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ਕ ਰਜਕ ਰੀ ਿਿੰਖੇਪ: ਹਰ ਦਿ ਿ਼ਾਲ ਬ਼ਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਿਿੰਘੀ ਜਿਗਣਿ਼ਾ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ-ਅਧ਼ਾਰਤ ਚੋਣ ਪਰਣ਼ਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ
ਵ਼ਾਲੇ ਸਟਹਰ਼ਾਂ ਿਿੰ ਵੋਟ ਿੰਗ ਟ਼ਿਟਲਹ ਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦ਼ਾਂ ਦੀ ਿਮੀਟਖਆ ਕਰਿੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜਦ਼ਾ ਜਿਿਿੰਟਖਆ ਅਿੰਕਟਿਆਂ ਦੇ ਅਧ਼ਾਰ ਤੇ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ
ਹੱਦ਼ਾਂ ਿਿੰ ਦੁਬ਼ਾਰ਼ਾ ਅਪਿ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਵੋਟ ਿੰਗ ਟ਼ਿਲਹ ੇ ਆਬ਼ਾਦੀ ਟਵੱਚ ਕ਼ਾਫੀ ਬਰ਼ਾਬਰ ਰਟਹਣਗੇ ਅਤੇ ਟਫਰ ਵੀ ਅਟਧਕ਼ਾਰ਼ਾਂ ਦੀ
ਰੱਟਖਆ ਕਰਿਗੇ ਟਦਲਚਿਪੀ ਵ਼ਾਲੇ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਟਰਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ਼ਾਂ ਿਿੰ ਆਪਣੀ ਪਿਿੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵ਼ਾਰ਼ਾਂ ਿਿੰ ਵੋ ਪ਼ਾਉਣ਼ਾ ਿੁਟਿਸਟਚਤ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ
ਿਕੇ ਟਕ। 2020 ਦੇ ਜਿਿਿੰਟਖਆ ਅਿੰਕਿੇ ਟਪਛਲੀ 2010 ਜਿਿਿੰਟਖਆ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਆਬ਼ਾਦੀ ਜ਼ਾਂ ਜਿਿਿੰਟਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ਼ਾਂ ਟਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਿਿੰ ਹੱਲ ਕਰਿ ਲਈ ਵੋਟ ਿੰਗ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ ਿੀਮ਼ਾਵ਼ਾਂ ਿਿੰ ਟਵਵਿਟਿਤ ਕਰਿ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਪੈਦ਼ਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਿ। ਯਐਿ ਜਿਗਣਿ਼ਾ ਟਬਊਰੋ ਿੇ
ਂ ਡੇ ਼ਾ ਿਿੰ ਪਰਦ਼ਾਿ ਕਰਿ ਟਵੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਏਗੀ। 31 ਜੁਲ਼ਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਡ਼ਾ ਼ਾ
ਘੋਸਣ਼ਾ ਕੀਤੀ ਟਕ ਇਿ ਿਮੀਟਖਆ ਦੇ ਲੋ ਿੀਦੇ
ਪਹੁਿੰਚ਼ਾਉਣ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ 30 ਿਤਿੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਡ਼ਾ ਼ਾ ਟਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ। ਟਿ ੀ ਫਰੀਮ਼ਾਂ 8 ਿਵਿੰਬਰ, 2022 ਿਿੰ ਟਿਯਮਤ ਚੋਣ ਦੀ
ਮੇ਼ਿਬ਼ਾਿੀ ਕਰੇਗ਼ਾ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਿੰਗ ਟ਼ਿਟਲਹ ਆਂ ਦੀਆਂ ਿੀਮ਼ਾਵ਼ਾਂ ਿਿੰ ਇਿ ਚੋਣ ਤੋਂ 205 ਟਦਿ ਪਟਹਲ਼ਾਂ ਿਹੀ ਂ ਅਪਣ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ।
ਇਿ ਲਈ, 18 ਅਪਰੈਲ 2022 ਿਿੰ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ ਹੱਦ਼ਾਂ ਿਿੰ ਅਪਣ਼ਾਇਆ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਲ਼ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ .
ਸਪਛੋਕੜ: 2017 ਟਵਚ, ਸਟਹਰ ਿੇ ਟ਼ਿਮਿੀ ਚੋਣ਼ਾਂ ਟਵਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਰ ਕੀਤੀ। ਪਰਦਰਸਿ ਕਰਿ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ
ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ-ਅਧ਼ਾਰਤ ਚੋਣ਼ਾਂ ਟਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਸਟਹਰ ਿੇ ਇੱਕ ਜਿਗਣਿ ਕਰਿ ਵ਼ਾਲੇ ਤੋਂ ਿੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮ਼ਿਬਤ
ਕਟਮਊਟਿ ੀ ਦੀ ਸਮਲੀਅਤ ਪਰਟਕਟਰਆ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ-ਅਧ਼ਾਟਰਤ ਿਕਟਸਆਂ ਿਿੰ 13 ਜਿ, 2017 ਿਿੰ ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਿੇ ਇੱਕ
ਿਵੇਂ ਆਰਡੀਿੈਂਿ ਰ਼ਾਹੀ ਂ ਛੇ ਿਵੇਂ ਕੌਂਿਲ ਟ਼ਿਟਲਹ ਆਂ ਿਿੰ ਮਿ਼ਿਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿ਼ਾਅ ਟਵੱਚ ਕ਼ਾਰਜਕਰਮ ਦੀ ਿਿ਼ਾਪਿ਼ਾ ਿ਼ਾਲ ਅਪਣ਼ਾਇਆ
ਿੀ।ਿਵਿੰਬਰ 2018 ਦੀਆਂ ਚੋਣ਼ਾਂ ਟਵੱਚ, ਵੋ ਰ਼ਾਂ ਿੇ ਪਟਹਲੀ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ-ਅਧ਼ਾਰਤ ਚੋਣ ਟਵੱਚ ਟਹੱਿ਼ਾ ਟਲਆ ਜਦੋਂ ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਦੀਆਂ ਚ਼ਾਰ ਿੀ ਼ਾਂ
ਚੋਣ਼ਾਂ ਲਈ ਿੀ; ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ 1 (ਸਟਹਰ ਦ਼ਾ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਟਹੱਿ਼ਾ - ਦੋ- ਿ਼ਾਲ ਦੀ ਟਮਆਦ), ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ 2 (ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰੀ ਭ਼ਾਗ), ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ 3
(ਕੇਂਦਰੀ ਟਹੱਿ਼ਾ), ਅਤੇ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ 4 (ਪਰਬੀ ਟਹੱਿ਼ਾ)। ਿਵਿੰਬਰ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣ਼ਾਂ ਟਵੱਚ, ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ 1 (ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭ਼ਾਗ), ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ 5
(ਦੱਖਣੀ ਟਹੱਿ਼ਾ) ਅਤੇ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ 6 (ਕੇਂਦਰੀ ਦੱਖਣੀ ਟਹੱਿ਼ਾ) ਦੇ ਵੋ ਰ਼ਾਂ ਿੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲਬਰ ਚੁਟਣਆ, ਅਤੇ ਿ਼ਾਰੇ ਵੋ ਰ਼ਾਂ ਿੇ ਮੇਅਰ
ਦੀ ਿਟਿਤੀ ਦ਼ਾ ਫੈਿਲ਼ਾ ਕੀਤ਼ਾ।
ਇੱਕ ਵ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ ਚੋਣ਼ਾਂ ਟਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜ਼ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ, ਰ਼ਾਜ ਦੇ ਕ਼ਾਿਿੰ ਿ ਅਿੁ ਿ਼ਾਰ ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਦੀ ਪਿਤ਼ਾਲ ਕਰਿੀ
ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਜਰਰੀ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਵੋਟ ਗ
ਿੰ ਅਟਧਕ਼ਾਰ ਐਕ ਦੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਿਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਿਿੰਘੀ ਜਿਗਣਿ਼ਾ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ ਹਰ
10 ਿ਼ਾਲ਼ਾਂ ਬ਼ਾਅਦ ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਦੀ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ ਿੀਮ਼ਾ ਿਿੰ ਅਿੁ ਕਲ ਬਣ਼ਾਉਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। ਇਿ ਪਰਟਕਟਰਆ ਲਈ ਟਿ ੀ ਿਿੰ ਿ਼ਾਗਟਰਕ
ਰੁਝੇਟਵਆਂ ਿਿੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਿ, ਟਵਆਪਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚ਼ਾਰ ਜਿਤਕ ਿੁਣਵ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਮੇ਼ਿਬ਼ਾਿੀ ਕਰਿ, ਅਤੇ ਪਟਰਭ਼ਾਸਤ
ਮ਼ਾਪਦਿੰਡ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਿ ਿੀਮ਼ਾਵ਼ਾਂ ਿਿੰ ਅਪਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਟਵਆਪਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਿੋਟ ਿ ਪਰਦ਼ਾਿ ਕਰਿ ਦੀ ਼ਿਰਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਟਿ ੀ ਆਫ
ਫਰੀਮ਼ਾਂ ਿੇ ਡੇ ਼ਾ ਟਵਸਲੇ ਸਣ, ਿਕਸੇ ਦੀ ਟਿਰਜਣ਼ਾ, ਵੈਬਿ਼ਾਈ ਪਰਸ਼ਾਿਿ, ਼ਾਈਮਲ਼ਾਈਿ ਅਤੇ ਿੋਟ ਿ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰਤ਼ਾਂ ਦੀ ਿਮੁਚ
ੱ ੀ
ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਿਿੰ ਯਕੀਿੀ ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਟਿ ੀ ਦੇ ਰੀਟਡਿਟ ਰਕਟ ਗ
ਿੰ ਪਰਟਕਟਰਆ ਦੇ ਪਰਬਿੰਧਿ ਟਵੱਚ ਿਹ਼ਾਇਤ਼ਾ ਲਈ ਿੈਸਿਲ ਡੈਮੋਗਰ਼ਾਟਫਕਿ
ਕ਼ਾਰਪੋਰੇਸਿ, ਇਿੰਕ. ਤੋਂ ਡੈਮਗ
ੋ ਰ਼ਾਫਰ ਿੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਿ।
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ਸਵਚ ਰ-ਵਟ ਾਂਦਰੇ / ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ: ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਦੇ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ ਚੋਣ਼ਾਂ ਟਵਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬ਼ਾਅਦ, ਰ਼ਾਜ ਿੇ ਮੁਿ ਵਿੰਡਣ ਦੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਿਿੰ
ਟਿਯਿੰਤਟਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਵ਼ਾਧ ਕ਼ਾਿਿੰ ਿ ਬਣ਼ਾਏ ਹਿ, ਟਜਿ ਟਵਚ ਟਿਰਪੱਖ ਿਕਸੇ ਐਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ ਜੋ ਕਟਮਊਟਿ ੀ ਿਿੰ ਇਕਜੁੱ ਰੱਖਣ
ਅਤੇ ਪੱਖਪ਼ਾਤ ਦੀਆਂ ਮਿ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਿ ਦੇ ਮਿੰਤਵ ਿ਼ਾਲ ਮੁਿ ਵਿੰਡਣ ਦੇ ਮ਼ਾਪਦਿੰਡ ਟਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਿ। ਇਿ ਟਵਚ ਕਟਮਊਟਿ ੀਕਟਮਊਟਿ ੀ
ਪਹੁਿੰਚ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਿੁਣਵ਼ਾਈ ਦੀਆਂ ਜਰਰਤ਼ਾਂ ਅਤੇ ਿਮ਼ਾਂ-ਰੇਖ਼ਾਵ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਜੋ ਰ਼ਾਜ ਦੇ ਮੁਿ ਵਿੰਡਣ ਦੇ ਕ਼ਾਰਜਕਰਮ ਿਿੰ ਹੋਰ ਿੇਟਿਓ ਂ
ਜ਼ਾਣਦੀਆਂ ਹਿ।
•

•

ਂ ਮ਼ਾਪਦਿੰਡ ਲ਼ਾ਼ਿਮੀ:
ਟ਼ਿਲਹ ੇ ਦੁਬ਼ਾਰ਼ਾ ਡਰ਼ਾਇਿੰਗ ਕਰਿ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਿਿੰਘੀ ਲੋ ਿੀਦੇ
o

ਹਰੇਕ ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਦੇ ਟ਼ਿਲਹ ੇ ਟਵੱਚ ਲਗਭਗ ਬਰ਼ਾਬਰ ਆਬ਼ਾਦੀ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ;

o

ਇੱਕ ਗੁ ਿੰਝਲਦ਼ਾਰ ਯੋਜਿ਼ਾ ਿਿੰ ਇੱਕ inੰਿੰਗ ਿ਼ਾਲ ਉਲੀਟਕਆ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਵੋਟ ਗ
ਿੰ ਰ਼ਾਈ ਿ ਐਕ ਅਤੇ
ਯਐਿ ਦੇ ਿਿੰਟਵਧ਼ਾਿ ਦੇ ਬਰ਼ਾਬਰ ਿੁਰਟੱ ਖਆ ਧ਼ਾਰ਼ਾ ਦੀ ਪ਼ਾਲਣ਼ਾ ਕਰਦ਼ਾ ਹੈ; ਅਤੇ

o

ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਦੇ ਟ਼ਿਟਲਹ ਆਂ ਿਿੰ ਮੁੱਖ ਕ਼ਾਰਕ ਵਜੋਂ ਿਿਲ ਿ਼ਾਲ ਿਹੀ ਂ ਟਖੱਟਚਆ ਜ਼ਾਏਗ਼ਾ।

ਟਿਰਪੱਖ ਿਕਸੇ ਐਕ ਲਈ ਹੁਣ ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਿਿੰ ਹੇਠ ਟਦੱਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕਰਮ ਅਿੁ ਿ਼ਾਰ ਟਿਰਧ਼ਾਰਤ ਮ਼ਾਪਦਿੰਡ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਟਦਆਂ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ ਿੀਮ਼ਾਵ਼ਾਂ ਿਿੰ ਅਪਣ਼ਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੈ:
1. ਟਜਿ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਟਭਆਿਯੋਗ ਹੈ, ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਟ਼ਿਲਹ ੇ ਭਗੋਟਲਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਿ਼ਾਰ ਹੋਣੇ ਚ਼ਾਹੀਦੇ ਹਿ। ਉਹ ਖੇਤਰ
ਜੋ ਟਿਰਫ ਿ਼ਾਲ ਲੱ ਗਦੇ ਕੋਟਿਆਂ ਦੇ ਟਬਿੰਦਆਂ ਤੇ ਟਮਲਦੇ ਹਿ ਿਿੰਖਪ
ੇ ਿਹੀ ਂ ਹਿ। ਉਹ ਖੇਤਰ ਜੋ ਪ਼ਾਣੀ ਿ਼ਾਲ ਵੱਖਰੇ
ਹੁਿੰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ, ਿੁਰਿੰਗ ਜ਼ਾਂ ਟਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਰੀ ਿੇਵ਼ਾ ਿ਼ਾਲ ਜੁਿੇ ਿਹੀ ਂ ਹੁਦ
ਿੰ ੇ।
2. ਟਵਹ਼ਾਰਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਟਕਿੇ ਵੀ ਿਿ਼ਾਿਕ ਆਂ.-ਗੁਆਂ or ਜ਼ਾਂ ਿਿ਼ਾਿਕ ਟਹੱਤ਼ਾਂ ਦੀ ਭਗੋਟਲਕ ਅਖਿੰਡਤ਼ਾ ਦ਼ਾ ਇਿ
respectedੰਿੰਗ ਿ਼ਾਲ ਿਿਮ਼ਾਿ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ ਜੋ ਇਿ ਦੀ ਵਿੰਡ ਿਿੰ ਘੱ ਦ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ "ਟਹੱਤ ਦੀ ਕਟਮਊਟਿ ੀ"
ਇੱਕ ਅਬ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿ਼ਾਂਝੇ ਿਮ਼ਾਟਜਕ ਜ਼ਾਂ ਆਰਟਿਕ ਟਹੱਤ਼ਾਂ ਿਿੰ ਿ਼ਾਂਝ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਜਿ ਿਿੰ ਇਿਦੇ ਪਰਭ਼ਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ
ਟਿਰਪੱਖ ਿੁ ਮ਼ਾਇਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟ਼ਿਲਹ ੇ ਟਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ। ਟਦਲਚਿਪੀ ਰੱਖਣ
ਵ਼ਾਲੀਆਂ ਕਟਮਊਟਿ ੀਆਂ ਟਵੱਚ ਰ਼ਾਜਿੀਟਤਕ ਪ਼ਾਰ ੀਆਂ, ਿੱਤ਼ਾਧ਼ਾਰੀ ਜ਼ਾਂ ਰ਼ਾਜਿੀ ਉਮੀਦਵ਼ਾਰ਼ਾਂ ਿ਼ਾਲ ਿਬਿੰਧ ਸ਼ਾਮਲ
ਿਹੀ ਂ ਹੁਦ
ਿੰ ੇ।
3. ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਦੀਆਂ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ ਹੱਦ਼ਾਂ ਵਿਿੀਕ਼ਾਂ ਦੁਆਰ਼ਾ ਅਿ਼ਾਿੀ ਿ਼ਾਲ ਪਛ਼ਾਣਿ ਯੋਗ ਅਤੇ ਿਮਝੀਆਂ ਜ਼ਾਣੀਆਂ
ਚ਼ਾਹੀਦੀਆਂ ਹਿ। ਟਜਿ ਹੱਦ ਤਕ ਟਵਵਹ਼ਾਰਕ ਹੈ, ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਟ਼ਿਲਹ ੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਿਕਲੀ ਰੁਕ਼ਾਵ ਼ਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਜ਼ਾਂ
ਸਟਹਰ ਦੀਆਂ ਿੀਮ਼ਾਵ਼ਾਂ ਦੁਆਰ਼ਾ ਬਿੰਿੇਹ ਜ਼ਾਣਗੇ।
4. ਟਵਹ਼ਾਰਕ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਟਜਿੇ ਇਹ ਇਿ ਉਪ ਮਿੰਡਲ ਟਵੱਚ ਟਪਛਲੇ ਮ਼ਾਪਦਿੰਡ਼ਾਂ ਿ਼ਾਲ ਮੇਲ ਿਹੀ ਂ ਖ਼ਾਂਦ਼ਾ, ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ
ਟ਼ਿਟਲਹ ਆਂ ਿਿੰ ਭਗੋਟਲਕ ਿਿੰਕੁਟਚਤਤ਼ਾ ਿਿੰ ਇਿ ਢਿੰਗ ਿ਼ਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਟਖੱਟਚਆ ਜ਼ਾਣ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ ਟਕ
ਆਿ ਪ਼ਾਿ ਦੇ ਆਬ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਲ਼ਾਟਕਆਂ ਿਿੰ ਵਧੇਰੇ ਦਰ ਵਿੋਂ ਦੇ ਹੱਕ ਟਵੱਚ ਿ਼ਾ ਛੱਟਡਆ ਜ਼ਾਵੇ।

•

ਇਿ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵ਼ਾ, ਟਿਰਪੱਖ ਿਕਸੇ ਐਕ ਸਟਹਰ ਦੀਆਂ ਕ਼ਾਰਵ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਵਆਪਕ ਿਚੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਿੀਕ਼ਾਂ ਿਿੰ ਮੁਿ ਵਿੰਡਣ
ਵ਼ਾਲੀ ਜਿਤਕ ਿਮੀਟਖਆ ਪਰਟਕਟਰਆ ਟਵੱਚ ਟਹੱਿ਼ਾ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਼ਿਰਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਰਰਤ਼ਾਂ ਦੀਆਂ
ਟਵਸੇਸਤ਼ਾਵ਼ਾਂ ਹੇਠ਼ਾਂ ਟਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਿ:
o
o

ਅਪਡੇ

ਸਟਹਰ ਿਿੰ ਘੱ ੋ ਘੱ ਚ਼ਾਰ ਜਿਤਕ ਿੁਣਵ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਮੇ਼ਿਬ਼ਾਿੀ ਕਰਿੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਜਿ ਤੇ ਜਿਤ਼ਾ ਿਿੰ ਇੱਕ ਜ਼ਾਂ
ਵਧੇਰੇ ਵੋਟ ਗ
ਿੰ ਟ਼ਿਟਲਹ ਆਂ ਦੀ ਰਚਿ਼ਾ ਿਿੰਬਿੰਧੀ ਇਿਪੁ ਪਰਦ਼ਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਿੱਦ਼ਾ ਟਦੱਤ਼ਾ ਜ਼ਾਂਦ਼ਾ ਹੈ।
ਟਿ ੀ ਿਿੰ ਕਟਮ residentsਟਿ ੀ ਦੀ ਿੇਵ਼ਾ ਕਰਿ ਵ਼ਾਲੇ ਵਿਿੀਕ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਟਮਊਟਿ ੀ ਿਮਹ਼ਾਂ ਜ਼ਾਂ ਿਿੰਿਿ਼ਾਵ਼ਾਂ ਤੋਂ
ਿ਼ਾਗਟਰਕ ਰੁਝੇਟਵਆਂ ਿਿੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਿ ਲਈ ਿ਼ਾਰੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਦੌਰ਼ਾਿ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਪਰਦ਼ਾਿ ਕਰਿੀ ਲ਼ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ,
ਟਜਿ ਟਵੱਚ ਘੱ ਟਗਣਤੀ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਭ਼ਾਈਚ਼ਾਟਰਆਂ ਟਵੱਚ ਿਰਗਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਿ, ਅਤੇ ਟਜਿਹ਼ਾਂ ਿੇ ਮੁਿ ਵਿੰਡਣ ਦੀਆਂ
ਕੋਟਸਸ਼ਾਂ ਿਿੰਬਿੰਧੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਲਈ ਬੇਿਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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ਸਟਹਰ ਿਿੰ ਲ਼ਾ਼ਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਿੰਗਰੇ਼ਿੀ ਅਤੇ ਲ਼ਾਗ ਭ਼ਾਸ਼ਾਵ਼ਾਂ ਟਵਚ ਦੁਬ਼ਾਰ਼ਾ ਪਰਟਕਟਰਆ ਦੀ ਆਮ ਟਵਆਟਖਆ ਦੇ ਿ਼ਾਲ
ਿ਼ਾਲ ਜਿਤਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪਬਟਲਕ ਿੁਣਵ਼ਾਈ ਦੌਰ਼ਾਿ ਗਵ਼ਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਾਂ ਟਲਖਤੀ ਗਵ਼ਾਹੀ ਟਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ
ਅਿੰਗਰੇ਼ਿੀ ਅਤੇ ਟਕਿੇ ਲ਼ਾਗ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਟਵਚ ਟਲਖਤੀ ਗਵ਼ਾਹੀ ਜਮਹ਼ਾ ਕਰ਼ਾਉਣ ਦੀ ਪਰਟਕਟਰਆਵ਼ਾਂ ਬ਼ਾਰੇ ਦੱਿਣੀ ਚ਼ਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਟਹਰ ਿਿੰ ਇਕ ਿਵ਼ਾਂ ਵੈੱਬ ਪੇਜ ਿਿ਼ਾਪਤ ਕਰਿ਼ਾ ਅਤੇ ਰੱਖਣ਼ਾ ਲ਼ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਜੋ ਿਵੀ ਂ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ ਹੱਦ਼ਾਂ ਿਿੰ ਅਪਣ਼ਾਉਣ ਤੋਂ
ਬ਼ਾਅਦ ਘੱ ੋ ਘੱ 10 ਿ਼ਾਲ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਬ਼ਾਰ਼ਾ ਵਿੰਡਣ ਲਈ ਿਮਰਟਪਤ ਹੈ।

ਟਿ ੀ ਆਫ ਫਰੀਮੋਂ ਦੇ ਰੀਟਡਿਟ ਕ
ਰ ਟ ਿੰਗ ਪਰ਼ਾਜੈਕ ਲਈ ਇਕ ਆਰ਼ਿੀ ਿਮ਼ਾਂ ਰੇਖ਼ਾ ਹੇਠ਼ਾਂ ਟਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ:
• ਜੁਲ਼ਾਈ 2021- ਅਕਤਬਰ 2021:
o ਟਿ ੀ ਆਫ ਫਰੀਮੋਂ ਰੀਟਡਰਿਟ ਰਕਟ ਗ
ਿੰ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਵੈਬਿ਼ਾਈ ਲ਼ਾਂਚ ਕਰੋ।
o ਮੁਿ ਵਿੰਡਣ ਦੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਿਿੰਬਿੰਧੀ ਜਿਤਕ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਪਰਦ਼ਾਿ ਕਰਿ ਲਈ ਕਟਮਊਟਿ ੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਟਵਆਪਕ
ਸਮਲੀਅਤ ਪਰਟਕਟਰਆਵ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰਆਤ ਕਰੋ।
o ਜਿਤਕ ਿੁਣਵ਼ਾਈ ਦੀ ਮੇ਼ਿਬ਼ਾਿੀ ਕਰੋ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਲੋ ਕ਼ਾਂ ਿਿੰ ਿਹੀ ਿੋਟ ਿ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਿੁ ਵ਼ਾਦ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰਤ਼ਾਂ ਿ਼ਾਲ ਮੁਿ
ਵਿੰਡਣ ਦੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਟਵਚ ਰਿਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤ਼ਾ ਜ਼ਾ ਿਕੇ।
• ਅਕਤਬਰ 2021 - ਮ਼ਾਰਚ 2022:
ਂ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਟਧਆਿ ਦੇਣ਼ਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖ।ੋ
o ਜਿਤਕ ਰੁਝਟੇ ਵਆਂ ਲਈ ਲੋ ਿੀਦੀ
o ਿਹੀ ਿੋਟ ਿ ਅਤੇ ਅਿੁ ਵ਼ਾਦ ਿੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਿ਼ਾਲ ਟਤਿੰਿ ਵ਼ਾਧ ਜਿਤਕ ਿੁਣਵ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਮੇ਼ਿਬ਼ਾਿੀ ਕਰੋ।
o ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਟਸਆਂ ਦੇ ਿਿੰਿਕਰਣ਼ਾਂ ਦੀ ਿਬਮ ਲ ਅਤੇ ਜਿਤਕ ਦੁਆਰ਼ਾ ਗਵ਼ਾਹੀ ਿਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਮੀਟਖਆ
ਕਰਿ ਲਈ ਿਲ਼ਾਹਕ਼ਾਰ ਿ਼ਾਲ ਕਿੰਮ ਕਰੋ।
• ਅਪਰੈਲ 2022 (18 ਅਪਰਲ
ੈ , 2022 ਤੱਕ):
o ਟਿ ੀ ਕੌਂਿਲ ਫੇਅਰ ਿਕਸੇ ਐਕ ਦੀਆਂ ਼ਿਰਰਤ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧ਼ਾਰ ਤੇ ਟ਼ਿਲਹ ਼ਾ ਿੀਮ਼ਾ ਿਕਸੇ ਦੀ ਿਮੀਟਖਆ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ
ਅਪਣ਼ਾਏਗੀ।
ਿਧ ਰਣ ਪਰਭ ਵ: ਇਿ ਟਰਪੋਰ ਿ਼ਾਲ ਕੋਈ ਟਵੱਤੀ ਪਰਭ਼ਾਵ ਜੁਟਿਆ ਿਹੀ ਂ ਹੈ। ਹ਼ਾਲ਼ਾਂਟਕ, ਦੁਬ਼ਾਰ਼ਾ ਵਿੰਡਣ ਦੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਲਈ ਸਟਹਰ ਿਿੰ
ਟਕਿੇ ਡੈਮਗ
ੋ ਰ਼ਾਫਰ ਦੀਆਂ ਿੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਿਿੰ ਬਰਕਰ਼ਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋ ਿ ਹੈ। ਿ ਼ਾਫ ਿੇ ਇਹ ਿੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਿੈਸਿਲ ਡੈਮਗ
ੋ ਰ਼ਾਟਫਕਿ ਕ਼ਾਰਪੋਰੇਸਿ, ਇਿੰਕ.
ਿ਼ਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਿ। ਿੇਵ਼ਾਵ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ $72,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਿ਼ਾ ਬਣੋ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵ਼ਾ, ਪਰਟਕਟਰਆ ਲਈ ਿਿੰਚ਼ਾਰ ਯਤਿ਼ਾਂ

ਿ਼ਾਲ ਿਬਿੰਧਤ ਖਰਟਚਆਂ ਿਿੰ ਟਪਰਿੰਟ ਿੰਗ, ਇਸਟਤਹ਼ਾਰਬ਼ਾ਼ਿੀ, ਆਟਦ ਿ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਾਵੇਗ਼ਾ।
ਵ ਤ ਵਰਣ ਿਮੀਸਖਆ:
ਿਿੰਪਰਕ: ਕੋਈ ਿਹੀ।ਂ
ਸਿਫ ਰਸ਼: ਫਰੇਮੋਂ ਰੀਟਡਿਟ ਰਕਟ ਗ
ਿੰ ਪਰਟਕਟਰਆ ਦੀ ਆਗ਼ਾਮੀ ਟਿ ੀ ਦੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਤੁ ਤੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਿਿੰ ਿਵੀਕ਼ਾਰ ਕਰੋ।

ਅਪਡੇ
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