ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ

ਵੋਟ ਪਾਓ

ਵੋਟ

1.

 ਪਣੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ
ਆ
ਨੂ ੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਤੁ ਹਾਡਾ
ਲੋ ਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕ ਹੈ

2.

 ੁ ਰੰਤ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਦਫਤਰ
ਤ
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ
ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪਿੰਨ ਨੂ ੰ ਈ-ਮੇਲ,
ਟੈਕਸਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੇ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

3.

 ੇਕਰ ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਕੁ ਝ ਸ਼ੱਕੀ ਦਿਖਾਈ
ਜ
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਾਂ

4.

 ੇ ਤੁ ਹਾਡਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਿਨ ਗੁੰਮ
ਜ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਇਲੈ ਕਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਨਾਲ
ਤੁ ਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਨ
ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ)

ਸਾਡੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਆਨਲਾਈਨ
ਵੋਟਿੰਗ ਟਕਨਾਲੋ ਜੀ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ:

•	ਤੁ ਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕੋ
ਕਿ ਤੁ ਹਾਡਾ ਬੈਲਟ
ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ
ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ
•	
ਤੁਸੀਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ
ਗੋਪਨੀਅਤਾ, ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲੀਅਤ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
•	ਤੁ ਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ
ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁ ਕੂਲ ਹੋਣ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂ ਮਿਕਾ
ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ

ਪਿੰਨ
ਗੁਪਤ

1.

	
ਆਪਣਾ ਵੋਟਿੰਗ ਪਿੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ
ਨਾ ਕਰੋ - ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ
ਹੈ (ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ,
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਕਨੂ ੰਨ ਲਾਗੂ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂ ੰ ਇਹ
ਕਦੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ)

2.

 ਸ ਵੋਟਿੰਗ ਪਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਉ
ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਨੂ ੰਨੀ ਹੈ ਜੋ
ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ

3.

	ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਂਸਿਪੈਲਿਟੀ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ
ਵੱਧ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ
ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਤੁ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ
ਮਾਲਕੀ/ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ

4.

ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ
ਮੀਡਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਦੇ ਵੀ
ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਸੈਲਫੀ ਨਾ ਲਓ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਨੂ ੰਨੀ ਹੈ

5.

 ੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸ
ਵ
ਨੂ ੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦਾ
ਸਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ
ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ/ਟੈਬਲੇ ਟ
ਨਾ ਵਰਤੋ

ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਇਨ ਲਾਈਨ
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