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ਚੋ ਣਾਂ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਪੇ ਪਰ ਨੂੰ
ਕਿਵੇ ਂ ਭਨਾ ਹੈ

w

 ਹਰਾ ਮਤਦਾਨ ਪੇ ਪਰ House of Representatives
(ਹੇ ਠਲੇ ਸਦਨ) ਲਈ ਹੈ

 ਸਫ਼ੈ ਦ ਮਤਦਾਨ ਪੇ ਪਰ Senate (ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ) ਲਈ ਹੈ

House of Representatives (ਹੇ ਠਲਾ ਸਦਨ)
ਮਤਦਾਨ ਪੇ ਪਰ ਵਿਚ, ਖਾਲੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋ ਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱ ਚ ਖੜੇ
ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣਗੇ ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਗੀ।

ਖਾਲੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਦਾ ਇੱ ਕ ਚਿੱ ਤਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗਾ। ਜੇ ਕੋ ਈ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੇਠ 'ਆਜ਼ਾਦ'
ਲਿਖਣਗੇ , ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋ ਈ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਨਹੀਂ
ਹੋਵੇ ਗਾ।

❶ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇ ਕ ਖਾਨੇ ਵਿੱ ਚ ਨੰਬਰ ਭਰੋ  

ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮ

❷

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਖਾਲੀ ਖਾਨੇ
ਵਿੱ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪਸੰ ਦੀਦਾ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਖਾਲੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱ ਚ ਨੰਬਰ 1 ਲਿਖਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਖਾਨੇ
ਵਿੱ ਚ ਨੰਬਰ 2 ਲਿਖੋ । ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ
ਖਾਨੇ ਵਿੱ ਚ ਨੰਬਰ 3 ਲਿਖੋ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੋ ਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ:
• ਇੱ ਕੋ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਨਾ ਲਿਖੋ ।
• ਅੰ ਕ-ਕ੍ਰਮ ਛੱ ਡਕੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲਿਖੋ ।
• ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨਾ ਕਰੋ।
• ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਛੱ ਡ�ੋ।
• ਮਤਦਾਨ ਪੇ ਪਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਿਖੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ

PUNJABI

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਖਾਨਿਆਂ
ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ , ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰ ਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋ ਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ
ਪਸੰ ਦੀਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇ ਕ ਖਾਨੇ ਵਿੱ ਚ ਨੰਬਰ ਭਰੋ 
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Senate (ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ)

❶

ਇਸ ਮਤਦਾਨ ਪੇ ਪਰ 'ਤੇ ਇੱ ਕ ਕਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ  ਚੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋ ਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ
ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋ ਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਿਆਂ
ਵਿੱ ਚ ਹੀ ਲਿਖੋ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ , ਦੋ ਨੋ ਂ ਨਹੀਂ

❷ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਪਰ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋ ਂ ਉਪਰ ਵੋ ਟ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ ,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਰੁ ੱ ਪ
ਲਈ ਵੋ ਟ ਪਾਓਗੇ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱ ਚ 1 ਤੋ ਂ 6
ਤੱ ਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ , ਘੱ ਟ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ
ਜਾਂ ਗਰੁ ੱ ਪਾਂ ਲਈ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ
6 ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰੁ ੱ ਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ,
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਇਸ ਮਤਦਾਨ ਪੇ ਪਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ
ਰਾਜ ਜਾਂ ਖੇ ਤਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ
ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ,
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਦੇ ਚਿੱ ਤਰ
ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਖਾਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ

❸ ਲਾਈਨ ਤੋ ਂ ਹੇ ਠਾਂ

ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ
ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗਾ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋ ਂ ਹੇਠਾਂ ਵੋ ਟ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋ ਟ
ਪਾਓਗੇ   

ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋ ਈ ਗਰੁ ੱ ਪ ਕਿਸੇ
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਕੋ ਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿੰ ਨ੍ਹ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ
ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਾ ਉੱ ਥ�ੇ 'ਆਜ਼ਾਦ'
ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋ ਂ
ਉੱਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱ ਚ 1 ਤੋ ਂ 12
ਤੱ ਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ , ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 12 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ
ਲਈ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ 12 ਤੋ ਂ
ਘੱ ਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
• ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ
• ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚ 1 ਲਿਖੋ . ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਸੰ ਦ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਖਾਲੀ ਖਾਨੇ ਵਿਚ 2 ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਾਨੇ
ਵਿਚ 3 ਲਿਖੋ ਜਦੋ ਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋ ਂ ਉੱਪਰ ਘੱ ਟ ਤੋ ਂ ਘੱ ਟ 6 ਬਕਸਿਆਂ , ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ 12 ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਉਦੋ ਂ ਤਕ ਲਿਖਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ
• ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉਪਰ 6 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ 12 ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੋ ਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰ ਕਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜਦੋ ਂ
ਤੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋ ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ

