ਜ਼ਿਰਹ ਾ ਰੋ ਕ ੰਯਕ ਦਫ਼ਤਯ, ਕੂਯਥਰਾ
ਜ਼ਆੀ ਾਯਟੀਆਂ ਤ ਜ਼ਰੰਟਯਾਂ-ਫਜ਼ਰਸ਼ਯ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦ ਜ਼ਨਯਦਸ਼
ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਆੀ ਾਯਟੀਆਂ ਦ ਨੁ ਭਾਇੰਜ਼ਦਆਂ, ਜ਼ਰੰਟਯਾਂ-ਫਜ਼ਰਸ਼ਯਾਂ ਅਤ ਫੈਂਕ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਭੀਜ਼ਟੰਗ
40 ਰੱ ਖ ਯੁ ਤੱਕ ਖਯਚ ਕਯ ਕਣਗ ਉਭੀਦਵਾਯ
ਕੂਯਥਰਾ, 12 ਜਨਵਯੀ
ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ-ਕਭ-ਜ਼ਿਰਹ ਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਯ ਰੀਭਤੀ ਦੀਤੀ ਉੱਰ ਨ ਚੋਣ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੁਕੰਭਰ ਾਰਣਾ ਨੂੰ
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦ ਭਕਦ ਨਾਰ ਅੱਜ ਇਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਆੀ ਾਯਟੀਆਂ ਦ ਨੁ ਭਾਇੰਜ਼ਦਆਂ, ਜ਼ਰੰਟਯਾਂ-ਫਜ਼ਰਸ਼ਯਾਂ ਅਤ ਫੈਂਕ
ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨਾਰ ਜ਼ਵਸ਼ਸ਼ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਕਯਕ ਜ਼ਕ ਵੀ ਸਾਰਤ ਜ਼ਵੱਚ ਚੋਣ ਿਾਫਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉਰੰ ਘਣਾ ਨਾ ਸੋਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।
ਂ ਅਜ਼ਸਜ਼ਤਆਤ ਵਯਤਣ ਦੀ ਰੋ ੜ 'ਤ ਵੀ ਿੋਯ ਜ਼ਦੱਤਾ।
ਉਨਹਾਂ ਨ ਾਯੀਆਂ ਜ਼ਧਯਾਂ ਨੂੰ ਕੋਯੋਨਾ ਤੋਂ ਫਚਾਅ ਰਈ ਰੋ ੜੀਦ
ਕਾਂਗਯ, ਅਕਾਰੀ ਦਰ, ਆਭ ਆਦਭੀ ਾਯਟੀ, ਫਸੁਜਨ ਭਾਜ ਾਯਟੀ ਤ ਬਾਜਾ ਆਜ਼ਦ ਦ ਨੁ ਭਾਇੰਜ਼ਦਆਂ ਨਾਰ
ਥਾਨਕ ਜ਼ਿਰਹ ਾ ਰਸ਼ਾਕੀ ਕੰਰੈ ਕ ਜ਼ਵਖ ਭੀਜ਼ਟੰਗ ਦੌਯਾਨ ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨ ਜ਼ਆੀ ਾਯਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੀਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕ ਉਸ
ਚੋਣ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਾਯ ਸੀ ਆਣ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦਾ ਰਚਾਯ-ਰਾਯ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਵੀ ਉਭੀਦਵਾਯ ਦੀ ਪੋਟੋ ਵਾਰਾ ੋਟਯ ਫੰਧਤ ਥਾਂ ਵਾਰ ਦੀ ਭਨਿੂਯੀ ਤੋਂ ਜ਼ਫਨਾਂ ਨਾ ਰਗਾਇਆ ਜਾਵ।
ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਖਯਚਾ 40 ਰੱ ਖ ਯੁ ਜ਼ਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਗਆ ਸੈ ਅਤ ਸਯ ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੱਰੋਂ ਆਣਾ
ਨਾਭਿਦਗੀ ੱਤਯ ਦਾਹਰ ਕਯਨ ਵਾਰ ਜ਼ਦਨ ਤੋਂ ਰੈ ਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜ ਵਾਰ ਜ਼ਦਨ ਤੱਕ ਕੀਤ ਗ ਚੋਣ ਖਯਚ ਦਾ ਜ਼ਸਾਫ-ਜ਼ਕਤਾਫ
ਯੱਜ਼ਖਆ ਜਾਣਾ ਿਯੂਯੀ ਸੈ। ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਉਭੀਦਵਾਯ ਵੱਰੋਂ 10 ਸਿਾਯ ਯੁ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤ ਜਾਣ ਵਾਰ ਖਯਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਆਣ ਚੋਣ ਖਯਚ ਫੰਧੀ ਖੁਰਹਵਾ ਗ ਫੈਂਕ ਖਾਤ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਚੈਕ, ਜ਼ਿਭਾਂਿ ਿਰਾਪਟ ਅਤ ਨੈ ਪਟ ਯਾਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਦੀ ਸੈ।
ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦੱਤ ਜ਼ਕ ਜ਼ਆੀ ਾਯਟੀਆਂ ਅਤ ਉਭੀਦਵਾਯਾਂ ਵੱਰੋਂ ਚੋਣ ਰਚਾਯ ਰਈ ਜ਼ਰੰਟ,
ਇਰੈ ਕਟਰਾਜ਼ਨਕ ਅਤ ੋਸ਼ਰ ਭੀਿੀਆ ਯਾਸੀ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਜ਼ਤਸਾਯਫਾਿੀ ਜ਼ਿਰਹ ਾ ੱਧਯੀ ਭੀਿੀਆ ਯਟੀਜ਼ਪਕਸ਼ਨ ਅਤ
ਭੋਨੀਟਜ਼ਯੰਗ ਕਭਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਊ ਂ ਯਟੀਪਾਈ ਕਯਵਾਉਣਾ ਿਯੂਯੀ ਸੈ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਚੋਣਾਂ ਦੌਯਾਨ ਜ਼ਕ ਵੀ ਯਕਾਯੀ ਇਭਾਯਤ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤ ਇਸ਼ਜ਼ਤਸਾਯ ਦੀ ਹਤ ਭਨਾਸੀ ਸੈ ਅਤ ਰਾਈਵਟ
ਰਾਯਟੀ ਉਤ ਵੀ ਜ਼ਕ ਤਯਹਾਂ ਦ ੋਟਯ, ਫੈਨਯ ਆਜ਼ਦ ਰਾਉਣ ਰਈ ਫੰਧਤ ਭਾਰਕ ਾੋਂ ਇਤਯਾਿਸੀਣਤਾ (ਨ..ੀ) ਰੈ ਣੀ
ਿਯੂਯੀ ਸੈ।
ਜ਼ਰੰਟਯਾਂ ਅਤ ਫਜ਼ਰਸ਼ਯਾਂ ਦੀ ਜਥਫੰਦੀ ਦ ਨੁ ਭਾਇੰਜ਼ਦਆਂ ਨਾਰ ਗੱਰਫਾਤ ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਜ਼ਕ ਵੀ ਉਭੀਦਵਾਯ
ਦੀ ਚੋਣ ਰਚਾਯ ਭੱਗਯੀ ਛਾਣ ਵਰ ਜ਼ਰੰਟਯ ਵੱਰੋਂ ਜ਼ਰੰਟ ਰਾਈਨ ਅਤ ਭੱਗਯੀ ਦੀ ਜ਼ਗਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਯ ਿਯੂਯ ਕੀਤਾ ਜਾਵਗਾ।
ਂ ਜਾਣਕਾਯੀ ਫੰਧਤ ਆਯ.. ਦ ਦਫ਼ਤਯ ਜ਼ਵੱਚ ਵੀ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵਗੀ।
ਉਨਹਾਂ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਇ ਫੰਧੀ ਰੋ ੜੀਦੀ

ਇ ਦੌਯਾਨ ਫੈਂਕਾਂ ਦ ਅਜ਼ਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਨਯਦਸ਼ ਜ਼ਦੰਜ਼ਦਆਂ ਜ਼ਿਟੀ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨਯ ਨ ਜ਼ਕਸਾ ਜ਼ਕ ਚੋਣ ਕਜ਼ਭਸ਼ਨ ਦੀਆਂ
ਸਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ ਾਯ ਜ਼ਕ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵੱਿੀ ਯਕਭ ਜਭਹਾ ਕਯਵਾਉਣ ਤ ਕਢਵਾਉਣ ਫੰਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਫੈਂਕ ਵੱਰੋਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਯ ਨਾਰ
ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਉਨਹਾ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਇਕ ਰੱ ਖ ਯੁ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯਕਭ ਜਭਹਾ ਕਯਵਾਈ ਜਾਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ ਜਾਂ
ਇ ਦੀ ਆਯ.ਟੀ.ਜੀ.. ਕਯਵਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ ਜਾਂ ਉਭੀਦਵਾਯ ਜਾਂ ਉ ਦ ਤੀ ਜਾਂ ਤਨੀ ਦ ਖਾਤ ਜ਼ਵੱਚੋਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ
ਤਾਂ ਇ ਦੀ ੂਚਨਾ ਜ਼ਯਟਯਜ਼ਨੰ ਗ ਅਫ਼ਯ ਨੂੰ ਜ਼ਦੱਤੀ ਜਾਵਗੀ। ਉਨਹਾਂ ਦੱਜ਼ਆ ਜ਼ਕ ਜਕਯ ਵੱਿੀ ਯਕਭ ਜਾਂ 10 ਰੱ ਖ ਯੁ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ
ਯਕਭ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਯਸੀ ਸੈ ਤਾਂ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਯ ਦ ਜ਼ਧਆਨ ਜ਼ਵੱਚ ਜ਼ਰਆ ਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਯੀ ਆਭਦਨ ਕਯ ਜ਼ਵਬਾਗ ਦ ਨੋ ਿਰ
ਅਫ਼ਯ ਨਾਰ ਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵਗੀ।
ਇ ਭੌਕ ਚੋਣ ਤਜ਼ਸੀਰਦਾਯ ਭਨਜੀਤ ਕੌਯ ਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਆੀ ਾਯਟੀਆਂ ਦ ਨੁ ਭਾਇੰਦ ਤ ਰਕਾਸ਼ਕ ਭੂਸਾਂ ਦ ਨੁ ਭਾਇੰਦ ਸਾਜਯ
ਨ ।

