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ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ  ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ   ਨੰੂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ  
ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ।ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ ।

 ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਖਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 87 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਲਈ 
ਵੋਟ ਪਾ ਰਿੇ ਿਨ । ਿਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਖਡਸਖਟਰਿਕਟ (ਖਜਸਨੰੂ 
ਰਾਇਖਡੰਗ ਜਾਂ ਚੋਣ ਿਲਕਾ ਵੀ ਕਖਿੰਦੇ ਿਨ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ 
ਿੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖਵਧਾਨ ਸਭਾ ਖਵੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 

ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਖਵੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ ਜੇ: 

••  ਅਕਤੂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 24, , 2020 ਨੰੂ ਤੁਿਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਿੈ, 

• ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਖਰਕ ਿੋ, ਅਤੇ 

• ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਿੈਲ ਅਪਰਿੈਲ 23, , 2020 ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਖਵੱਚ ਰਖਿ ਰਿੇ ਿੋ। 

ਕੋਖਵਡ-19 ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਖਵੱਚ ਵੋਖਟੰਗ ਥੋੜ੍ੀ ਵੱਖਰੀ ਿੋਵੇਗੀ। 
ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਵੋਖਟੰਗ ਦੀ ਪਰਿਖਕਖਰਆ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ 
ਿੋਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਸਿਤ ਅਖਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖਮਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿੇ 
ਿਨ। ਅਸੀਂ ਇਿ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਾਂ ਖਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਖਸਿਤ ਦੇ ਬਚਾਅ 
ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਿੱਕ ਖਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। 

ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ 
ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਖਕਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਖਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਖਜਨ੍ਾਂ ਖਵੱਚ ਸਰੀਰਕ 
ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਖਮਲ ਿੈ। 

ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ  ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ  
ਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨਜਾ ਰਿੀਆਂ ਿਨ
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  ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਦਿਾਨੀਆਂਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਰੀਖਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦ-ਦਿਾਨੀਆਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀ.ਸੀ. 
ਕੋਲੋਂ ਵੋਖਟੰਗ ਪੈਖਕਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।

votebymail.elections.bc.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 1-800-661-8683 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀ.ਸੀ. ਨੰੂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਵੋਖਟੰਗ ਪੈਖਕਜ ਅਕਤੂਬਰਅਕਤੂਬਰ  24, , 2020 ਨੰੂ 
ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ (ਪੈਖਸਖਿਕ ਟਾਈਮ) ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖਮਲ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇਜ਼ਰੂਰ ਖਮਲ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦ ੇਿਨ। ਇਿ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਕ ਤੁਿਾਡਾ ਪੈਖਕਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਖਮਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੰੂ ਛੇਤੀ 
ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ।

1 ਵਜੇ ਦੁਪਖਿਰ   ਵਜੇ ਦੁਪਖਿਰ  
ਪੈਖਸਖਿਕ ਟਾਈਮ  ਪੈਖਸਖਿਕ ਟਾਈਮ  
ਅਕਤੂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 2

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬੰਦ ਿੋ ਜਾਏਗੀ।ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬੰਦ ਿੋ ਜਾਏਗੀ।
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ  
elections.bc.ca ‘ਤੇ ਲਗਾ ਖਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਅਕਤੂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 15 ਤੋਂ   ਤੋਂ  
ਅਕਤੂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 21

ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਖਟੰਗਅਡਵਾਂਸ ਵੋਖਟੰਗ
ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱਚ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 
ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ) ਤਕ ਖੱੁਲ੍ੀਆਂ ਰਖਿਣਗੀਆਂ।

ਅਕਤੂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ 24 ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਦਨਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਦਨ
ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਖਵੱਚ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 
ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ) ਤਕ ਖੱੁਲ੍ੀਆਂ ਰਖਿਣਗੀਆਂ।

ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ elections.bc.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ 
ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਖਆ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। 
ਸੂਬਾਈ ਖਸਿਤ ਅਖਧਕਾਰੀ  ਦੇ ਦਿਤਰ ਨਾਲ ਖਮਲ ਕੇ ਮਿਾਮਾਰੀ 
ਵੋਖਟੰਗ ਪਰਿੋਟੋਕੋਲ ਖਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ 
ਵੋਖਟੰਗ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਿਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ:

• ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ 
• ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ 
•  ਚੋਣ ਅਖਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਨਜੀ ਸੁਰੱਖਖਆ ਸਾਧਨ (ਖਜਵੇਂ ਮਾਸਕ ਅਤੇ 

ਖਚਿਰੇ ਦੇ ਵਾਇਜ਼ਰ) ਪਖਿਨਣਾ
• ਸੁਰੱਖਖਆ ਬੈਰੀਅਰ
• ਿੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 
•  ਵੋਖਟੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਛੋਿੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਤਿਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ 

ਸਿਾਈ
•  ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ ਲਈ ਸੇਧਾਂ ਅਤੇ ਮਿਾਮਾਰੀ ਲਈ ਪਰਿੋਟੋਕੋਲਾਂ ਖਵੱਚ 

ਚੋਣ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਖਸਖਲਾਈ

ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉਿਨਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਖਜਨ੍ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
ਸਾਡੀ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਖਆ ਯੋਜਨਾ ਖਵੱਚ ਖਦੱਤਾ ਖਗਆ ਿੈ ਖਜਸ ਖਵੱਚ 
ਵਰਕ-ਸੇਿ-ਬੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਖਦੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਖਮਲ ਿਨ। 

ਵੋਖਟੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਰਿਖਕਖਰਆਵਾਂ ਪਖਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿੋ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ। 
ਖਮਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵੋਖਟੰਗ ਬੁਕ ਖਵੱਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵੋਟ 
ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਖਬਆਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ  ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 
ਚੋਣ ਅਖਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਿਦਾਇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਖਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੋ। ਵੋਖਟੰਗ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਖਖਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੋਖਵਡ-ਕੋਖਵਡ-19 ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਵੋਖਟੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਵੋਖਟੰਗ
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਮਾਰ ਿੋ ਜਾਂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਦੂਖਜਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਿੇ ਿੋ ਤਾਂ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 
ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਡਾਕ-ਰਾਿੀ-ਵੋਟ ਦੇ ਪੈਖਕਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਿਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ 
ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀ.ਸੀ. ਨੰੂ 1-800-661-8683 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਥੇ ਜਾਓ: elections.bc.ca/safevoting.

  ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਿੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਲਆਵਾਂ?ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਿੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਖਲਆਵਾਂ?
•  ਆਈ ਡੀ (ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ) ਖਜਸ ਖਵੱਚ ਤੁਿਾਡਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿਵੋ।ੇ 

ਸਵੀਕਾਰ ਯਗੋ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵਜ਼ੇਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਲਈ elections.bc.ca/id ਦੇਖੋ।

•  ਤੁਿਾਡਾ ਖਕੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਿੈ ਕਾਰਡ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ 
ਆਈ ਆਪਣੀ ਡਾਕ ਦੇਖੋ। ਇਸਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖਲਆਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ 
ਖਜ਼ਆਦਾ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਿੋ ਜਾਏਗਾ। 

•  ਮਤ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਖਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਿੋ, ਤੁਿਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਜਾਂ 
ਪੈਂਖਸਲ। 

•  ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਿੋ, ਪਖਿਨਣ ਲਈ ਮਾਸਕ। ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ, 
ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿੋਤਸ਼ਾਿਤ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਲੋਕ 
ਸੁਰੱਖਖਅਤ ਰਖਿਣ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ 
ਆਖਖਆ ਜਾਏਗਾ।
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ਤੁਿਾਡਾ ਖਕੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਿੈ ਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦਾ ਿੋਵੇਗਾ।

A non-partisan O�ce of the Legislature

provincial general election

If you vote in person, bring this card to make voting faster and easier. 96031-R (20/08)

Vote by mail
Voting by mail isn’t just for voters who will be away 
during the election. It’s an option for all eligible voters. 
It is a good option for voters who aren’t comfortable 
voting in person at a voting place.If you wish to vote by mail, request a voting package 

from Elections BC as soon as possible. Visit  
elections.bc.ca or call 1-800-661-8683. 

A provincial election has been called for Saturday, October 24, 2020.
For information about where, when and how to vote, refer to the other 

side of this card or visit elections.bc.ca.

Questions?
Contact Elections BC:
1-800-661-8683 | elections.bc.ca

Voting safely in person during COVID-19Pandemic protocols will be in place at voting places to help 
you vote safely during COVID-19. Follow the instructions from 

election officials at the voting place. If you are feeling sick or 
self-isolating, stay home. Request a vote-by-mail package or 
contact Elections BC for more voting options. Visit elections.bc.ca/COVID19 for more information. Voter ID

Remember to bring ID to the voting place. For a complete list of 

acceptable ID, visit elections.bc.ca/id.

1291661

Do not
forward

Ne pas
faire suivre

N˚ du
clientCustomer

no.
7214594

PO BOX 9275 STN PROV GOVT, VICTORIA, BC V8W 9J6A non-partisan O�ce of the Legislature VTB001-0000A

FIRSTNAME LASTNAME

1234 MAIN ST
VICTORIA  BC  V1V 1V1

Deliver to:general voting day Remember to bring this card and ID. Voting will be 

open from 8 a.m. to 8 p.m. (Pacific time).

On Saturday, October 24, you can vote at:

General Voting Place 

100 Main St, Victoria BC

Your address is:

1234 Main St, Victoria BC

Deliver to:

ADVANCE VOTING
Advance voting places are wheelchair accessible and open 

from 8 a.m. to 8 p.m. (local time) on the dates checked.

DATES OPEN

Thurs 
Oct 15

Fri 
Oct 16

Sat 
Oct 17

Sun 
Oct 18

Mon 
Oct 19

Tues 
Oct 20

Wed
Oct 21

Advance voting place 1, 100 Main St, Victoria, BC
 

  

Advance voting place 2, 200 Main St, Victoria, BC
     

Advance voting place 3, 300 Main St, Victoria, BC
     

Advance voting place 4, 400 Main St, Victoria, BC
    

Advance voting place 5, 500 Main St, Victoria, BC
 

 

Advance voting place 6, 600 Main St, Victoria, BC
   

VTB-001

ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ

ਖਪਛਲਾ ਪਾਸਾ
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ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੌਖਕਆਂ ਤੇ  
ਮਿਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਨਯਮ ਲਾਗੂ ਿੋਣਗੇ। ਿੋਰ  
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿਾ 3 ਦੇਖੋ। 

  ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾਅਡਵਾਂਸ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ

ਅਕਤੂਬਰਅਕਤੂਬਰ  15 ਤੋਂ  ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰਅਕਤੂਬਰ  21 | ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਕ (ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ)

ਅਡਵਾਂਸ ਵਖੋਟੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾਨੰੂ ਖਕਸ ੇਖਵਸ਼ਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਿ ੈ– ਇਿ 
ਚਣੋ ਸਾਰੇ ਵਟੋਰਾਂ ਨੰੂ ਉਪਲਬਧ ਿ।ੈ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਖਕ ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ ੈਖਕ ਅਡਵਾਂਸ ਵਖੋਟੰਗ 
ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਵਖੋਟੰਗ ਦੇ ਿਰ ਖਦਨ ਖੁਲੀ੍ਆਂ ਨਾ ਿਣੋ। ਅਡਵਾਂਸ 
ਵਖੋਟੰਗ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਖੱੁਲ੍ੇ  ਿਣੋ ਦੇ ਖਦਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ 
wheretovote.elections.bc.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਕੱਥੇ ਵਟੋ ਕਰਨਾ ਿੈ 
ਕਾਰਡ ਦੇਖੋ।

  ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖਦਨ ਵੋਟ ਕਰਨਾਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖਦਨ ਵੋਟ ਕਰਨਾ

ਅਕਤੂਬਰਅਕਤੂਬਰ  24 | ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ (ਪੈਖਸਖਿਕ ਟਾਈਮ)

ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖਦਨ ਨੰੂ ਿਰ ਵੋਟਰ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਖਨਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ। 
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਨਰਧਾਰਤ ਵੋਖਟੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਛੇਤੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ, 
ਪਰ ਜੇ ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਖਜ਼ਆਦਾ ਸੁਖਵਧਾਜਨਕ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਖਕਸੇ ਿੋਰ 
ਵੋਖਟੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਤੁਿਾਡੇ ਲਈ ਵੋਖਟੰਗ ਦੀ ਖਨਰਧਾਰਤ ਥਾਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ wheretovote.elections.bc.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਖਕੱਥੇ 
ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਿੈ  ਕਾਰਡ ਦੇਖੋ।

ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਖਵਕਲਪਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਿਾਡੇ ਖਵਕਲਪ
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  ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ

ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਿਾਲਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿੀ ਿੈ ਪਰ ਇਿ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ 
ਿੋਣਗੀਆਂ:

•  ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ wheretovote.elections.bc.ca ‘ਤੇ

•  ਖਕੱਥੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਿੈ  ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ, ਜੋ ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਖਟੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਣ ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ 
ਿਰ ਰਖਜਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ 

••  1-800-661-8683 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। 

  ਖਡਸਖਟਰਿਕਟ ਚੋਣ ਦਿਤਰ ਖਵੱਚ ਵੋਖਟੰਗਖਡਸਖਟਰਿਕਟ ਚੋਣ ਦਿਤਰ ਖਵੱਚ ਵੋਖਟੰਗ

ਿੁਣ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰਅਕਤੂਬਰ  24 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ (ਪੈਖਸਖਿਕ ਟਾਈਮ) ਤਕ।

ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਟੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ ੋਜਾਂ ਸਬੇੂ ਦੇ ਖਕਸ ੇਵੀ ਖਡਸਖਟਰਿਕਟ ਚਣੋ ਦਿਤਰ ਤੋਂ ਡਾਕ-
ਰਾਿੀਂ-ਵਟੋ ਪੈਖਕਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ ਇਿ ਦਿਤਰ ਸਮੋਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱ ਕਰਵਾਰ ਸਵਰੇੇ 9 ਵਜੇ 
ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤਕ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੰੂ ਸਵਰੇੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲ੍ੇ  ਿੁੰ ਦੇ 
ਿਨ। ਅਡਵਾਂਸ ਵਖੋਟੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਿ ਦਿਤਰ ਸਵਰੇੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤਕ ਖੱੁਲ੍ੇ  
ਰਖਿਣਗੇ। ਦਿਤਰਾਂ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਸਚੂੀ ਤੁਿਾਨੰੂ elections.bc.ca/deo ਖਵਖੇ ਖਮਲ 
ਸਕਦੀ ਿ।ੈ
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 ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਖਟੰਗ ਖਸਰਿ ਉਿਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿੀਂ ਿੈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 
ਦੌਰਾਨ ਘਰੋਂ ਬਾਿਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਖਵਕਲਪ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ 
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿੈ। ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਖਟੰਗ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 
ਇੱਕ ਬਿੁਤ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਿੈ ਜੋ ਮਿਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਨਜੀ ਤੌਰ ਤੇ 
ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਖਿਸੂਸ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਖਟੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀ.ਸੀ. 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਡਾਕ-ਰਾਿੀ-ਵੋਟ ਪੈਖਕਜ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਿਾਡਾ ਪੈਖਕਜ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਭੇਜ ਖਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਿ ਪੈਖਕਜ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ:

••  votebymail.elections.bc.ca ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿੋ

• ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀ.ਸੀ. ਨੰੂ 1-800-661-8683 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕ-ਰਾਿੀ-ਵਟੋ ਪੈਖਕਜ ਖੁਦ ਜਾ ਕ ੇਖਲਆਉਣਾ ਚਾਿ ੋਤਾਂ ਆਪਣ ੇਸਭ 
ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਡਸਖਟਰਿਕਟ ਚਣੋ ਦਿਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਪਖਤਆਂ ਦੀ ਸਚੂੀ 
ਲਈ elections.bc.ca/deo ‘ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀ.ਸੀ. ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਖਟੰਗਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੋਖਟੰਗ
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ਤੁਿਾਡੇ ਡਾਕ-ਰਾਿੀ-ਵਟੋ ਪੈਖਕਜ ਨੰੂ ਭਰਨ ਲਈ ਖਿਦਾਇਤਾਂ ਪੈਖਕਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਖਮਲ 
ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਖਜਸਟਰਡ ਵਟੋਰ ਨਿੀਂ ਿ ੋਜਾਂ ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ 
ਿ ੋਚਕੁੀ ਿ,ੈ ਤਾਂ ਰਖਜਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 
ਤਰੀਕ ੇਬਾਰੇ ਖਿਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਵਖੋਟੰਗ ਪੈਖਕਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਮਲਣਗੀਆਂ।

PO Box 9275 Stn Prov Govt, Victoria, BC V8W 9J6

A non-partisan O�ce of the Legislature

3003790 (20/08)

provincial election

voting package

Follow the instructions inside to return your ballot to Elections BC as soon as possible.

1291661
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Contact information

Phone: 1-800-661-8683

@electionsbc

Elections BC 
Suite 100 - 1112 Fort Street 

Victoria, BC V8V 3K8

electionsbc@elections.bc.ca

/electionsbc

elections.bc.ca

How to return your ballot

IMPORTANT: This voting package belongs to the person named 

on the front. It is against the law to use a voting package that does 

not belong to you. Contact Elections BC if you need help.

Follow the instructions inside to return your ballot to Elections BC 

as soon as possible.

A non-partisan O�ce of the Legislature

ਤੁਿਾਡਾ ਡਾਕ-ਰਾਿੀ-ਵੋਟ ਪੈਖਕਜ ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਖਦੱਸੇਗਾ।

ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ

ਖਪਛਲਾ ਪਾਸਾ
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ਆਪਣਾ ਡਾਕ-ਰਾਿੀ-ਵੋਟ ਪੈਖਕਜ ਤੁਸੀਂ ਖਕਸੇ ਵੀ ਖਡਸਖਟਰਿਕਟ ਚੋਣ ਦਿਤਰ, ਵੋਖਟੰਗ 
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਸਰਖਵਸਸ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿੋ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕ-ਰਾਿੀ-ਵੋਟ ਪੈਖਕਜ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕ ਖਰਚੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲਾ ਖਲਿਾਿਾ ਵੀ ਖਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਿਰ ਤੋਂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜ ਰਿੋ ਿੋ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਡਾਕ ਖਰਚਾ 
ਤੁਿਾਨੰੂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਿੋਏ ਡਾਕ-ਰਾਿੀ-ਵੋਟ ਪੈਖਕਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਅਕਤੂਬਰਅਕਤੂਬਰ  24, , 
2020 ਨੰੂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ (ਪੈਖਸਖਿਕ ਟਾਈਮ) ਤੋਂ ਪਖਿਲਾਂ ਪਿੁੰ ਚ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।ਪਿੁੰ ਚ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। 
ਚੰਗਾ ਿੋਵੇ ਜੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪੈਖਕਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਿਨਾਂ ਦਾ ਖਮਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।  
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ਜੋਖਮ- ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ-ਪੀੜਤ  ਜੋਖਮ- ਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ-ਪੀੜਤ  
ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜੋ ਵਟੋਰ ਖਕਸ ੇਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਮਣ੍ਾ ਕਰ ਰਿ ੇਿਨ, ਿ ੋਸਕਦਾ ਿ ੈਖਕ 
ਖੁਦ ਜਾ ਕ ੇਵਟੋ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਿਨਾਂ ਨੰੂ ਕਈੋ ਖਚੰਤਾਵਾਂ ਿਣੋ। 
ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਬੀ.ਸੀ. ਸਾਰੇ ਵਟੋਰਾਂ ਲਈ ਸਰੱੁਖਖਅਤ ਅਤੇ ਪਿੁੰ ਚਯਗੋ 
ਚਣੋਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਿ,ੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠ ਕ ੇਵਟੋ ਪਾਉ 
ਜਾਂ ਖੁਦ ਆ ਕ।ੇ ਵਟੋਰਾਂ ਨੰੂ ਵਖੋਟੰਗ ਤਕ ਪਿੁੰ ਚਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ 

ਦੀ ਚਣੋ ਅਖਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਖਸਖਲਾਈ ਖਦੱਤੀ ਗਈ ਿ ੈਅਤੇ ਅਸਮਰਥਤਾ-ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ 
ਅਤੇ ਖਸਿਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਖਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਵੇਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਿਨ।

  ਤੁਿਾਡੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਖਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦਤੁਿਾਡੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਖਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਖਵੱਚ ਮਦਦ

ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਖਕਸੇ ਅਸਮਰਥਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਿੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਸਨੰੂ ਪੜ੍ਨ ਜਾਂ ਖਲਖਣ ਖਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਮਤ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਖਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੰੂ ਮਦਦ ਖਮਲ ਸਕਦੀ 
ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਖਨਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਿੈ ਤਾਂ 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚੋਣ ਅਖਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। 

   ਨੇਤਰਿੀਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ  ਨੇਤਰਿੀਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ  
ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵਸੀਲੇ

ਨੇਤਰਿੀਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਮਤ-ਪੱਤਰ ਤੇ ਖਨਸ਼ਾਨ 
ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਰਿੇਲ ਖਵੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਖਟੰਗ ਬਾਰੇ 
ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਪਲਾਸਖਟਕ ਦੇ ਬੈਲੱਟ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ 
ਉਪਲਬਧ ਿਨ।



12 ਵੋਟਰ ਗਾਈਡ 2020 ਸੂਬਾਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ

  ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੁੰ ਚਣ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੁੰ ਚਣ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ

ਅਡਵਾਂਸ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਜ਼ਆਦਾਤਰ 
ਥਾਂਵਾਂ ਤਕ ਵ੍ੀਲਚੇਅਰ ਰਾਿੀਂ ਪਿੁੰ ਖਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਜੋ ਵੋਟਰ ਵੋਖਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਕਣਗੇ, ਉਿ ਖਬਲਖਡੰਗ ਦੇ ਬਾਿਰ (ਸੜਕ ਦੀ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਜਾਂ 
ਪਾਰਖਕੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਖਵੱਚ) ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਿਨ।

  ਅਨੁਵਾਦਕਅਨੁਵਾਦਕ 

ਵਖੋਟੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵਟੋਰ ਆਪਣ ੇਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦਕ ਨੰੂ ਖਲਆ 
ਸਕਦੇ ਿਨ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਲਈ ਇਿ ਖਬਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਖਕ ਉਿ ਇਕ ਅਨੁਵਾਦਕ 
ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ(ਦੀ) ਿ ੈਅਤੇ ਉਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਯਗੋਤਾ ਮਤੁਾਬਕ ਪੂਰੀ 
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਨਭਾਏਗਾ। 
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