ਈ-ਐਪਿਕ
ਅਕਸਰ ਿੁੱ ਛੇ
ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਸਵਾਲ

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 1: ਈ-ਐਪਿਕ (e-EPIC) ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਈ-ਐਪਿਕ, ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ (EPIC) ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਸਰੁੱ ਪਿਅਤ PDF/ਪਡਜੀਟਲ ਰੂਿ ਹੈ ਪਜਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ
’ਤੇ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਿ ਪਿਰੰ ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਇੁੱ ਕ ਵੋਟਰ
ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਿਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਵੁੱ ਚ ਸਟੋਰ, ਪਡਜੀ ਲੌ ਕਰ ’ਤੇ ਅਿਲੋ ਡ ਜਾਂ ਆਿ ਪਿਰੰ ਟ ਅਤੇ ਲੈ ਮੀਨੇਟ ਕਰਵਾ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਿਪਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਿਲੁੱਬਧ ਿਲਾਸਪਟਕ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 2: ਮੈਂ ਈ-ਐਪਿਕ ਪਕਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਉੱਤਰ: ਤਸੀਂ ਈ-ਐਪਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਿੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹੈਲਿਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਿ ਜਾਂ NVSP ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਿੋਰਟਲ: http://voterportal.eci.gov.in/
NVSP: https://nvsp.in
ਵੋਟਰ ਹੈਲਿਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਿ
Android- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eci.citizen
iOS- https://apps.apple.com/app/voter-helpline/id1456535004

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 3: ਈ-ਐਪਿਕ ਲਈ ਕੌ ਣ-ਕੌ ਣ ਯੋਗ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਸਾਰੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਪਜਨਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਜਬ EPIC ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਸਧਾਈ 2021 ਦੌਰਾਨ ਰਪਜਸਟਰ
ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ (ਮਤਲਬ ਪਜਨਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰ ਬਰ-ਦਸੰ ਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਲਈ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ) ਅਤੇ ਫ਼ਾਰਮ
ਭਰਨ ਸਮੇਂ ਆਿਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਿਰਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇੁੱ ਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 25 ਤੋਂ 31
ਜਨਵਰੀ 2021 ਪਵੁੱ ਚ ਆਿਣਾ ਈ-ਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ
ਆਿਣਾ ਈ-ਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਿਾਉਣਗੇ। (ਿਰ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ)

ਿਰਸ਼ਨ 4: ਮੇਰਾ EPIC ਗੰ ਮ ਹੋ ਪਗਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਿਣਾ ਈ-ਐਪਿਕ ਪਕਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਾਂ?
ਉੱਤਰ: ਤਸੀਂ http://voterportal.eci.gov.in/ ਜਾਂ http://electoralsearch.in/ ’ਤੇ ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਲੁੱਭ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਆਿਣਾ EPIC ਨੰਬਰ ਪਲਿ ਕੇ ਆਿਣਾ ਈ-ਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 5: ਮੇਰੇ ਕੋਲ EPIC ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਿਰ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਈ-ਐਪਿਕ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਉੱਤਰ: ਹਾਂ, ਤਸੀਂ ਆਿਣੇ ਫ਼ਾਰਮ 6 ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਈ-ਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 6: ਮੇਰੇ ਕੋਲ EPIC ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਿਣਾ ਈ-ਐਪਿਕ ਪਕਵੇਂ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਾਂ?
ਉੱਤਰ: ਤਸੀਂ http://voterportal.eci.gov.in/ ਜਾਂ http://electoralsearch.in/ ’ਤੇ ਆਿਣਾ ਨਾਮ ਲੁੱਭ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਅਤੇ ਆਿਣਾ EPIC ਨੰਬਰ ਪਲਿ ਕੇ ਆਿਣਾ ਈ-ਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 7: ਈ-ਐਪਿਕ ਕਾਰਡ ਦਾ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੇਟ ਪਕਹੜਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਤਸੀਂ PDF ਜਾਂ ਿੋਰਟੇਬਲ ਡਾਕੂਮੇਂਟ ਫਾਈਲ (Potable Document File) ਦੇ ਰੂਿ ਪਵੁੱ ਚ ਈ-ਐਪਿਕ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 8: ਈ-ਐਪਿਕ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਾਇਜ਼ ਪਕੰ ਨਾ ਹੰ ਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: 250KB

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 9: ਕੀ ਮੈਂ ਈ-ਐਪਿਕ ਨੂੰ ਿੋਪਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਿਛਾਣ ਿੁੱ ਤਰ ਦੇ ਰੂਿ ਪਵੁੱ ਚ ਪਦਿਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਉੱਤਰ: ਹਾਂ, ਤਸੀਂ ਈ-ਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ ਪਿਰੰ ਟ ਕੁੱ ਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਿੋਪਲੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਿਛਾਣ ਿੁੱ ਤਰ ਦੇ
ਰੂਿ ਪਵੁੱ ਚ ਪਦਿਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 10: ਈ-ਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਪਵਧੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਤਸੀਂ ਹੇਠ ਪਲਿੀ ਪਵਧੀ ਮਤਾਬਕ ਵੋਟਰ ਿੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹੈਲਿਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਿ ਜਾਂ NVSP ਤੋਂ ਈਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ•

ਵੋਟਰ ਿੋਰਟਲ ’ਰਪਜਸਟਰ/ਲਾਪਗਨ ਕਰੋ

•

ਮੇਨੂ ਪਵੁੱ ਚ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਈ-ਐਪਿਕ ਲੁੱਭ ਕੇ ਕਪਲੁੱਕ ਕਰੋ

•

ਆਿਣਾ EPIC/ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਭਰੋ

•

ਰਪਜਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਓ.ਟੀ.ਿੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰੋ (ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜਪੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)

•

ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਈ-ਐਪਿਕ ’ਤੇ ਕਪਲੁੱਕ ਕਰੋ

•

ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪੜਆ ਤਾਂ e-KYC ’ਤੇ ਕਪਲੁੱਕ ਕਰਕੇ KYC ਨੂੰ ਿੂਰਾ ਕਰੋ

•

Face liveness/ਪਚਹਰਾ ਸਜੀਵਤਾ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਿਾਸ ਕਰੋ

•

KYC ਿੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਿਡੇਟ ਕਰੋ

•

ਈ-ਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰੋ

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 11: e-KYC ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: e-KYC, ਬੇਤਰਤੀਬ ਸਰੀਰਕ ਪਹਲਜਲ ਨਾਲ ਸਜੀਵਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਜਸ ਪਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਪਵਅਕਤੀ
ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਪਵੁੱ ਚ ਤਸਵੀਰ ਪਿੁੱ ਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ EPIC ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਵੁੱ ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਉਸਦੀ
ਤਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 12: ਜੇਕਰ e-KYC ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਆਿਣੀ ਿਛਾਣ ਦੇ ਫੋਟੋ ਿਰਮਾਣ ਿੁੱ ਤਰ ਨਾਲ ਚੋਣਕਾਰ ਰਪਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਿਣਾ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਿਡੇਟ ਕਰੋ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 13: e-KYC ਲਈ ਪਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੰ ਦੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ/ਟੈਬਲੇ ਟ ਜਾਂ ਵੈਬ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲੈ ਿਟਾਿ/ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੰ ਦੀ ਹੈ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 14: ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਨ ਜਪੜਆ ਕੀ ਮੈਂ ਈ-ਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਉੱਤਰ: ਹਾਂ, e-KYC ਨਾਲ ਆਿਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਿਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 15: ਮੈਂ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਰਹਾ ਪਜਹੜਾ ਪਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪਵੁੱ ਚ
ਰਪਜਸਟਰਡ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਿਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਉੱਤਰ: ਹਾਂ, e-KYC ਨਾਲ ਆਿਣਾ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਿਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 16: ਕੀ ਮੈਂ ਆਿਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ’ ਤੇ ਆਿਣਾ ਈ-ਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਉੱਤਰ: ਹਾਂ, ਤਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹੈਲਿਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਿ ਤੋਂ ਈ-ਐਪਿਕ ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿਰਸ਼ਨ ਨੰ. 17: ਮੇਰੇ ਿਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੁੱ ਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਈ-ਐਪਿਕ ਪਕਵੇਂ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕਰਾਂ?
ਉੱਤਰ: ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਇਕਲੌ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ e-KYC ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਐਪਿਕ
ਡਾਊਨਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

