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Introduction
1. In order to promote transparency and accountability in the working of
every Public authority and to empower the citizens to secure access to
information under the control of each public authority, the Government
of India have enacted “The Right to Information Act, 2005”, (RTI Act)
which came into Force on 15.06.2005. In accordance with the provisions
of section 4(1) (b) of this Act, Punjab Scheduled Castes Land
Development & Finance Corporation has brought out this manual for
Information and guidance of the stakeholders and the general public.
2. Section 4 of RTI Act 2005
1. Every Public Authority shall:‐
a)
Every Public Authority shall maintain all its records
duly catalogued and indexed in a manner
b)
17 Manuals
c)
Publish all relevant facts while formulating important
policies or announcing the decisions which affect
public informed
d)
Provide reasons for its administrative or quasi‐judicial
decisions to affected persons
2. Every Public Authority shall provide as much information Suo ‐motu
to the Public at regular intervals through various means of
communication, including the internet (Clause b of Sub‐Section 1)
3. Every Information shall be disseminated widely (Sub‐Section 1)
4. All materials shall be disseminated taking into consideration the cost
effectiveness, local language and the most effective method of
communication in that local area and the information should be
easily accessible
3. The purpose of this manual is to inform the general public about
Authority’s organisational set‐up, functions and duties of its officers and
employees, records and documents available with it
4. This manual is aimed at the public in general and users of the services,
and Provides information about the schemes, projects and programmes
being implemented by the Authorities.
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1 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਸੰ ਗਠਨ, ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
1.1

ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ:‐ gzikp nB[;{fus ikshnK G" ftek; ns/ ftZs ekog'o/;aB,
n?;H;hHUHBzL101^102^103, ;?eNo^17^;h, uzvhrVQ.

1.2

ਸੰ ਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ: ;qh f;pB ;h, nkJhHJ/Hn?;, ekoiekoh vkfJo?eNo

1.3

ਕੁੰ ਜੀ ਉਦੇਸ਼: gzikp nB[;{fus ikshnK G"A ftek; ns/ ftZs ekog'o/;aB d/ n?eN 1970 nXhB
ekog'o;
/ aB dk w[Zy T[d/;a gzikp oki ftZu nB[;{fus iksh d/ b'eK dk nkofEe gZXo T[go u[ZeDk j?.

1.4

ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਫਰਜ਼:

The powers and functions of the Corporation have been mention ED in Section 16 of
the Act.
The Corporation has been entrusted the task of Economic upliftment of the
1(i)
members of the Scheduled Castes in the State.
2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, such power shall
include the power:
i) To plan , promote and undertake on its own or in collaboration or through
such Scheduled Castes Organisation or other agencies as may be approved
by the Board , programmes of agricultural development , marketing ,
processing , supply and storage of agricultural produce , small  scale
industry , building construction , transport and such other business, trade or
activity as may be approved in this behalf by the State Government.
ii) To provide financial assistance to members of Scheduled Castes or Scheduled
Castes Organisations by advancing to them in cash or in kind loans including
loans under hirepurchase system for any of the purposes specified in clause (i)
either directly or through such agency, Organisation or institution as may be
approved by the Board.;
iii) To give on hire agricultural or industrial machinery or equipment to the members
of Scheduled Castes or Scheduled Castes Organisations ;
To give grants and subsidies to, and to guarantee loans taken by the members
iv)
of Scheduled Castes or Scheduled Castes Organisations;
v) To borrow money subject to such conditions as the Board may specify;
vi) To receive gifts , grants and donations ;
vii) To issue bonds and debentures ;
viii) To draw, make accept, endorse, discount, execute and issue promissory notes,
bills of exchange, hundies, bills warrants, debentures and other negotiable
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instruments;
ix ) To invest or deposit surplus funds of the Corporation in Government securities or
in such other manner as the Board may decide ;
x) To enter into contracts ; and
xi) To discharge such other functions as may be prescribed or as are supplemental,
incidental or consequential to any of the functions conferred on it under this Act.
As mention above the Corporation has been entrusted the task of Economic
Upliftment of the members of the Scheduled castes .The detail Procedure for
applying loan and schemes is under Finance Scheme page.

1.5

ਸੰ ਗਠਨ ਚਾਰਟ:
PUNJAB SCHEDULED CASTES LAND DEVELOPMENT & FINANCE CORPORATION
Board of Directors

Chairman

Vice Chairman

Executive Director

GM( Pln./Vig. )
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Stat Officer

CAO(Pymt.)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

CAO(Recy.)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

SO(Rec)(1)
SO(Recy)(2)

AO(Audit)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ADO(Admn.)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ADO(Loan)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

D.M & ADMs
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2 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼
2.1
ਲੜੀ

ਮੁੱ ਖੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ (ਪਸ਼ਾਸਕੀ, ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ (ਹੋਰ)):
ਅਹੁਦਾ

ਨੰ

ਅਿਧਕਾਰ (ਪਸ਼ਾਸਕੀ, ਿਵੱ ਤੀ ਅਤੇ

ਫ਼ਰਜ਼

ਕਾਨੂੰਨੀ)

1)

ekoiekoh
vkfJo?e No

2)

iBob w?B/io
(gbkB$ ftihb?A; )

3)

T[g gqpX
z eh nc;o
(J/Hn?bHnko) ns/
ekB{Bh ;akyk

ekog'o;
/ aB dk w[Zy ekoi eosk
nfXekoh

T) ekog'o/;aB okjhA ;w{j ehs/ ezw
eki dk T[ZsodkJh ns/ p'ov nkc
vkfJo?e Noi tZbA' gqtkB ehshnK
gkb;hnK B{z bkr{ eoBk.
n) ekog'o/;aB d/ o?r{b;
/ aB nXhB ns/
p'ov okjhA ;"ghnK fizw/tkohnK B{z
fBGkT[D k.
fJ; ;akyk dh d/y ^o/y iBob w?Bi
/ o
(gh) tb'A ehsh iKdh j?.
1) gbkfBzr ;akyk dh d/y^o/y eoB .
2) ftihb?A; ;akyk dh d/y ^o/y eoB
ns/ gVskbK ns/ f;ekfJsK d/ fBgNko/
;pzXh ezw‐eki eoB dk ezw. gbkfBzr
;akykL fJ; ;akyk dh d/y^o/y nzeVk
nc;o tb'A iBob w?B/io(gh) nXhB
ehsh iKdh j? 1) tZytZy soKQ d/
nzefVnK dh d/y^o/y ;pzXh ezw.
3) fBrw dhnK tZytZy ;ehwK sfjs
;pzXh ;oekoh czv obhi eokT[D ;pzXh
gZso fttjko dk ezw
4) ok;Noh ekog'o/;aBK Bkb eoi/ dh
wzBi{oh ns/ czv obhi eoB ;pzXh
gZso fttjko dk ezw.
5) ;oeko dhnK tZytZy J/i;
z hnK ns/
j'o ndkfonK Bkb gq 'ro?; fog'oN
;pzXh gZso fttjko dk ezw.
6) e/Adoh$oki ;oeko Bkb gZso
fttjko dk ezw.
7) ;oeko ns/ j'o J/i;
z hnK bJh
whfNzr ns/ e/; K ;pzXh ;{uBk fsnko
eoB dk ezw.
8) nkoHNhHnkJh dk ezw gVskbK ns/
f;ae kfJsK dk ezw fBrw Bkb ;pzXs
eoiak e/; K ftZu ehshnK nDrfjbhnK
ns/ gVskbK ns/ f;aekfJsK B{z vhb
eoB dk ezw, ftihb?A; ;akyk okjh vhb
ehsk ikdk j?.
;) J/Hn?bHnko ;akyk ;pzXh ezweki
;pzXh. fJ; ;akyk dh d/y^o/y gqpzXeh
nc;o okjh ehsh iKdh j?. 1a t;{bh
B{z fBoXkos eoB bJh
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n?;HvhHn?wH(f;tb) e/; fsnko eoB
dk ezw. 2a eoi/ dh t;{bh wkbhnk
ps"o G" r[ikoh eoB bJh e[b?eNo e/;
fsnko eoB dk ezw. 3a ;pzXs
nEkoNh ns/ ;oeko gk;'A eoiak e/;
B{z gqtkB eokT[D bJh gZso fttjko dk
ezw.
ekB{Bh ;akyk
1);oeko dhnK jdkfJsk d/ ;Bw[Zy

fBrw Bkb ;pzXs tZy‐^tZy
wkwfbnK ftu ekB{B
z h okJ/ ns/
fBrw dk gZy oZyD dk ezw n?vt'e/N
s' ekotkT[Dk .
2);ko/ wkwfbnk ;pzX h i' fe e'oN
ftu g/; eoB :'r jB ;pzXs
vke{w?N ; ekrik B{z t?N ekotkT[Dk.
3)ndkbs tb'A fdZs/ rJ/ c?;bk T[go
pDdh ekotkJh eoB dk ezw.
4)fBrw tb'A fe;h th e/; ftu ehs/
tehb B{z b'V hdh ;{uBk d/D dk ezw.
5) o'gV B/V/ ;[oskg[o ckow Bkb
;pzX s ezw.
4)

gqpzXeh nc;o
(nwbk)

fJj ;akyk gqpzXeh nc;o (nwbk) dh
d/y^o/y j/m ezw eodh j?.
1) fBrw d/ ;ko/
nfXekohnK$eowukohnK dhnK
fB:[eshnK $ s?BkshnK $ pdbhnK.
2) p'ov nkc vkfJo?eNoi dh whfNzr
d/ fwzN; dk oZy^oykT[ .
3) nwbk ;akyk , gbkfBzr,w'BhNfozr,
ftihb?A; ;akyk dh vkfJoh ns/ fv;g?u
dk ezw.
4) w[Zy dcso ns/ fibk dcso ftZu
dcsoh ;N/;aBoh w[jZJhnk eokT[D dk
ezw.
5) ;oeko d[nkok fBrw ;pzXh wzrh
;{uBk w[j ZJhnk eokT[D ns/ gZso
fttjko dk ezw
6) fBrw dh fpbfvzr d/ oZy^oykT[ dk
ezw.
7) fBrw d/ w[Zy dcso ns/ fibk
dcso d/ tjhebi d/ oZy^oykT[ dk
ezw ns/ tjheb s/ g?N o'b$ vhib ns/
w[ozws d/ fpbK d/ gq';?f;zr dk ezw
8) fBrw ;pzXh ftfrnkgB ns/ T[j BK
d/ fpZbK d/ gq ;
' ?f;zr dk ezw.
9) fBrw d/ ;/tk Bftos iK ;tortk;
ਪੰ ਨਾ 9
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5)

gqpzXeh
nc;o(eoik 1^2)

6)

w[Zy b/yk
nc;o(ndkfJrh)

j' ikD ekoB T[BKQ dh ndkfJrh dk
ezw.
10) fBrw d/ eowukohnK dh ewkJh
S[ZN h$phwkoh dh S[ N
Z h $ ftd/;a ikD dh
S[ N
Z h B{ z g' ;
q ?f;zr dk ezw.
11) fBrw dh ;bkBk gqpzXeh fog'oN
fsnko eoB dk ezw.
12) eowukohnK dh ;bkBk r[gs
fog'oNK B{z w[e zwb eoB dk ezw.
13) ekog'o/;aB d/ ;N'o d/ oZyoykT[ dk
ezw.
14) ekog'o/;aB d/ r?o ;oekoh$ oki
;oekoh$ n?BHn?;Hn?cHvhH;hH $
n?BHn?;He/Hn?cHvhH;hH s'A nkJ/
wfjwkBK dh gq j
' [Dukoh eoB ;pzXh
ezw.
15) fBrw d/ eowukohnK tb'A bJ/
ikD tkb/ wekB T[;koh $tjheb dh
yohd ;pzXh n?vtK; ndkfJrh eoB
;pzXh ezw.
16) dcsoh fpbfvzr feokJ/ s/ b?D pko/
ns/ dcso d/ fpibh‐ gkDh d/ fpZbK dh
gq;
' ?f;zr eoB dk ezw
1) fibk w?Bi
/ oK d[nkok f;cko;a ehs/
eoik e/; K B{ z gq'; ?; eoB dk ezw
2) eoiak ;akyk dh gkfb;h ;pzXh
fw;bK B{ z vhb eoB dk ezw
3) g{oh t;{bh gqkgs eoB T[gozs
ikfJdkd cZe eoB dk ezw.
1) tZytZy soK d/ ndkfJrh t'uo ,
fpbK ns/ Bed gqkgshnK dk ezw
2) g{ot gVskb j'D T[gozs tZy‐ty
Z
soKQ d/ u?Ze pDkT[D dk ezw.
3) eowukohnK d/ sBykj fpZb ns/
J/ohni fpZb dk ezw.
4) b/yk feskpK, e?; p[Ze, iBob
b?io ns/ ;pf;vh b?io B{z w?BN?B
eoB dk ezw.
5) ezNhi?A;hi ofi;No d/ oZyoykT[ dk
ezw.
6) eowukoh dhnK ewkJh S[ZN hnK d/
oZyoykT[ dk ezw.
7) nfXekohnK$eowukohnK ns/
v?g{N/;aB s/ nkJ/ nfXekohnK B{z T[BKQ d/
pDd/ pekJ/ dh ndkfJrh dk foekov
oZyD pko/.
8) czv cb'n ;N/Nw?AN pDkT[D pko/.
9) piN pDkT[D pko/.
10) fBrw dh p?bA? ; ;ahN pDkT[D dk
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7

w[Zy b/yk
nc;o(t;{bh)

8

b/yk nc;o(nkfvN)

ezw.
11) sBykj fpZb ezNhi?;h; fpZb,
dtkJhnK d/ fpZb NhHJ/H fpZbK dh
gqh‐nkfvN T[gozs ndkfJrh dk ezw.
12) fBrw d/ p?Ae ykfsnK B{z ubkT[D
dk ezw.
13) eoiak e/; K dh ndkfJrh T[BKQ d/
u? e
Z pDkT[D, p?eK s'A vokcN pDkT[D
dk ezw ns/ ;pzXs ofi;No d/ oZykT[
dk ezw.
14) eowukohnK d/ ;hHghHn?cHdh
ndkfJrh ns/ T[; d/ foekov dk oZy‐
oykT[ dk ezw.
15) n?BHn?;Hn?cHvhH;hH
$n?BHn?;He/Hn?cHvhH;hH d/ eofinK d/
foekov ;pzXh oZyooykT[ dk ezw.
16) ndkfJrh ;akyk d/ vkfJoh fv;g?u
dk ezw.
17) ;oekoh ndkfonK Bkb ftZsh
wkwfbnK ns/ j'o ;pzXh gZso fttjko
dk ezw.
18) eowukohnK dh ;bkBk soZeh
brkT[D dk ezw.
19) eowukohnK dh ;/tk gZsohnK dk
oZyoykT[ dk ezw.
1H t;{bh ;akyk dk ezw fJZe w[Zy b/y k
nc;o ns/ b/yk nc;o$ T[ggqpzXeh
nc;o okjh ehsk iKdk j?. fvT{N hnK
pko/ 1H t;{bh b/fynK dk oZyoykT[ dk
ezw
2H bkGgksohnK Bz { pDdh t;{bh iwK
eotkT[D bJh pDd/ wzr t;{bh B'fN;
ikoh eoB dk ezw.
3H tZytZy bkGgksohnK tZbA' gqkgs
t;{bh T[BKQ d/ ykfsnK ftZu fJzdoki
eoB dk ezw.
4a bkGgksohnK gk;' ;koh t;{bh iwK
eotkT[D T[gozs ikfJdkd cZe eoB
bJh fw;bK eoiak ;akyk B{z G/iD dk
ezw.
5H fvckbNo eoidkoK d/ e/;
n?;HvhHUH$e[be
? No e/; fsnko eoB
bJh J/Hn?bHnkoH ;akyk B{z fw;bK G/iD
dk ezw.
1) eoiak e/;K d/ gqhn
‐ kfvN eoB pko/.
2) sBykj fpZb$J/ohno fpZb$dtkJhnK
d/ fpZb$ezN hi?;h fpZb d/ gqhn
‐ kfvN dk
ezw.
3) sBykjK fce;/; B d/ nkfvN dk
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9

ezfgT{No fJBukoi

ezw.
4) ikfJdkd cZe ;oNhfce/N ikoh eoB
s'A gfjbK t;{bh fw;bK d/ nkfvN dk
ezw.
5) fBrw dhnK nuZb ;zgshnK dh
fciheb t?ohfce/;B dk ezw.
6) fibk gZXo s/ ikoh ehsh e?ghNb
;pf;vhi d/ b/fynK dk nkfvN eoB
dk ezw.
7) t;{bh ;akyk ftZu eoiak e/;K d/ y'b/
ykfsnK dk ndkfJrh ;akyk Bkb w/b
fwbkg dk ezw.
8) fBrw dh p?b;
? ;hN, iBob nkfvN
d/ b/fynK dk J/HihH gzikp d/ gk;'A
nkfvN eotkT[D dk ezw.
9) ;hHJ/HihH ns/ g?fvzr g?fonK B{ z
vhb eoB dk ezw.
10) nkfvN ;akyk Bkb ;pzXs gzikp
;oeko ns/ J/HihH gzikp Bkb gZso
ftjko dk ezw.
1 fBrw dh wjhB/tko sBykj

pBkT[Dk.
2)pMh sBykj dk ;hHghHn?c H ns/
fJBew N?e; ( fswkjh$;bkBk)
nkBbkfJb iwK eokT[D dk ezw.
3)foNkfJov eowukoh dk 3 A
form iBo/N eoBk.
4)n?;HvhHUH$ e[b?eNo dk foekov
ezfgT{N o ftu chv eoB dk ezw.
5)brGr 25000 t;{bh ykfsnk dh
;bkBk ftnki dh ;N/N w?N pBkT[D
dk ezw .
6)UHNhHn?;H $ v?E eoik e/; ns/
j'o tzy ohnK tzyohnK e/;K ;pzXh
;{uBk fsnko eoB dk ezw .
7)t;{bh ;kyk dhnK wjhB/tko ns/
gq'ro?f;t t;{bh fog'oNk fsnko
eoBk .
8)t;{bh ;kcNt/no ftu ndkfJrh
;kyk Bkb ;pzXs e/; chv eoBk.
9)fBrw dh t?p;kfJN B{A ;w/^;w/
s/ ns/ ;bkBk nZg v/N eoBk
10);oeko gk;' nkJhHNhHwfjew/
gk;' s/ j'o ndkfonk Bkb gZso
ftjko dk ezw .

ਪੰ ਨਾ 12

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ਼:

2.2
ਲੜੀ ਨੰ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ

ਅਿਧਕਾਰ

ਫਰਜ਼

ਅਹੁਦਾ
;jkfJe$eboe

1)

e'J h BjhA

;jkfJe$eboeK tZb’A A eoik
fw;bK$gqpzXeh fw;bK ns/ j’o
ekog'o/;aB Bkb ;pzXs fw;bK B{z vhb
eoB T[gozs ;pzXs nfXekohnK B{z
wkoe ehshnK iKdhnK jB.

ਉਹ ਿਨਯਮ/ਹੁਕਮ ਿਜਸ ਅਧੀਨ ਅਿਧਕਾਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਿਵਉਤਪੰ ਤੀ ਹੋਵੇ:

2.3

fJ; ;pzXh t/otk bVh BzL 5 ftZu do;kfJnk frnk j?.

3 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼
3.1 ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ: ;jkfJe$eboeK tZb’A A eoik fw;bK$gqpzXeh fw;bK ns/ j'o ekog'o/;aB
Bkb ;pzXs fw;bK B{z vhb$ fBohyD eoe/ T[gozs ;pzXs nfXekohnK B{z wkoe ehshnK iKdhnK
jB T[gozs nfXekohnK tZb'A ekoiekoh vkfJo?eNo ih B{z nzfsw c?;b/ bJh wkoe eo fdZshnK
iKdhnK jB.
3.2 ਅੰਿਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ: ekoiekoh vkfJo?eNo
3.3 ਬੰ ਿਧਤ ਪਬੰ ਧ ਕੰ ਮ ਅਤੇ ਿਨਯਮ ਆਿਦ: fJ; ;pzXh t/otk bVh BzL 5 ftZu do;kfJnk frnk j?.
3.4 ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ, ਜੇਕਰ ਹੋਵ:ੇ bkr{ BjhA.
3.5 ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਚੈਨਲ: nXhB nwb/ d/ ezw^eki dh d/y ^o/y ;pzXs T[Zu
nfXekohnK tZb'A ehsh iKdh j?.

4 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ
4.1

ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ/ਸੇਵ ਾ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ

4.2

ਿਨਯਮ/ਸੇਵਾ/ਿਮਆਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ

4.3

ਉਦੇਸ਼ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਸਮ ਦੀ ਸੀਮਾ

4.4

ਹਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਲੜੀ

ਕੀਤੇ iKd/ ਕਾਰਜ /

ਿਨਯਮ/ਸੇਵਾ / ਿਮਆਰ ਦੀ

ਉਦੇਸ਼ ਪਾਪਤੀ ਲਈ

ਨੰ

ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ

ਸਪੁਰਦਗੀ

ਸਮ ਦੀ ਸੀਮਾ

ekog'o/;aB tZb'A
nB[;{fus ikshnK ns/
nzrjhD ftneshnK B{z
eoik fdZsk iKdk j?.

bkr{ BjhA

ukb{ ftZsh ;kb d/
nzs sZe

1)

ਹਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
fJ; ;pzXh t/otk bVh
BzL 5 ftZu do;kfJnk
frnk j?.
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5 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਡਸਚਾਰਜ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਨਯਮ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ
ਅਤੇ ਿਰਕਾਰਡ/ਫੰ ਕਸ਼ਨ ਿਡਸਚਾਰਜ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਿਤਆ
5.1

ਿਰਕਾਰਡ/ਮੈਨੂਅਲਜ਼ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਸ਼ਾ ਸੂਚੀ:

ਲੜੀ

ਿਸਰਲੇ ਖ

ਪਿਕਰਤੀ

ਸੰ ਖੇਪ ਿਵਸ਼ਾ ਸੂਚੀ

ਨੰ
gzikp nB[;{fus ikshnK G" ftek; ns/
ftZs ekog'o;
/ aB dh ouBk . fJ; ;pzXh
nkoHNhHnkJhHnXhB ;{uBk t/yh ik ;edh
j?.
;Nkc o?r{b;
/ aB
;Nkc o?r{b;
/ aB^
;Nkc o?rb
{ ;
/ aB ekog'o/;aB dhnK ;/tktK
2)
ekog'o/;aB dhnK
;pzXh fB:wK
;/tktK ;pzXh fB:wK fJ; ;pzXh nkoHNhHnkJhHnXhB ;{uBk
t/yh ik ;edh j?.
eoik o?r{b;
/ aB
eofinK B{z
eofinK B{z wzBi{oh$ndkfJrh eoB ;pzXh
3)
wzBi{oh$ndkfJrh
fB:w
eoB ;pzXh fB:w
fJ; ;pzXh nkoHNhHnkJhHnXhB ;{uBk
t/yh ik ;edh j?.
ekog'o;
/ aB tZb’Aekog'o/;aB dh t?p;kJhN s/ (www.pbscfc.gov.in) ;Nkc o?rb
{ /;aB ns/ eoik o?rb
{ ;
/ aB
fJb?eNq'fBe ckow ftZu ngb'v ehs/ rJ/ jB ns/ j'o fe;h o?rb
{ ;
/ aB ;pzXh ikDekoh p/Bsh d/ nkXko s/
ekog'o;
/ aB d/ dcso s'A bJh ik ;edh j?.
1)

gzikp nB[;{f us ikshnK G"A
ftek; ns/ ftZs ekog'o/; B
a
n?eN^1970

oki ftXkB ;Gk
n?eN

6 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਿਕ ਇਸ ਦੇ ਕੰ ਟਰੋਲ ਿਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਹਨ
6.1

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ

6.2

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਧੀ

6.3

ਹੈਲਡ/ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ
1 Service books and Personnel files

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ

ਹੈਲਡ/ਕੰ ਟਰੋਲ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਲਈ ਿਵਧੀ

ਦਸਤਾਵੇਜ਼

w[Zy b/yk nc;o(ndkfJrh)
gqpzXeh nc;o(eoik)

2 Loan files (Example)
1. Details of Release of Advertisements &
Payments

gqpzXeh nc;o(nwbk$ w[Zy
b/yk nc;o(ndkfJrh)

2. Brochures & Publicity Material CDs Etc.
3. Diary/ Dispatch Registers (Example)

^T[jh^
^T[jh^

w[Zy b/y k
nc;o(ndkfJrh)
gqpzXeh nc;o(eoik)
gqpzXeh nc;o(nwbk$
w[Zy
b/yk
nc;o
(ndkfJrh)
^T[jh^
^T[jh^
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8. Annual Returns (Example)

gqpX
z eh nc;o(nwbk)

1. Correspondence with various Govt.
Departments
2. Leave Record of Employees
3. Attendance Registers (Example)

ekoiekoh vkfJo?eNo

w[Zy
b/yk
nc;o(
ndkfJrh)
w[Zy b/yk nc;o
(ndkfJrh)
^Tjh^
^Tjh^
^Tjh^
^Tjh^
^Tjh^
gqpzXeh nc;o(nwbk)
ekoiekoh vkfJo?eNo

w[Zy b/yk nc;o(n)
;pzXs ;kyk nfXekoh

w[Zy b/yk nc;o(n)
;pzXs ;kyk nfXekoh

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cash Book
Ledger
Vouchers of Cash, Bank and Journals
Subsidiary Ledgers
Balance Sheet
Salary Register
Provident Fund Register

w[Zy b/yk nc;o(ndkfJrh)
w[Zy b/yk nc;o(ndkfJrh)
^Tjh^
^Tjh^
^Tjh^
^Tjh^
^Tjh^

7 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸ਼ਨ/ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਜਨਤਾ ਦੀ
ਸਲਾਹ/ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਤਰਤੀਬ
7.1 ns/ 7H2

ਨੀਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨL

gzikp ;oeko d[nkok p'ov nkc vkfJo?eNi d/ ;oekoh ns/ r?o

;oekoh w?Apo fB:[es eodk j?. r?o ;oekoh w?Apo ;oeko tZb'A T[BKQ d/ tZytZy y/soK ftZu siop/ B{z t/yd/
j'J/ ehsh iKdh j?. fJ; s'A fJbktk tZytZy fib/ Q ftZu ew/NhnK pDhnK j'JhnK jB. ekog'o/;aB dh BhshnK
B{z fB;fus eoB t/b/ fJBKQ ew/NhnK tZb'A fdZs/ rJ/ ;[MkT[ B{z ftfB:w ftZu oZfynk iKdk j?. gpfbe (b'eK
tZb'A fdZs/ rJ/ ;[MkT[ dk BhshnK pDkT[D t/b/ fXnkB oZfynk iKdk j?.

8 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: p'ov, eKT{;bK ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਠਤ ਕਮੇਟੀ
gzikp nB[;{fus ikshnK G"A ftek; ns/ ftZs ekog'o/;aB d/ w[ y
Z dcso fty/ gzikp nB[;{fus
ikshnK G"A ftek; ns/ ftZs ekog'o/;aB n?eN dh Xkok 7 sfjs p'ov nkc vkfJo?eNoi dk rmB ehsk
frnk j? ns/ fvckbN foftT{ ew/Nh ekfJw ehsh rJh j?. fJ; s'A fJbktk y/soh dcsoK d/ gZXo s/ d'
ew/NhnK jBL T) gzikp ;oeko d/ B'N hfce/;B BzL 5$3$20033 n?;H;hHvpfb:{1(1)$988 fwsh 22H9H2003
okjhA p?AeNkJhnZg ;ehw B{z SZve/ pkeh ;kohnK ;ehwK bJh eoik doyk;sK f;ckfo; eoB bJh fibk
gZXoh ;eohfBzr ew/N h rfms ehsh rJh j?. n) p?AeNkJhnZg ;ehw nXhB eoi/ wzBi{o eoB bJh ew/Nh
dk rmB ehsk frnk j?. p'ov nkc vkfJo?eNoi dh whfNzr dh ekotkJh dk foekov ekog'o/;aB dh
gqpzXeh ;akyk tZbA' oZfynk iKdk j? ns/ fibk gZXoh ;eohfBzr ew/Nh s/ p?AeNkJhnZg ;ehw nXhB eofinK
dh wzBi{oh ;pzXh ew/NhnK dk foekov ;pzXs fibk dcsoK tZb'A oZfynk iKdk j?. eoiak ;akyk T) fibk
gZXoh ;eohfBzr ew/NhnK w[Zy dcso B{z eoiak e/; wzBi{o eoB bJh f;cko;a eodhnK jB. n) fvckbNo
foftT{ ew/Nh tkjBK dh t/u dk fBgNkok eodhnK jB. fiE/ d' tko p'bh j' u[ Zeh j't,/ go p'bh ;cb Bk
j'J h j't/.
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8.1

ਬੋਰਡ, eKT{;bK ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨ

ਲੜੀ

ਬੋਰਡ, eKT{;bK

ਨੰ

ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨ

1)

j/mK do;kJ/ nB[;koL^
1H
u/now?B,
gzikp nB[;{fus ikshnK G" ftek; ns/
ftZs ekog'o/;aB, uzvhrV
2

ਮਬਰ ਦਾ ਨ

ਅਹੁਦਾ

ਪਤਾ

ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ

;eZso , gzikp ;oeko,
GbkJh ftGkr, gzikp, uzvhrVQ.

3

ekoiekoh vkfJo?eNo
gzikp nB[;{fus ikshnK G" ftek; ns/
ftZs ekog'o/;aB, uzvhrV

4

vkfJo?e No,
wfB;Noh nkc ;';ab i;fN; n?Av fJwgktow?AN,
;ak;soh GtB, HGkos ;oeko, BthA fdZbh.

5a

;eZso, ftZs ftGkr, gzikp, uzvhrV.

6

;eZso, fJzv;Nohi, gzikp ;oeko, uzvhrV.

7

;eZso, y/shpkVh, gzikp ;oeko, uzvhrV.

8H

9a

10

ਟੈਲੀਫੋਨ, ਫੈਕਸ ਅਤੇ

vkfJo?eNo, ,
nB[;{fus ikshnK ns/ gSVhnK ;aq/ DhnK,
GbkJh ftGkr, gzikp, uzvhrV
u/now?B^ew^w?B/fizr vkfJo?eNo,
B?;aBb j?Avhe?gv ckJhBK; n?Av fvt?bgw?AN ekog'o/;aB,
o?v eok; GtB, ;?eNo 12, cohdkpkd^121007
u/now?B^ew^w?B/fizr vkfJo?eNo,
vkfJo?eNo, n?BHn?;Hn?cHvhH;h, ;e'g whBko,
14 fcb"o, e"o 1 n?Av 2, BkoE Bkto, be;awh Bro,
fv;fNqe ;?ANo, BthA fdZbh ‐ 110092

11H w?Bf/ izr vkfJo?eNo,
n?BHn?;He/Hn?cHvhH;h, ph^2, c;N cb'o,
ro/No e?bk;a fJBeb/t, gkoN .., ;ftsoh eo'f;zr,
BthA fdZbh.
12a

vkfJo?eNo^ew^;z:[e s ;eZso
n?;H;hHn?;Hgh ,GbkJh ftGkr, gzikp uzvhrV .
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8.2

ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਿਸਰਜਨਾ: gkb;h pDkT[D ;pzXh c?; b/ ;pzXh ;{uBk t?p;kJhN s/ doi
nkoHNhHnkJh j?Zv nXhB ekog'o/;aB d/ n?eN 1970 ftZu t/yh ik ;edh j?.,

8.3

ਕੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਿਵੱ ਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ ਨਹੀ: bkr{ BjhA

8.4

ਕੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਿਮੰ ਟ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੁੱ ਲੇ ਹਨ ਜ ਨਹੀ?: bkr{ BjhA

8.5

ਉਹ ਥ ਿਜਹੜੇ ਿਮੰ ਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤ : bkr{ BjhA

8.6

ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੋਜੂਦ ਹੈ? bkr{ BjhA

9 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ
9.1

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ

9.2

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਫੈਕਸ ਅਤੇ ਈ . ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨ

ਅਹੁਦਾ

ਟੈਲੀਫੋਨ

ਫੈਕਸ

ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ

ਨੰ
(ਦਫ਼ਤਰ)
;qh d/;a oki d[rk

u/now?B

5002535

;qh r"gkb feq;aB
f;zx,
nkJhHJ/Hn?;,
;qh nfizdo f;zx

ekoiekoh
vkfJo?eNo

5062905

iBob w?Bi
/ o

5025092

gmpscfc@gmail.com

;qh nwoihs f;zx

w[Zy b/y k
nc;o (n)
w[Zy b/y k
nc;o (t)
b/yk
nc;o(n)
gqpzXeh
nc;o(n)
;?e;aB
nc;o(t )
gqpzXeh
nc;o(e)
T[LgqpzXeh
nc;o(J/H nb
nko)
;?e;aB
nc;o(;N?N)

5025076

5072066

amarjitsinghpscfc@gmail.c
om
jindal.vijaykumar@yahoo.i
n
Pratap1026@gmail.com

5025334

adoadmn@gmail.com

;qh fti? e[wko
fizdb
;qh gqskg f;zx
;qh wsh T[ofwbk
d/th
;qh ni? ;aowk
;qh pbokw
;qh wsh
gqfwzdogkb e"o
;qh oSgkb f;zx

5002860

0172‐
5078711
0172‐
5005907

edpscfc@yahoo.in

5072061
5002804

adoloan1@gmail.com

5072061

dyadoalr@gmail.com

5072062

sopscfc5@gmail.com
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10 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਅਿਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆ ਰਾ ਪਾਪਤ ਮਾਿਸਕ ਿਮਹਨਤਾਨਾ
10.1

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ

10.2

ਮਾਿਸਕ ਿਮਹਨਤਾਨਾ

10.3

ਿਨਯਮ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ Lekog’o/;aB d/ o?rb
{ ;
/ aBi nXhB jh ezgB;/;aB

fdZsk iKdk j?.
ਕਰਮਚਾਰੀ

ਅਹੁਦਾ

ਦਾ ਨ

ਮਾਿਸਕ

Compensation/

ਿਨਯਮ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਪਤਾ

ਿਮਹਨਤਾਨਾ

Compendatory
ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ
Allowance
As per instructions of Govt. of India under guidelines vide this Letter no.CNO:NIC‐PBSC / Hosting /
2017/33 dated:‐28.01.2017 (IT Act) and Letter No:‐D.O No.NIC/DDG(SBS)/TACT/2017, Dated 24th
April 2017 (Aadhar Act) the information has been removed.

11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਬਜਟ ਵੰ ਡ, ਪਸਤਾਿਵਤ ਖਰਚੇ, ਯੋਜਨਾ, ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ
ਵੇਰਵੇ
11.1

ਪਬਿਲਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਬਜਟ: jo ;kb tZy tZy ;ehwK bJh B{z czv ikoh eoB bJh ;oeko tZbA'

piN oZfynk iKdk j?. ekog'o/;aB tZb'A nkgD/ T[gbpX t;hfbnK B{z fXnkB ftZu oZy d/ j'J/ nkgDk pZiN
fsnko ehsk iKdk j? ns/ pekfJdk p'ov nkc vkfJo?eNoI gk;'A gqtkB eotkfJnk iKdk j?.
11.2

ਹਰੇਕ ਏਜੰ ਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ bkr{ BjhA.

11.3

ਪਸਤਾਿਵਤ ਖਰਚਾL fsnko nXhB j?.

11.4

ਹਰੇਕ ਏਜੰ ਸੀ ਦਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਤ : bkr{ BjhA.

11.5

ਵੰ ਡ ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਿਰਪੋਰਟ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥ : gzikp nB[; {fus ikshnK

G" ftek; ns/ ftZs ekog'o /;aB, n?;H;hHUHBzL101^102^103,;?eNo^17^;h, uzvhrVQ.

12 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਸਬਿਸਡੀ ਪੋਗ ਰਾਮ ਦੀ ਐਗਜੀਿਕਉਸ਼ਨ, ਿਨਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ
ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦਾ ਵੇਰ ਵਾ
12.1

ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨ

12.2

ਪੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼

12.3

ਲਾਭ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ

12.4

ਪੋਗਰਾਮ/ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮ

12.5

ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭੌਿਤਕ ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ ਟੀਚੇ

12.6

ਸਬਿਸਡੀ ਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਕਰਤੀ/ਸਕੇਲ

12.7

ਸਬਿਸਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ
ਪੰ ਨਾ 18

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲੜੀ

ਪੋਗਰਾਮ

ਪੋਗਰਾਮ

ਲਾਭ

ਪੋਗਰਾਮ/ਸਕੀਮ

ਪੋਗਰਾਮ

ਸਬਿਸਡੀ ਨੂੰ

ਸਬਿਸਡੀ

ਨੰ

ਦਾ ਨਾ

ਦਾ

ਪਾਪਤ

ਦਾ ਸਮ

ਦੇ ਭੌਿਤਕ

ਿਨਰਧਾਰਤ

ਦੇਣ ਦਾ

ਉਦੇਸ਼

ਕਰਨ ਦੀ

ਅਤੇ ਿਵੱ ਤੀ

ਕਰਨ ਦੀ

ਯੋਗਤਾ

ਿਵਧੀ

ਟੀਚੇ

ਪ ਿਕਰਤੀ/ਸਕੇਲ

ਮਾਪਦੰ ਡ

e?ghNb
;pf;vh
10000$^ o[gJ/
iK e[Zb oew
dk 50# i’ th
xZN j’t/.

rohph
o/yk s'AA
Bhu/.

1)

12.8

p?e NkJh
ng ;ehw
nXhB
e?ghNb
;pf;vh
fdZsh iKdh
j?.

rohph
o/yk s'A
Bhu/
b'eK dk
gZXo
T[Zuk
u[ZeD
bJh

fibkQ
dcso
ftZu
ngbkJh
ehsk ik
;edk j?

;ehw bkr{ j?

5000

ਸਬਿਸਡੀ ਪੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੋਫਾਇਲ): ;kb 2015^16 d"okB ਲਾਭ

ਪਾਪਤੀਆਂ dh FfrDs 2291 ;h ns/ ekog'o/;aB B{z ;oeko gk;'A 229H10 by o[gJ/ gqkgs j"fJnk.

13 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਪਬਿਲਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਵਿਕਤ ਿਰਆਇਤ , ਪਿਮਟ ਜ ਪਮਾਿਣਕਤਾ
ਪਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
13.1

ਪਬਿਲਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿਰਆਇਤ , ਪਿਮਟ ਜ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

13.2

ਅਥਾਰਟੀ ਵਲ ਿਦੱ ਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿਮਟ ਜ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ

13.3

ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰ ਡ

13.4

ਿਰਆਇਤ ,ਪਿਮਟ ਜ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਿਵਧੀ

13.5

ਿਰਆਇਤ ,ਪਿਮਟ ਜ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਪਾਪਤ ਕਰਤਾ ਦਾ ਨ ਅਤੇ ਪਤਾ

13.6

ਿਰਆਇਤ ,ਪਿਮਟ ਜ ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਿਮਤੀ

ਲੜੀ

ਪਬਿਲਕ

ਯੋਗਤਾ

ਿਰਆਇਤ ,ਪਿਮਟ

ਿਰਆਇਤ

ਿਰਆਇਤ

ਅਥਾਰਟੀ ਵਲ

ਨੰ:

ਅਥਾਰਟੀ

ਦਾ

ਜ ਪਮਾਿਣਕਤਾ

,ਪਿਮਟ ਜਾ

,ਪਿਮਟ ਜ

ਿਦੱ ਤੀ ਹਰ

ਦੁਆਰਾ ਿਦੱ ਤੀ

ਮਾਪਦੰ ਡ

ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਜ

ਪਮਾਿਣਕਤਾ

ਪਮਾਿਣਕਤਾ ਦੇ

ਇੱਕ ਪਿਮਟ

ਿਵਧੀ

ਪਾਪਤ ਕਰਤਾ

ਅਵਾਰਡ ਦੀ

ਜ

ਿਰਆਇਤ

ਦਾ ਨ ਅਤੇ

ਿਮਤੀ

ਪ ਮਾਿਣਕਤ

,ਪਿਮਟ ਜ

ਪਤਾ

ਗਈ

ਦਾ ਵੇਰਵਾ

ਪ ਮਾਿਣਕਤ
ਦਾ ਵੇਰਵਾ
fJj ;ehw nkgD/ tZytZy fB:wK sfjs fonkfJsK gqdkB eodh j?. ekog'o/;aB d/ eoIk fB:wK 17 sfjs
e[M e/;K ftZu i[owkBk ftnki w[nkc ehsk ik ;edk j?. fJj j/m fby/ nB[;ko j?L‐
1) eoidko dh w"s dh ;{os ftZu i/eo nfij/ eoidko d/ gfotko ftZu e'Jh tZvk w?Apo ewkT[D tkbk Bjh
j?, ekoiekoh vkfJo?eNo$ u/now?B d[nkok nkgD/ gZXo s/ i[owkB/ dh ;koh iK e[ZM fjZ;k e/; d/ jkbks d/
nkXko s/ w[nkc ehsk ikt/rk.
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2) e/; fiZE/ d/ eoidko fe;/ bk‐fJbki fpwkoh s'A ghVs j't/ iK e[dosh nkcs fit/A jVQ $ nZr iK
wKjwkoh dk c?bDk, iK fiZE/ eoidko ekoiekoh vkfJo?eNo $ u/now?B dh s;Zbh nB[;ko fdtkbhnk j'
ikt/ sK fJBKQ nfXekohnK tZbA' nkgD/ gZXo s/ i[owkBk ftnki dk ;kok iK e[ZM fjZ;k ftneshrs e/;K d/
jkbksK d/ nkXko s/ w[nkc ehsk ik ;edk j?
3) fJZE/ T[go dZ;/ jkbksK ftZu w[nkc ehs/ ikD tkb/ i[owkBk ftnki dh ok;h 5000$‐^o[g? s'A tZX iKdh j?
sK nfijk jo e/; p'ov B{z G/fink ikt/rk.

14 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ
14.1

ਇਲੈ ਕਟਾਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ: ekog'o/;aB tZb'A eoIk doyk;s, eoIk

g[BSkB ;{uh, p/‐o'eN'e g[ S
Z / rJ/ ;tkb ;Nkc fB:w ns/ eoIk fB:w fJb?eNq f' Be o{g ftZu fsnko ehs/
rJ/ jB. fe;/ th fB:w dh ekgh fbysh p/Bsh okjh gqkgs ehsh ik ;edh j?.
14.2

ਿਰਕਾਰਡ/ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜ ਿਸਰਲੇ ਖ: (www.pbscfc.gov.in)

14.3

ਉਹ ਥ ਿਜਥੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: (www.pbscfc.gov.in

15 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਨਾਗਿਰਕ ਨੂੰ ਉਪਲੱ ਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ
15.1 s'A 15H4
ekog'o/;aB tZbA' ekog'o;
/ aB ftZu fJ; d/ w[Zy dcso fty/ nkw gpfbe B{z ;{uBk nfXeko
n?eN d/ nXhB ;{uBk d/D fjZs fJZe gpfbe fJBc'ow/;aB nc;o ns/ fibkQ dcsoK ftZu ;jkfJe gpfbe
nc;o fB:[es ehs/ rJ/ jB.

16 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਪਬਿਲਕ ਸੂਚ ਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨ , ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ
16.1

ਸਹਾਇਕ ਲੋ ਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ, ਲੋ ਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਿਵਭਾਗ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨ , ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰ:

ਅਤੇ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ
ਲ

ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਨ

ਅਹੁਦਾ

ਪਤਾ

ਫੋਨ ਨੰ

ਫੈਕਸ

ਮੇਲ

ੜੀ

ਆਈ.

ਨੰ

ਡੀ
;qh r"gkb
n?ghfb
gzikp nB[;{fus
feq;aB
N
ikshnK G ftek; ns/
f;zx,nkJhHJ/Hn? nEkoNh ftZs ekogo/;aB,
; ekoiekoh
n?;H;hHUH
vkfJo?eNo

5062905

2)

;qh nfizdo
f;zx, iBob
w?B/io

ghHnkJ
hHU

^T[jh^

5025092

3)

;qh ;[Gk; uzdo
i{Bhno
;jkfJe

J/HghH
nkJhHU

^T[jh^

5025092

1)

0172^50
05907

edpsc
fc@y
ahoo.
in

BzL101^102^103,
;?eNo^17^;h,
uzvhrVQ.

gmps
cfc@
gmail
.com
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17 ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ
17.1

ਪਬਿਲਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਤਕ ਚਾਰਟ: fJ; ;w/A ekog'o/;aB tZbA' b'e ;{uBk n?eN ‐2005 b'VhAdh

;koh ;{uBk T[gbpX eotkT[D d/ gqpzX eo bJ/ jB. fco th fJj ekog'o/; aB d/ wkwfbnK Bkb ;pzXs
;{uBk T[gbpX eotkT[D bJh tuBppZX j?. fijBK d/ e'Jh th ekB{zB ns/ oki ;oeko dhnK jdkfJsK okjh
T[gbpX eotkT[Dh io{oh eoko fdZsh rJh j't.
/ T[go'es 17 w?B{nbi ftZu fdZsh ;{uBk jo ;kb w[e zwb
ehsh ikt/. B'N L‐ ;{uBk n?eN nXhB ch; p?Ae vokcN iK g';Nb nkovo fijBK d/ gzikp nB[;{fus
ikshnK G"A ftek; ns/ ftZs ekog'o/;aB d/ b'e ;{uBk nc;o d/ BK pfDnk j't/, okjh iwK eokJh ikt/.
ch; ekog'o/;aB d/ w[Zy dcso iK fibk dcso fty/ Bed th iwK eotkJh ik ;edh j?.
17.2

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਨਵਾਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ: fe;/ gqeko dh e'J h th f;ekfJs ekog'o/;aB d/ ekoiekoh vkfJo?eNo

ih gk; fBtkoB fjZs fdZsh ik ;edh j?.
17.3

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਤਿਹਤ ਪਾਪਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:

;kb
2015^16
17.4

gqkgs j'JhnK f;ekfJsK
36

f;Xk eoik ;ehw
p?e NkJh^ng ;ehw
n?BHn?;Hn?cHvhH;hH d/ ;fj:'r Bkb ubkJhnK ik ojhnK ;ehwK
n?BHn?;He/Hn?cHvhH;hH d/ ;fj:'r Bkb ubkJhnK ik ojhnK ;ehwK
n?BHn?uHn?cHvhH;hH d/ ;fj:'r Bkb ubkJhnK ik ojhnK ;ehwK
wbhB Xzdk eoB tkfbnK d/ w[V t;/o/ bJh ;t?^o[irko ;ehw

ਿਨਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮ/ਪਾਜੈਕਟ:
1H
2H
3H
4H
5H
6H

17.6

g?fvzr
e'Jh BjhA

ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੂਚੀ/ਮੁੰ ਕਮਲ ਸਕੀਮ/ਪਾਜੈਕਟ:
1H
2H
3H
4H
5H
6H

17.5

fBtkoB ehshnK f;ekfJsK
36

f;Xk eoik ;ehw
p?e NkJh^ng ;ehw
n?BHn?;Hn?cHvhH;hH d/ ;fj:'r Bkb ubkJhnK ik ojhnK ;ehwK
n?BHn?;He/Hn?cHvhH;hH d/ ;fj:'r Bkb ubkJhnK ik ojhnK ;ehwK
n?BHn?uHn?cHvhH;hH d/ ;fj:'r Bkb ubkJhnK ik ojhnK ;ehwK
wbhB Xzdk eoB tkfbnK d/ w[V t;/o/ bJh ;t?^o[irko ;ehw

ਸਾਰੇ ਠਕੇਦਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਿਗਣਤੀ ਅਤੇ ਠਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮ :‐
ਲੜੀ

ਪਾਜੈਕਟ/ਸਕੀਮ/ਪੋਗਰਾਮ

ਨੰ

ਦਾ ਨ

ਪਾਜੈਕਟ

ਠਕੇਦਾਰ ਦਾ

ਠਕੇ ਦਾ

ਠਕਾ

ਨ

ਮੁੱ ਲ

ਖਤਮ
ਹੋਣ ਦਾ
ਸਮ

1)

bkr{ BjhA

bkr{ BjhA

bkr{ BjhA

bkr{
BjhA

bkr{
BjhA
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17.7

ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ:
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਐਕਟ 2005
ਪਬਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨ
ਫ਼ਾਰਮ ‘ੳ’
(ਵੇਖੋ ਿਨਯਮ 3 (1)
ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ
ਰਾਜ ਪਬਿਲਕ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ,
ਿਵਭਾਗ---------------------।
1. ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ
2. ਿਪਤਾ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਨ
3. ਸਥਾਈ ਪਤਾ:
4. ਪੱ ਤਰ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ:
5. ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:
(ੳ) ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ
(ਅ) ਸਮ ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।
(ੲ) ਲੋ ੜ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
(ਸ) ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ ਦੀ ਹੈ ਜ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਸੂਚਨਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਸਲ ਪੋਸਟਲ ਚਾਰਿਜਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। )
(ਹ) ਡਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ, ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਜ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਕੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਖੁਲਾਸੇ ਅਧੀਨ ਪਬਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬੱ ਧ ਨਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
7. ਕੀ ਤੁਸ ਲੋ ੜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।
8. ਕੀ ਤੁਸ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਾ ਿਦਤੀ ਹੈ (ਜੇ ਹ ਤ ਅਿਜਹੀ ਜਮ ਤਰਾਈ ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ)
9. ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤ ਹੇਠ ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹ ਤ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਲਗਾਉ।
ਸਥਾਨ:

ਿਮਤੀ:
ਿਬਨਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਪਤਾ
-----------------------------------------------------------------------------------------------ਪੰ ਨਾ 22
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ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਐਕਟ 2005
ਪਬਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨ
ਫ਼ਾਰਮ ‘ਅ’
(ਵੇਖੋ ਿਨਯਮ 3 (2)
ਪਹੁੰ ਚ ਰਸੀਦ
ਰਾਜ ਪਬਿਲਕ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ
ੀ/ਸ਼ੀਮਤੀ-----------------------------------------------------------------------------------------ਿਰਹਾਇਸ਼-------------------------------------------------------------------------------------------ਤ---------------------------------ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਸੂਚਨਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ:-----------------------------------------------ਿਮਤੀ----------------------------------ਸਥਾਨ:

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ

ਿਮਤੀ

ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲ

ਪਬਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਐਕਟ 2005
ਫ਼ਾਰਮ ‘ੲ’
(ਪੰ ਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਨਯਮ, 2007 ਦਾ ਿਨਯਮ 3 (3) ਵੇਖ।ੋ
ਸੂਚਨਾ ਰਿਜਸਟਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਲੜੀ ਨੰਬਰ

ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ

ਸੂਚਨਾ

ਸੂਚਨਾ

ਸੂਚਨਾ ਦੀ

ਕੀ ਸੂਚਨਾ

ਉਸ

ਿਮਤੀ ਜਦ

ਦੀ ਿਮਤੀ

ਪਾਪਤ

ਪਾਪਤ

ਪਿਕਤੀ

ਪਾਪਤ

ਅਿਧਕਾਰੀ

ਸੂਚਨਾ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਦਾ ਨ

ਸਪਲਾਈ

ਦਾ ਨ

ਦਾ ਪਤਾ

ਨ ਸਾਰੀਆਂ

ਿਜਸਤ

ਕੀਤੀ

ਸ਼ਰਤ ਦੀ

ਸੂਚਨ

ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਾਲਨਾ

ਇਕੱ ਤਰ

ਕੀਤੀ ਹੈ

ਕਰਨੀ
ਲੋ ੜ ਦੀ ਹੈ

1

2

3

4

5

6

ਿਮਤੀ ਜਦ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ

ਿਮਤੀ ਜਦ

ਸੂਚਨਾ ਲੈ ਣ

ਸੂਚਨਾ ਨਾ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼

ਅਿਧਕਾਰੀ/

ਿਰਮਾਇੰਡਰ

ਅਿਧਕਾਰੀ/

ਵਾਲੇ

ਸਪਲਾਈ

ਕਥਨ

ਸਬੰ ਿਧਤ

ਦੀ ਿਮਤੀ

ਸਬੰ ਿਧਤ

ਸਬੰ ਿਧਤ

ਕਰਨ ਦੇ

ਅਿਧਕਾਰੀ

ਅਤੇ ਨੰਬਰ

ਅਿਧਕਾਰੀ

ਅਿਧਕਾਰੀ

ਸੰ ਖੇਪ

ਲੋ ੜ ਦੀ

ਤ

ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ

ਕਾਰਨ

ਸੂਚਨਾ ਦੀ

ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਦੀ

7
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ਸਪਲਾਈ

ਦੁਆਰਾ

ਸਪਲਾਈ

ਲਈ

ਸੂਚਨਾ

ਦੀ ਿਮਤੀ

ਬੇਨਤੀ

ਪਾਪਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ

ਕੀਤੀ ਗਈ

9
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13
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-------------------------------------------------------------------------------------------------ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਐਕਟ 2005
ਪਬਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨ ---------------------------ਫ਼ਾਰਮ ‘ਸ’
(ਵੇਖੋ ਿਨਯਮ 4 (4)
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ
ਵੱ ਲ
------------------- (ਰਾਜ ਪਬਿਲਕ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ)
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ
------------------- (ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਨ ਅਤੇ ਪਤਾ)
ਿਵਸ਼ਾ:

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ।

ੀਮਾਨ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਤੀ ------------------ ਨੂੰ ਿਨਮਨ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤੇ --------------------- (ਿਵਸ਼ਾ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇ) ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਬਨਪੱ ਤਰ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ।
2. ਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹ ਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਮਨ ਿਲਿਖਤ ਕੀਮਤ ਦੀ
ਅਦਾਇਤੀ ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਿਡਮ ਡ ਡਾਫਟ/ਬਕਰ ਚੈਕ/ਆਈ.ਪੀ.ਉ./ਖਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾਨ ਰਾਹ ਜ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਮ
ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤ ਿਕ ਿਨਮਨ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰ ਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਸਕੇ।
ਂ ਿਡਸਬਰਿਸੰ ਗ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱ ਿਸਆ
3. (ੳ) ਿਡਮ ਡ ਡਾਫਟ/ਬਕਰ ਚੈਕ/ਆਈ.ਪੀ.ਉ. (ਡਰਾਇੰਗ ਐਡ
ਂ ਿਡਸਬਰਿਸੰ ਗ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਿਵਚ
ਜਾਵੇ) ਦੇ ਨ ਤੇ ਕਢਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ ਕਿਥਕ ਡਰਾਇੰਗ ਐਡ
ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਜਮ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
(ਅ)

ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੇ ਖੇ ਦੇ ਮਦ ਿਵਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਚਲਾਨ ਰਾਹ ਜਮ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ:
ਮੇਜਰ ਹੈਡ

0070-ਦੂਜੀਆਂ ਪਸ਼ਾਸਿਨਕ ਸੇਵ ਾਵ

ਸਬ-ਮੇਜ ਰ ਹੈਡ

60-ਹੋਰ ਸੇਵਾਵ

ਮਾਇਨਰ ਹੈਡ

800-ਹੋਰ ਪ ਾਪਤੀਆਂ

ਸਬ ਹੈਡ

86-ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਫੀਸ

4. ਇਕ ਿਟਕਟ ਲੱਿਗਆ ਆਪਣਾ ਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਲਿਖਆ ਿਲਫਾਫਾ ਸੂਚਨ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪੇਸ਼
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਿਲਫਾਿਫਆਂ ’ਤੇ ਿਟਕਟ ਿਬਨਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਛਤ ਸੂਚਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ
ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮਸਲਨ ਸਾਧਾਰਨ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਜ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ।
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ਫੀਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ-------------------ਜਮ ਕਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱ ਲ ਫੀਸ---------------ਿਮਤੀ
ਸਥਾਨ
ਆਪ ਜੀ ਦਾ
ਸ਼ੁਭਿਚੰ ਤਕ
ਰਾਜ ਪਬਿਲਕ ਸੂਚਨਾ
ਅਿਧਕਾਰੀ
---------------------------------------------------------------------------------------------------ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਐਕਟ 2005
ਪਬਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨ ---------------------------ਫ਼ਾਰਮ ‘ਹ’
(ਵੇਖੋ ਿਨਯਮ 4 (4)
ਰੱ ਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ
ਵੱ ਲ
------------------- (ਰਾਜ ਪਬਿਲਕ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ)
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ
------------------- (ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ ਨ ਅਤੇ ਪਤਾ)
ਿਵਸ਼ਾ:

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰ ਧੀ।

ੀਮਾਨ ਜੀ,
ਤੁਹਾਡੇ ਿਮਤੀ ------------------ ਨੂੰ ਿਨਮਨ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਧਤ ਕੀਤੇ --------------------- (ਿਵਸ਼ਾ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇ) ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਿਬਨਪੱ ਤਰ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਿਵਚ।
2. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਿਨਮਨ ਹਸਤਾਖਿਰਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਮੰ ਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਿਵਚ
ਅਸਮਰੱ ਥ ਰਿਹਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖੇਦ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ:
(ਜ) ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਤੇ 9 ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਦੀ

ੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆ ਦਾ ਹੈ।

(ਜਜ) ਤੁਹਾਡਾ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ--------------------- ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
(ਜਜਜ) ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੰ ਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹ ਹੈ।
(ਜਡ) ਸੂਚਨਾ ਪਬਿਲਕ ਨੂੰ ਉਪਲਬੱ ਧ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਸਾਮਗਰੀ ਿਵਚ ਹੈ।
(ਡ) ਤੁਸ ਸੂਚਨਾ ਪਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਤੇ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਲੋ ੜ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹ ਕੀਤੀ।
(ਡਜ) ਮੰ ਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 (4) ਦੇ ਉਪਬੰ ਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਵਰਿਜਤ ਹੈ।
(ਡਜਜ) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੰ ਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵੈਬਸਾਇਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੈ। (ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਨ ਦੱ ਿਸਆ
ਜਾਵੇ) ਤੁਸ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
(ਡਜਜਜ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ।
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3. ਪਰੰ ਤੂ, ਜੇ ਤੁਸ ਅਿਜਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਤ ਪੀਿੜਤ ਹੋ, ਤੁਸ ਇਸ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਤ 30 ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਚ
ਿਵਚ (ਅਪੀਲੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਫਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿਮਤੀ:
ਸਥਾਨ:
ਰਾਜ ਪਬਿਲਕ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਐਕਟ 2005
ਪਬਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨ ---------------------------ਫ਼ਾਰਮ ‘ਕ’
(ਵੇਖੋ ਿਨਯਮ 4 (6)
ਕੈਸ਼ ਰਿਜਸਟਰ
ਲੜੀ ਨੰਬਰ

ਿਬਨਕਾਰ ਦਾ

ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ

ਰਕਮ ਜਮ

ਕੈਸ਼/ਿਡਮ ਡ

ਿਰਫੰ ਡ, ਜੇ

ਨ ਅਤੇ ਪਤਾ

ਦੀ ਿਮਤੀ

ਕਰਾਉਣ ਦੀ

ਡਾਫਟ/ਆਈ.

ਕੋਈ ਹੋਵੇ

ਿਮਤੀ

ਪੀ.ਉ/ਖੁਜਾਨਾ

ਿਵ ੇਸ਼ ਕਥਨ

ਚਲਾਨ
ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ
ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਿਮਤੀ ਅਤੇ
ਰਕਮ ਦੇ
ਨਾਲ
1

18

2

3

4

5

6

7

ਆਪਣੇ ਪਸ਼ਾਸਕੀ ਜ ਅਧ-ਿਨਆਇਕ ਫੈ਼ਸਿਲਆਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪਭਾਿਵਤ ਿਵਅਕਤੀਆਂ
ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ:
fJ; ;pzXh ;{uBk gfjbK jh eoik o?rb
{ ;
/ aB ftZu fdZsh rJh j?.

19

ਅਿਜਹੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਲੋ ਕ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: bkr{

BjhA
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