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ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ

ਯੋਗਤਾਵਾਂ 

ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕਿਉਕਿਕਸਪਲ ਚੋਣ ਕਵਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇਿਰ:

• ਤੁਸੀਂ ਿਿੇਡਾ ਦੇ ਿਾਗਕਰਿ ਹੋ; ਅਤੇ
• ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ; ਅਤੇ
• ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਟੋ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਵਸਿੀਿ ਹੋ; ਜਾਂ
• ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਸਿੀਿ ਿਹੀਂ ਹੋ, ਪਰ 

ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਿ ਸਾਥੀ ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ 

ਕਵਚ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਿਾਲਿ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ 
ਕਵਚੋਂ ਕਿਸੇ ਿੇ ਸੰਪਤੀ ਿੰੂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਦੱਤਾ 
ਹੈ; ਅਤੇ

• ਤੁਹਾਿੰੂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਿਿਾਹੀ ਿਹੀਂ ਹੈ।

ਸ਼ਕਹਰ ਦੇ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਦੱਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕਿਆ 
ਤੇ ਕਿਆਿ ਕਦੱਤੇ ਕਿਿਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸ਼ਕਹਰ ਦੀ ਕਿਉਕਿਕਸਪਲ ਚੋਣ ਦੇ ਕਵਚ ਿੇਵਲ ਇੱਿ ਵਾਰ 
ਵੋਟ ਪਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ।

ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ

ਚੋਣ ਅਕਿਿਾਰੀ ਹੇਠ ਕਲਿੇ ਿੰਿ ਿਰੇਗਾ:
•	 ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਉਹ ਸਥਾਿ ਦੱਸੇਗਾ ਕਜਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ 
• ਤੁਹਾਡਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਿੰਗੇਗਾ ਕਜਸ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਿਾਿ ਅਤੇ ਯੋਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ 

• ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਰ ਸੂਚੀ ਕਵਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਿਾਿ ਿੱਟ ਦਵੇਗਾ 

• ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਿੰੂ ਇਿ ਗੁਪਤ ਿੋਲਡਰ ਦੇ ਕਵਚ ਰੱਿੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਤੇ 
ਕਿਸ਼ਾਿ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਿਾ ਦੱਸੇਗਾ 

• ਤੁਹਾਿੰੂ ਵੋਕਟੰਗ ਸਿਰੀਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਵਿਾਏਗਾ

ਤੁਸੀਂ:
• ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਿੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਿੌਜੂਦ 

ਅੰਡਾਿਾਰ ਿੰੂ ਭਰ ਿੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਾਿ 
ਲਾਓਗੇ।

• ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਤੇ ਹਰੇਿ ਆਕਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਿ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ।
 ▫ ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿੋਈ ਗਲਤੀ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਿਿ ਿਦਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਿੰੂ ਵੋਟ 

ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਿੰੂ ਚੋਣ ਅਕਿਿਾਰੀ ਦੇ ਿੋਲ ਲੈਿੇ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ 
ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਿੰੂ ਰੱਦ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਿ ਿਵੀਂ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੇਵੇਗਾ।

• • ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਈ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਿੰੂ ਗੁਪਤ ਿੋਲਡਰ ਦੇ ਕਵਚ ਰੱਿੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸਿੰੂ ਚੋਣ 
ਅਕਿਿਾਰੀ ਦੇ ਿੋਲ ਲੈਿੇ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਿੰੂ ਟੈਿੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕਵਚ ਿੀਡ ਿਰੇਗਾ।

 ▫ ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਿਾਲ ਿੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਿੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟੈਿੂਲੇਟਰ ਉਸਿੰੂ 
ਵਾਕਪਸ ਿਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਅਕਿਿਾਰੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਇੱਿ ਿਵੀਂ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਪ੍ਾਪਤ ਿਰਿ 
ਜਾਂ ਟੈਿੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਈ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਿੰੂ ਸਵੀਿਾਰ ਿਰਿ ਦਾ 
ਕਵਿਲਪ ਦੇਵੇਗਾ।
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 ▫ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿੋਲ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਿਾਲ ਕਿਸ਼ਾਿ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸੰਿੰਿ ਕਵਚ 
ਿੋਈ ਪ੍ਸ਼ਿ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਅਕਿਿਾਰੀ ਤੁਹਾਿੰੂ ਿੁਸ਼ੀ ਿਾਲ ਕਵਆਕਿਆ ਿਰੇਗਾ।

• ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਦੇ ਟੈਿੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਿਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਤਾ ਿਾਲ ਵੋਟ ਪਾ 
ਕਦੱਤੀ ਹੈ

ਐਲਾਿ

ਿੰਿਰ 1 - ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਐਲਾਿ

ਜੇਿਰ ਿੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਕਿਿਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਸ਼ਿ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਿੰੂ ਸਹੁੰ  ਚੁੱ ਿ ਿੇ ਇੱਿ 
ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਐਲਾਿ ਿਰਿ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ - ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਿੀਿੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਿੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 
ਯੋਗ ਹੋ। (ਵੇਿੋ: ਯੋਗਤਾਵਾਂ)

ਿੈਂ, (ਆਪਣਾ ਿਾਿ ਦੱਸੋ), ਐਲਾਿ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਿੈਂ ਇੱਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਅਤੇ ਿੈਂ ਇਸ ਚੋਣ 
ਦੇ ਕਵਚ ਹਾਲੇ ਤੱਿ ਵੋਟ ਿਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈ।

ਿੰਿਰ 2 - ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਐਲਾਿ

ਜੇਿਰ ਤੁਹਾਿੰੂ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ ਅਕਜਹੇ ਕਵਅਿਤੀ ਿੰੂ 
ਆਪਣਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਿਣਾ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇੱਿ ਉਿੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਇੱਿ ਸਿਰੂਕਟਿੀਅਰ ਿਹੀਂ ਹੈ।

ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਿ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਿੰੂ ਸਹੁੰ  ਚੁੱ ਿ ਿੇ ਐਲਾਿ ਿਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਿਾਲ ਵੋਕਟੰਗ ਸਿਰੀਿ ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਿਹੀਂ ਜਾ ਸਿਦੇ ਹਿ।

ਿੈਂ, (ਆਪਣਾ ਿਾਿ ਦੱਸੋ), ਇਹ ਐਲਾਿ ਿਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਿੈਂ ਿਤਦਾਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਿੇ ਗਏ ਕਿਸੇ 
ਵੀ ਐਲਾਿ, ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਾਂ ਪ੍ਸ਼ਿ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਾ ਸਚਾਈ ਦੇ ਿਾਲ ਅਿੁਵਾਦ ਿਰਾਂਗਾ।

ਿੰਿਰ 3 - ਵੋਟਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਐਲਾਿ

ਜੇਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਕਿਸ਼ਾਿ ਿਹੀਂ ਲਗਾ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲੈ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤ ਿੰੂ ਸਹੁੰ  ਚੁੱ ਿ ਿੇ ਇੱਿ ਐਲਾਿ ਿਰਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਿੰਿ ਿਰ ਕਰਹਾ 
ਕਵਅਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿਾਲ ਵੋਕਟੰਗ ਸਿਰੀਿ ਦੇ ਕਪੱਛੇ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਰਕਸੰਗ ਹੋਿਾਂ, ਜਾਂ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ 
ਸਦੱਸਾਂ ਦੇ ਅਲਾਵਾ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਿੇਵਲ ਇੱਿ ਵਾਰ ਦੋਸਤ ਿਣ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਿੈਂ, (ਆਪਣਾ ਿਾਿ ਦੱਸੋ), ਐਲਾਿ ਿਰਦਾ/ਿਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਿੈਂ:

• ਵੋਟਰ ਦੇ ਕਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਿੁਸਾਰ ਵੋਟ-ਪਰਚੀ ਤੇ ਕਿਸ਼ਾਿ ਲਗਾਵਾਂਗਾ
• ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਿਰਿ ਦੇ ਕਵਚ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿੋਕਸ਼ਸ਼ ਿਹੀਂ ਿਰਾਂਗਾ/

ਿਰਾਂਗੀ
• ਇਸਿੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਾਂਗਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਿੇ ਕਿਸ ਿੰੂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ
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ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਪਛਾਣ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਖਾਏਗੀ। ਿੋਟਰ ਜਾਣਿਾਰੀ 
ਿਾਰਡ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਿਰਕਤਆ ਜਾ ਸਿਦਾ।

• ਓਿਟੇਰੀਓ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਲਸੰਸ
• ਓਿਟੇਰੀਓ ਹੈਲਥ ਿਾਰਡ (ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਿੋਟੋ 

ਿਾਰਡ)
• ਓਿਟੇਰੀਓ ਿੋਟੋ ਿਾਰਡ
• ਓਿਟੇਰੀਓ ਿੋਟਰ ਵਾਹਿ ਪਰਕਿਟ (ਵਾਹਿ 

ਪੋਰਸ਼ਿ)
• ਰੱਦ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਪਰਸਿਲਾਈਜ਼ਡ ਚੈਿ
• ਓਿਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਵਚ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਿਾਲ 

ਸੰਿੰਕਿਤ ਿੋਰਗੇਜ ਕਿਆਿ, ਲੀਜ਼ ਜਾਂ 
ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਸਿਝੌਤਾ

• ਿੀਿਾ ਪਾਕਲਸੀ ਜਾਂ ਿੀਿੇ ਦਾ ਕਿਆਿ
• ਲੋਿ ਦਾ ਇਿਰਾਰਿਾਿਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਵੱਤੀ 

ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਦੱਤਾ ਕਗਆ ਿੋਈ ਹੋਰ 
ਕਵੱਤੀ ਇਿਰਾਰਿਾਿਾ

• ਓਿਟੇਰੀਓ ਦੀ ਕਿਸੇ ਿਚਕਹਰੀ ਦੁਆਰਾ 
ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਜਾਂ ਪ੍ਿਾਕਣਤ ਦਸਤਾਵੇਜ  

• ਿਿੇਡਾ ਦੀ ਸਰਿਾਰ, ਓਿਟੇਰੀਓ ਜਾਂ 
ਓਿਟੇਰੀਓ ਦੀ ਿਗਰ ਪਾਕਲਿਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਜਹੀ ਸਰਿਾਰ ਦਾ ਿੋਈ 
ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ

• ਇੰਡੀਅਿ ਐਿਟ (ਿਿੇਡਾ) ਦੇ ਅਿੀਿ 
ਸਥਾਕਪਤ ਓਿਟੇਰੀਓ ਦੇ ਕਵਚ ਕਿਸੇ ਿੈਂਡ 
ਿਾਉਂਕਸਲ ਦਾ ਇੱਿ ਦਸਤਾਵੇਜ

• ਆਿਦਿੀ ਿਰ ਅਸੈਸਿੈਂਟ ਿੋਕਟਸ 
• ਚਾਈਲਡ ਟੈਿਸ ਿੈਕਿਕਿਟ ਸਟੇਟਿੈਂਟ
• ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿੀਿਾ ਿੈਕਿਕਿਟਾਂ ਦੀ 

ਸਟੇਟਿੈਂਟ T4E
• ਿਜ਼ਰੁਗ ਸੁਰੱਕਿਆ ਦੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ T4A 

(OAS)
• ਿਿੇਡਾ ਪੈਿਸ਼ਿ ਪਲਾਿ ਿੈਕਿਕਿਟਾਂ ਦੀ 

ਸਟੇਟਿੈਂਟ T4A (P) 
• ਿਿੇਡਾ ਪੈਿਸ਼ਿ ਪਲਾਿ ਕਵੱਚ ਯੋਗਦਾਿਾਂ ਦੀ 

ਸਟੇਟਿੈਂਟ
• ਓਿਟੇਰੀਓ ਵਰਿਸ ਲਈ ਡਾਇਰੈਿਟ 

ਕਡਪਾਕਜਟ ਦੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ

• ਓਿਟੇਰੀਓ ਕਡਸਏਕਿਕਲਟੀ ਸਪੋਰਟਟ 
ਪ੍ੋਗਰਾਿ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਿਟ ਕਡਪਾਕਜਟ ਦੀ 
ਸਟੇਟਿੈਂਟ

• ਿੰਿ ਦੇ ਸਥਾਿ ਦੀ ਸੁਰੱਕਿਆ ਅਤੇ ਿੀਿਾ 
ਿੋਰਡ ਦੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਿੈਂਟ T5007

• ਸੰਪਤੀ ਟੈਿਸ ਅਸੈਸਿੈਂਟ
• ਿਰੈਕਡਟ ਿਾਰਡ ਸਟੇਟਿੈਂਟ, ਿੈਂਿ ਅਿਾਊਂਟ 

ਸਟੇਟਿੈਂਟ, ਜਾਂ RRSP, RRIF, 
RHOSP ਜਾਂ T5 ਸਟੇਟਿੈਂਟ

•	 CNIB ਿਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਕਜਸਟਰਡ 
ਚੈਰੀਟੇਿਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਿਾਰਡ ਜੋ ਕਿ ਅਯੋਗ 
ਕਵਅਿਤੀਆਂ ਿੰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਦਾਿ ਿਰਦੀ ਹੈ

• ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਿਾਰਡ ਜਾਂ ਕਰਿਾਰਡ
• ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਿੈਂਪਸ ਦੀ ਕਰਹਾਇਸ਼ 

ਕਦਿਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਜਸ ਿੰੂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ 
ਸਿੈਂਡਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਵਚ ਕਵਕਦਆਰਥੀ ਦੀ 
ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਕਿਸ ਜਾਂ ਅਕਿਿਾਰੀਆਂ 
ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਿੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ

• ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਿੰਿਿ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਲੰਿੀ ਕਿਆਦ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ 
ਕਰਹਾਇਸ਼ ਿਾਿੰੂਿ 2007 ਦੇ ਅਿੀਿ ਇੱਿ 
ਲੰਿੀ ਕਿਆਦ ਦੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਹਾਇਸ਼ 
ਪ੍ਸਤੁਤ ਿਰਦਾ ਹੈ

• ਹਾਈਡਰੋ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਟੈਲੀਿੋਿ ਜਾਂ ਿੇਿਲ 
ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਟੀਕਲਟੀ ਕਿਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਪਿਕਲਿ ਯੂਟੀਕਲਟੀ ਿਿੀਸ਼ਿ ਦਾ ਇੱਿ 
ਕਿੱਲ

• ਚੈਿ ਸਟੱਿ, T4 ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਜਾਂ 
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤਿਿਾਹ ਦੀ 
ਰਸੀਦ

• ਇੱਿ ਪੋਸਟ ਸਿੈਂਡਰੀ ਸਿੂਲ ਦੀ ਟ੍ਾਂਸਕਿ੍ਪਟ 
ਜਾਂ ਕਰਪੋਰਟ ਿਾਰਡ


