मुख्य िनवाचन अिधकार , पंजाब रा य
शु -पऽ
तार ख 21 माच, 2011
बमांक चुनाव-2011/(ओईआर)/पी-3095,

पंजाब

रा य

के

असाधारण

राजपऽ तार ख 21 फरवर , 2011 म ूकािशत मुख्य िनवाचन अिधकार , पंजाब रा य
क अिधसूचना सं. बमांक चुनाव-2011/(ओईआर)/पी-1721, तार ख 21 फरवर , 2011
म, (i)

पृ

7, पं

“स यक्
(i)

पृ

7, पं

“स यक्
(i)
(iv)

(v)

पृ 8, पं
पृ

7, पं

11 म, “ भारतीय िमशन

ारा अनुूमा णत ” के ःथान पर

प से ःवत: अनुूमा णत ”पढ़ा जाए ।
21 म, “ भारतीय िमशन

ारा अनुूमा णत ” के ःथान पर

प से ःवत: अनुूमा णत ”पढ़ा जाए ।
8 म, “1 (छ) ” के ःथान पर “ 1(ज) ”पढ़ा जाए ।
21 म, “ भारतीय िमशन

ारा अनुूमा णत ” के ःथान पर

“स यक्

प से ःवत: अनुूमा णत ”पढ़ा जाए ।

पृ 1,0 पं

23म, “भारतीय िमशन के कसी स म पदधार

से ” के ःथान पर “स यक्

ारा स यक्

प

प से ःवत: ”पढ़ा जाए ।

(राज कमल चौधर , आईएएस)

अपर मुख्य िनवाचन अिधकार , पंजाब
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CHIEF ELECTORAL OFFICER, PUNJAB STATE
CORRIGENDA
The 21st March, 2011
No. Elec-2011/(OER)/P-3095
- In the Notification of the Chief Electoral Officer,
Punjab State number Elec-2011/(OER)/P- 1721, dated 21st February, 2011 published in the
Extra Ordinary Gazette of the State of Punjab dated 21st February, 2011, (i)
at page 1, in line 19, for “duly attested by the competent official of
the Indian mission in the country concerned” read “duly selfattested”
(ii)
at page 3, in line 10, for “attested by the Indian Mission” read
“duly self-attested”
(iii)
at page 3, in line 21, for “attested by the Indian Mission” read
“duly self-attested”
(iv)
at page 3, in line 38, for “1(g)” read “1(h)”
(v)

at page 5, in line 27-28, for “got duly attested by the competent
official in the Indian Mission” read “duly self-attested”
(Raj Kamal Chaudhuri, IAS)
Additional Chief Electoral Officer, Punjab
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ
ਸ਼ੁਧੀ-ਪੱਤਰ
ਿਮਤੀ 21 ਮਾਰਚ, 2011

ਨੰ. ਚੋਣ-2011/(ਓ.ਈ.ਆਰ.)/ਪੀ- 3095 ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਗਜ਼ਟ ਿਮਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਿਵਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਅਿਧਸੂਸਨ ਨੰ. ਨੰ. ਚੋਣ-2011/(ਓ.ਈ.ਆਰ.)/ਪੀ-1721, ਿਮਤੀ 21 ਫਰਵਰੀ, 2011 ਿਵਚ, (i)

ਪੰ ਨਾ ਨੰ. 1, ਪੰ ਕਤੀ 11 ਿਵਚ, “ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 8-ਏ ” ਦੀ ਥ ਤੇ “ 1960 ਦਾ ਿਨਯਮ

8-ਏ ”, ਪਿੜਆ ਜਾਵੇ ।
(ii)

ਪੰ ਨਾ ਨੰ. 1, ਪੰ ਕਤੀ 17-18 ਿਵਚ, “ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਿਵਚ ਭਾਰਤ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਿਧਕਾਰੀ
ਵਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ “ ਦੀ ਥ ਤੇ “ ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਰਕੇ ”,
ਪਿੜਆ ਜਾਵੇ ।

(iii)

ਪੰ ਨਾ ਨੰ. 12, ਪੰ ਕਤੀ 11-12 ਿਵਚ, “ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਿਮਸ਼ਨ ਤ ਤਸਦੀਕ
ਕਰਵਾਕੇ ” ਦੀ ਥ ਤੇ “ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀਆਂ ”, ਪਿੜਆ ਜਾਵੇ ।

(iv)

ਪੰ ਨਾ ਨੰ. 12, ਪੰ ਕਤੀ 22 ਿਵਚ, “ ਭਾਰਤੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਕੇ ” ਦੀ ਥ ਤੇ
“ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਰਕੇ ”, ਪਿੜਆ ਜਾਵੇ ।

(v)

ਪੰ ਨਾ ਨੰ. 13, ਪੰ ਕਤੀ 12 ਿਵਚ, “ 1(ਛ) ” ਦੀ ਥ ਤੇ “1(ਜ) ”, ਪਿੜਆ ਜਾਵੇ ।

(vi)

ਪੰ ਨਾ ਨੰ. 15, ਪੰ ਕਤੀ 22 ਿਵਚ, “ਭਾਰਤੀ ਿਮਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ “ ਦੀ ਥ ਤੇ “ਬਕਾਇਦਾ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
” , ਪਿੜਆ ਜਾਵੇ ।
(ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ)
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਪੰ ਜਾਬ
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