਿਸਟ੍ਰਸ਼ੇਨ (ਬੈਂਕ) 

ਕੋਈ ਬੈਜਚੂੰਗ ਪਰਬੂੰਧ 

ਨਿੀਂ ਪਰ ਪਜਿਲੇ ਦੋ 

ਿਫ਼ਜਤਆਾਂ ਜਵੱਚ ਨਾਮ 

ਰਜਿਸਟ੍ਰ ਕਰਵਾਉਣ 

ਵਾਜਲਆਾਂ ਨ ੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 

'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮਲ 

ਸਕਦਾ ਿ ੈ

21 ਿ ਨ 2020 ਤੋਂ 6 ਿੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 

ਕਾਗਜ਼ੀ ਿਾਰਮ 

(ਬੈਂਕ ਅਤ ੇ

ਿਾਾਂਗ-ਕਾਾਂਗ ਪਸੋਟ੍) 

1955 ਜਵੱਚ ਿਾਾਂ 

ਪਜਿਲਾਾਂ ਪੈਦਾ ਿਏੋ 

21 ਿ ਨ 2020 ਤੋਂ 15 ਿੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 

1956-1970 ਜਵੱਚ 

ਪੈਦਾ ਿੋਏ 

5 ਿੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 29 ਿੁਲਾਈ  2020 ਤੋਂ 

1971-2002 ਜਵੱਚ 

ਪੈਦਾ ਿੋਏ 

19 ਿੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ 

 

 

ਪੁੱਛ-ਜਗਛ 

ਜਵਆਜਖਆ ਸੇਵਾ ਲਈ, CHEER ਨ ੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। 


