ਆਪਣੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ
ਕਰਨਾ
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ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਅਡਵਾਸ ਵੋਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਟੈਕਨੋ ਲੋ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਫੋਲਡਰ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹਵ
ੋ ੇਗਾ।
1. ਮਤ-ਪੱਤਰ ਵਾਲੇ ਗਪਤ
ੁ
ਫੋਲਡਰ ਨੰ ੂ ਵੋਿਟੰ ਗ ਸਕਰ੍ੀਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ।
2. ਗੁਪਤ ਫੋਲਡਰ ਿਵਚੋ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਿਜਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਿਚੱਟੇ
ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ X ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
3. ਗੁਪਤ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਟੈਬਲ
ੂ ੇ ਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ।
4. ਉਨਹ੍ ਾ ਵੱਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਟੈਬੂਲੇਟਰ ਿਵੱਚ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ
ਹ
ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇ
ਿਨਸ਼ਾਨਦਹੀ
ੇ ੀ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਅਡਵਾਸ ਵੋਿਟੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਟੈਕਨੋ ਲੋ ਜੀ-ਰਿਹਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਹ ਕੀਤਾ ਮਤ-ਪੱਤਰ
ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
1. ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੋਿਟੰ ਗ ਸਕਰ੍ੀਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ।

2. ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਤਿਹ ਖੋਲੋ ।ਹ੍
3. ਿਜਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤੇ ਿਚੱਟੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ X ਦਾ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।
4. ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਨਹ੍ ਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ।

5. ਇਕ ਵਾਰ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਪੇਟੀ ਿਵੱਚਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾ ਮੁੜ ਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਿਲਖਕੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ
ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਿਰਟਰਿਨੰਗ ਔਿਫ਼ਸ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਿਲਖਣ ਵਾਲਾ (write-in) ਮਤ-ਪੱਤਰ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਵਗਾ
ੇ ।
1. ਤਿਹ ਕੀਤੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੋਿਟੰ ਗ ਸਕਰ੍ੀਨ ਦੇ ਿਪੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ।
2. ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਖਾਲੀ ਜਗਹ੍ਾ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ ਪਸੰ ਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰ ੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਿਪਛਲਾ ਭਾਗ
ਿਲਖੋ।

3. ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹ ਕੀਤੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤਿਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਨਹ੍ ਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੀ ਜਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲ
ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ।

4. ਇਕ ਵਾਰ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਪੇਟੀ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਮੁੜ ਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੋਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦਓ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
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