
ਚੇਤਾਵਨੀ: ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨ ੂੰ  ਕਕਸ ੇਵੀ 
ਤਰਹਾਂ ਕਵਗਾੜਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ! 
ਉਲੂੰ ਘਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਕਕਹੜੀਆ ਂਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ: 
• ਚੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਧਖੋਾਧੜੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
• ਸਕਸੇ ਸਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਿਟੋ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹਜੇ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕਸ ੇਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਕਸ ੇਿੀ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ 

ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਸੇ ਿੀ ਸਕਸਮ ਦਾ ਮੁਆਿਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰ਼ਿਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਗੈਰਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਟੋ ਨਾ ਪਾਓ। 
• ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਸੋ਼ਿ਼ਿ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਹਣੋ 'ਤੇ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਕਸੇ ਹਰੋ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
• ਚੋਣ ਪਰਚਾਰ ਸਿੱਚ ਼ਿਾਮਲ ਹੋਣ; ਪੋਸਲੰਗ ਸਥਾਨ ਸਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਿਟੋਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਖੱਚਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ; ਜਾਂ ਪਰਿੇ਼ਿ, 

ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਪਾਰਸਕੰਗ ਸਿੱਚ ਰਕੁਾਿਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਸਕਸੇ ਸਿਅਕਤੀ ਦੇ ਿੋਟ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ ਨ ੰ  ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਸਦਓ ਜਾਂ ਿੋਟਰਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ; ਿੋਸਟੰਗ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ;ੋ ਜਾਂ 

ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਕਸੇ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਨਾ ਸਦਓ ਸਕ ਉਹ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਸਜਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ 
• ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਿਿ ਨਾ ਕਰੋ ਸਕ ਸਕਸੇ ਮਤਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਪੱਤਰ 'ਤੇ ਿੋਟ ਸਕਿੇਂ ਪਾਇਆ ਹ।ੈ 
• ਕੁਝ ਅਪਿਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕਸੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜ-ੇਤੇੜ ੇਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ ੇਸਿੱਚ ਹਸਥਆਰ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਸਕਸ ੇਸਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹਸਥਆਰ ਰੱਖਣ 

ਦੀ ਸਿਿਸਥਾ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਕੁਝ ਅਪਿਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਕਸ ੇਮਤਦਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨੇੜ-ੇਤੇੜ ੇ਼ਿਾਂਤੀ ਅਸਧਕਾਰੀ, ਗਾਰਡ, ਜਾਂ ਸੁਰੱਸਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਰਦੀ ਸਿੱਚ ਪੇ਼ਿ ਹੋਣ 

ਲਈ ਸਕਸੇ ਨ ੰ  ਸਿਿਸਥਾ ਜਾਂ ਪਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰ।ੋ 
• ਿੋਸਟੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਕਸੇ ਿੀ ਸਹੱਸ ੇਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਸਕਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਨਕਲ, ਜਾਅਲੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਸਕਸੇ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਨਾਲ ਸਕਸ ੇਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਰੇ-ਬਦਲ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਸਕਸੇ ਿੀ ਪੋਸਲੰਗ ਸ ਚੀ, ਅਸਧਕਾਰਤ ਬੈਲਟ, ਜਾਂ ਬਲੈਟ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਨ਼ਿਟ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਬਦਲੋ ਨਹੀਂ 
• ਕੋਈ ਿੀ ਗਰੈ-ਅਸਧਕਾਰਤ ਬਲੈਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਪਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਿਟੋਰ ਨ ੰ  ਇਹ ਸਿ਼ਿਿਾਸ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ ਧਖੋਾ ਦੇ ਸਕਦਾ 
ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਸਧਕਾਰਤ ਸੰਗਰਸਹ ਬੌਕਸ ਹੈ। 
• ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਿੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਸਜਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। 
• ਸਕਸੇ ਅਸਜਹੇ ਸਿਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਜੋ ਪੜਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਜਾਂ ਸਕਸੇ ਬੁਜ਼ਰੁਗ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਕਸੇ ਉਮੀਦਿਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਸਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ 
ਸਿਰੁੱ ਧ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਓ ਜਾਂ ਧੋਖਾ ਨਾ ਸਦਓ। 
• ਜਦੋਂ ਸਕ ਤੁਸੀਂ ਚਣੋ ਅਸਧਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਸਧਕਾਰੀ ਿਜੋਂ ਕਾਰਿਾਈ ਨਾ ਕਰ।ੋ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਿੋਟ ਿਾਲਾ ਬਲੈਟ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਸਹ ਸਕਦ ੇਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਕੰਮ 
'ਤੇ ਆਪਣੀ ਿੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਸਹ ਸਕਦ।ੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਿੇਲੇ, ਮਾਲਕ ਅਸਜਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਨੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਜ ੋਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਸਤਕ ਸਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਿਾਈਆਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਸੋ਼ਿ਼ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿ਼ਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਸਕ ਸਕਸ ੇਿੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ 'ਤੇ ਸਕਿੇਂ ਿਟੋ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ, ਜਕੇਰ 
ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਲੁਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਸਕ ਸਕਸੇ ਿਟੋਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਟ 'ਤੇ ਸਕਿੇਂ ਿੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। 

ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਿੋਸਟੰਗ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਸਭਰ਼ਿਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਧਤ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਲੈੀਫਰੋਨੀਆ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਸਡਿੀਜ਼ਨ 18 ਦੇ 
ਅਸਧਆਇ 6 ਸਿੱਚ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 


