
Urdu 

�ہ ا�����2011� �  ا����� آ��ٹ� ذ�

���ت�� ���� ووٹ$# آے !�رے ��ں �

 +��$# آ� *�ر�( اور و)'

 )ا�ار (2011 د���� 11 �

� 7:30 a.m. – 10:30 p.m. 

  ووٹ$#

 ا%#راج ,#ہ ووٹ� (!  )'!ز %�!$�#"!ن ا ���� آے دوران ا��ے ووٹ ڈال ���ے ہ�ں ۔ �

�  ص � �4 ا�ٹ��� %!)2د آ�! 1!$ے "! ۔ہ� ووٹ� (! )'!ز %�!$�#ہ آے  �ے ا( 0)/.

 دن �ہ:ے )�;:9ہ ووٹ� (! )'!ز %�!$�#ہ آ ا(0 �ل آ!رڈ 1!ر7 آ�! �5 �4 آے دن �ے  �

 1!$ے "! 1= �� )/.ص آ�دہ � �4 ا�ٹ��� درج ہ"! ۔

ا"� ووٹ� (! )'!ز %�!$�#"!ن آ ووٹ�4 آے ?!رے )�ں );:)!ت آے  �ے ز?!%< ���1!%< آ<  �

 ،�28 وہ )#د درآ!ر ہ ��( آ آ!ل آ����ے ہ�ں ۔ CHEER  �ے2011 %

 

 ہ�ٹ �01 /�.� ز!�ن

 ?E!�! ا%ڈو%���!

گ !G� 

>$!E� 

3755 6811 

 ہ�7#

> !H�% 
3755 6822 

 6833 3755 اردو

 

 ووٹ آ�6ے ڈا��ں؟

 آ!رڈ � �4 ا�ٹ��� �� �!�J K$�ں اور � �4 آے �I:ہ آ دآE!$�ں ۔ HKID ا��! �

 )/�:U ?�:ٹ ���H، اس آے )Q!R  N?!Oہ %��� اور ���H 2 (! 1 آے NP آے )M N?!Oپ آ Mپ �

رڈ د(ے 1!$�ں "ے ۔? 
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1د ��!ہ ��� �ے ا��< ��V# آے ا)�#  �ووٹ�4 آے آ��ہ )�ں ا��ے ?�:ٹ ���H �� آ��ہ )�ں )

7 دا$�وں )�ں ر�E? 4% آے %�!ن دہ< آ�(ں ۔ )�;:9ہ X�? ں آے �!)�ےواروں آے %!)

:< P:9ہ )�ں ?�!ن آ�دہ ��ٹں آ< �;#اد �ے ز(!دہ آے  �ے ووٹ %ہ آ�(ں ۔ ا"� Mپ �ے ذ(

آ$< ]:O< ہ1!$ے، � ?�ا$ے )ہ�?!%< ��:ٹ ��Z)�� �Hا$ڈ%4 ا�VQ آ وا�= آ�(ں اور 

    )��!دل آے  �ے در[ا�\ آ�(ں ۔

 آے %�!ن �ے %�!ن زدہ ?�:ٹ ���H آ د(ے "^ے  Q!Rہ )�ں ڈا �ں اور ا�ے ?�:ٹ ?�= )�ں ��� �

   _!ہ� آ�دہ ��\ )�ں ڈا �ں ۔


