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    ਜਾਣ ਪਛਾਣ 
 

I. ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਿਕਾਜ ਧਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦਹੇੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਧਨਯੰਤਰਣ 

ਅਿੀਨ ਨਾਗਧਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹ ਚੰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਣੇ ਲਈ,ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ, 

2005" ਬਣਾਇਆ ਹੈ,(ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ) ਜੋ 15.06.2005 ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 4 (1) (ਬੀ) ਦੀਆਾਂ 

ਿਾਰਾਵਾਾਂ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸ ਰਧੱਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਧਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਹੱਸੇਦਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਆਿ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਾਰਗ 

ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਿੈਨੂਅਲ ਧਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
 

II. ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਿਾਰਾ 4 

1. ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ: - 
 

 ਓ) ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਕਾਰਡ ਅਧਜਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਧਜਹੇ ਰਪੂ ਧਵਚ ਠੀਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਿ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਵਸ਼ਾ ਸੂਚੀ   

     ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਿੇਗੀ। 

 ਅ) 17 ਿੈਨੂਅਲ। 
 

      ੲ) ਿਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੀਤੀਆਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਾਂ ਅਧਜਹੇ ਫ਼ੈਸਧਲਆਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨ    

  ਸਾਰੇ ਸ ਸੰਗਤ ਤਥੱਾਾਂ ਨੰੂ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ।  

 ਸ) ਆਪਣੇ ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਾਂ ਅਿ-ਧਨਆਾਂਇਕ ਫ਼ੈਸਧਲਆਾਂ ਨੰੂ ਪਰਭਾਧਵਤ ਧਵਅਕਤੀਆਾਂ ਨੰੂ ਿ ਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ।  
 

2. ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯਤਨ ਹਵੋੇਗਾ ਧਕ ਉਹ ਉਪ-ਿਾਰਾ (1) ਦੇ ਿੰਡ (ਅ) ਦੀਆਾਂ ਲੋੜਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਸਵੈ-ਪਰਰੇਨਾ ਨਾਲ, 

ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਧਨਯਧਿਤ ਵਕਧਫ਼ਆਾਂ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਧਭੰਨ-ਧਭੰਨ ਸਾਿਨਾਾਂ ਰਾਹੀ, ਧਜਸ ਧਵਚ ਇੰਟਰਨੱੈਟ ਵੀ ਸ਼ਾਧਿਲ ਹ,ੈ ਇੰਨੀ ਕ  ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਿ 

ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਿ ਚ ੱਕੇ ਧਜਸ ਨਾਲ ਧਕ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਹਾਧਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਘਟੱ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।  

3. ਉਪ-ਿਾਰਾ (1) ਦੇ ਪਰਯੋਜਨਾ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਸੂਚਨਾ ਧਵਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਅਧਜਹੇ ਰਪੂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਸਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਧਕ ਆਸਾਨੀ 

ਨਾਲ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਪਹ ੰਚ ਧਵਚੱ ਹੋਵੇ।  
  

III. ਇਸ ਦਸਤਾਵੇ  ਦਾ ਉਦੇਸ਼ :- 

 ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਰੇਵ,ੇ ਕਾਜਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ, (ਸੈਕਸ਼ਨ -4 ਅ(1)) 

 ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਕਰਤਵੱ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ, (ਸੈਕਸ਼ਨ -4 ਅ(2)) 

ਇਸਦ ੇਨਾਲ ਉਪਲਬਿ ਧਰਕਾਰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇ ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਆਿ ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਣੇਾ ਹ ੈ
 

IV. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇ  ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਿ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਾਂ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਾਂ ਲਈ ਹੈ,ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਾਂ 

ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ, ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
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ਲੜੀ ਨੰ. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  ਪੰਨਾ ਨੰ. 

1. ਭਾਗ-1 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4(1)(b) (i) ਪਬਧਲਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵਰੇਵਾ 
 

4 

2. ਭਾਗ-2 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4(1)(b) (ii)) ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਵੇਾਵਾਾਂ 
 

5 

3. ਭਾਗ -3 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4(1) (b)(iii) ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ: 
 

5 

4. ਭਾਗ -4 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (iv)) ਕਾਰਜਾਾਂ ਦੇ ਧਡਸਚਾਰਜ ਲਈ ਧਨਯਿ 6 

5. ਭਾਗ-5 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (v)) ਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਧਨਭਾਉਣ 

ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਧਨਯਿ, ਧਵਧਨਯਿ ਹਦਾਇਤਾਾਂ,ਧਕਤਾਬਚ,ੇ ਧਰਕਾਰਡ  

6 

6. ਭਾਗ-6 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (vi)): ਅਥਾਰਟੀ ਦ ਆਰਾ ਰੱਿੇ ਦਸਤਾਵੇ ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਣੇੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ 

ਧਨਯੰਤਰਣ ਅਿੀਨ ਹਨ। 

6 

7. ਭਾਗ- 7 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (vii)): ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਿ ਧਵਚ ਜਨਤਾ 

ਦੇ ਿੈਂਬਰਾਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰੇ ਜਾਾਂ ਪਰਤੀਧਨਿਤਾ ਲਈ ਪਰਬੰਿ 

7 

8. ਭਾਗ- 8 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (viii)) ਬੋਰਡਾਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਾਂ, ਕਿੇਟੀਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਸੰਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਧਹੱਸੇ 

ਵਜੋਂ ਗਧਠਤ ਕੀਤੀਆਾਂ 

7 

9. ਭਾਗ- 9 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (ix): ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ 7-8 

10. ਭਾਗ -11  (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xi)): ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈਧਜਸ ਧਵੱਚ ਸਾਰੀਆਾਂ 

ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ, ਪਰਸਤਾਧਵਤ ਿਰਚੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੰਡਾਾਂ ਬਾਰੇ ਧਰਪਰੋਟਾਾਂ  

9 

11. ਭਾਗ 12 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xii)): ਸਬਧਸਡੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾਾਂ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੰਿ 9 

12. ਭਾਗ-13 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (b) (xiii)): ਸਰਵਜਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ਆਰਾ ਧਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਧਰਆਇਤਾਾਂ, 

ਪਰਧਿਟ ਜਾਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆਾਂ ਦੇ ਵਰੇਵ ੇ
 

9-10 

13. ਭਾਗ-14 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xiv)) ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਰਪੂ ਧਵਚ ਉਪਲਬਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 10 

14. ਭਾਗ-15 ਵਾਾਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xv)) ਨਾਗਧਰਕਾਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ 

ਸਹਲੂਤਾਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

10 

15  ਭਾਗ-16 ਵਾਾਂ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xvi)):-  ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਿ, ਅਹ ਦ ੇਅਤੇ 

ਹੋਰ ਵੇਰਵ ੇ

10-11 

16 17 ਵਾਾਂ ਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xvi)) ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 11 

  



ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਧਿਆ ਕਧਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ  4 
 

1 ਿਨੂੈਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (b) (i)): - ਪਬਧਲਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 
 

ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਧਿਆ ਕਧਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਨੋਟੀਧਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 5/1/2006-1SS/916 ਧਿਤੀ 15-04-2011 ਦੇ 

ਤਧਹਤ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸ ਰੱਧਿਆ ਕਧਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਿਾਰਾ 17 ਦੇ ਅਿੀਨ ਗਧਠਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦ ੇਅਨ ਸਾਰ 

ਕਧਿਸ਼ਨ ਨੰੂ ਧਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਰੱਧਿਆ ਐਕਟ 2005 ਲਈ ਕਧਿਸ਼ਨ 

ਦੀ ਿਾਰਾ 13 (1) ਦ ੇਅਿੀਨ ਇਸ ਨੰੂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਧਿਸ਼ਨ ਖ ਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ (ਧਜਵੇਂ ਧਕ 

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਦ ੇਿਾਰਾ 2 ਧਵੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ). 

1.1 ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪਤਾ: - ਦਫਤਰ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਧਿਆ ਕਧਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ, ਵਣ ਭਵਨ, ਦਜੂੀ ਿੰਧਜਲ, ਟਾਵਰ-4, 

   ਸੈਕਟਰ-68, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, ਿ ਹਾਲੀ  

1.2 ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਿ ੱਿੀ: - ਚੇਅਰਿੈਨ 

1.3 ਿ ੱਿ ਉਦੇਸ਼: -   ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਰੱਧਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ ਧਨਸ਼ਧਚਤ ਕਰਨਾ ਧਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦ ੇਸੰਧਵਿਾਨਕ ਅਤੇ 

 ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ ਰੱਧਿਅਤ ਹਨ। 

1.4 ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ:-ਧਵਭਾਗ ਦਾ ਿ ੱਿ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਧਕ ਧਜਹਨਾਾਂ ਿਾਿਧਲਆਾਂ ਧਵਚ ਬੱਧਚਆ ਦੇ ਸੰਧਵਿਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਅਧਿਕਾਰ ਅਸ ੱਰਧਿਅਤ ਹੋਣ ਉਹਨਾਾਂ ਸਬੰਿੀ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸ -ਿਟੋੋ ਨੋਧਟਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

1.5 ਸੰਗਠਨ ਚਾਰਟ: - 

 

  

ਚੇਅਰਿੈਨ

5 ਿੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ

ਧਡਪਟੀ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਸ ਪਰਡੰਟ

3 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ

2 ਸੇਵਾਦਾਰ

3 ਕਲਰਕ

ਧਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕ

ਉਪ-ਚੇਅਰਿੈਨ
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  ਭਾਗ-2 (ਸੈਕਸ਼ਨ 4(1)(b) (ii)) ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਅਫਸਰਾ ਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤ ੇਸੇਵਾਵਾ ਂ

2.1 ਅਫਸਰਾਾਂ ਦ ੇਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ( ਪਰਬੰਿਕੀ, ਆਰਧਥਕ ਅਤੇ ਧਨਆਇਕ) 

  ਅਫਸਰਾਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਦ ੇਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

ਲੜੀ ਨੰ. ਅਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ  
1 ਚੇਅਰਿੈਨ   ਚੇਅਰਿੈਨ ਕਧਿਸ਼ਨ ਦ ੇਕੰਿਕਾਜ ਦ ੇਸਿ ੱਚੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। 

 
2 ਸਕੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਕਧਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਿਾਾਂ ਦ ੇਸਹੀ ਪਰਬੰਿਨ ਅਤੇ ਧਦਨ ਪਰਤੀ ਧਦਨ ਪਰਬੰਿਨ ਦੇ 

ਲਈ ਧ ੰਿੇਵਾਰ ਹੋਣਗ।ੇ 
3 ਧਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ  ਧਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਧਿਸ਼ਨ ਦ ੇਸਿੂਚੇ ਕੰਿ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਕਰਣਗੇ।  
4 ਸ ਪਰਡੰਟ ਸ ਪਰਡੈਂਟ ਕਧਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸਾਰੇ ਕੰਿ ਕਧਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਚੱ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ 

ਸਾਹਿਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 
5 ਧਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਧਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਧਿਸ਼ਨ ਦ ੇਕਿੰਕਾਜ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰੱਿਣ ਲਈ ਚੇਅਰਿੈਨ ਅਤੇ 

ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 
6 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ  ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ , ਉਨ੍ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਫਾਈਲਾਾਂ ਆਪਣੇ 

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ । 
7 ਕਲਰਕ 

ਕਲਰਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰੂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਕੰਿ ਕਰਨ ਲਈ 

ਫਾਇਲਾਾਂ ਧਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਧਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। 
8 ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਰ ੇਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਫਾਈਲਾਾਂ ਨੰੂ ਿੂਵ 

ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਾਂ ਦ ਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹੋਰ ਧਡਊਟੀਆਾਂ 

ਧਨਭਾਉਣਗ।ੇ 

2.2 ਧਨਯਿ / ਆਦੇਸ਼ ਧਜਸਦੇ ਤਧਹਤ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਧਡਊਟੀਆਾਂ ਲਗਾਈਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ: 

  ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਧਿਆ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਤਧਹਤ। 

 ਭਾਗ -3 (ਸਕੈਸ਼ਨ 4(1) (b)(iii) ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਦੀ ਧਵੱਿੀ : 

 3.1 ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਧਵਿੱੀ- 

  ਇਸ ਕਧਿਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਿਾਰਾ 13 (1)(J) ਦ ੇਅਿੀਨ ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸ -ਿੋਟੋ ਨੋਧਟਸ ਲਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਕਟ 

ਦੀ ਿਾਰਾ 14 ਅਿੀਨ ਧਦੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਪ ੱਛਧਗਛੱ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ । 

    ਕਧਿਸ਼ਨ ਚੇਅਰਿੈਨ ਦੀ ਧਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਧਨਰਦਸ਼ੇਾਾਂ ਹੇਠ ਕੰਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 3.2 ਅੰਤਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ   : ਕਧਿਸ਼ਨ 

 3.3 ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਵਵਸਥਾਵਾਂ,ਕਾਰਜ,ਧਨਯਿ ਆਧਦ : ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਧਿਆ ਕਧਿਸ਼ਨ-2005 

 3.4 ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੇਂ ਦੀ ਸੀਿਾ,ਜੇ ਕਈੋ ਹੈ: ਧਸ਼ਕਾਇਤ /ਸੂ-ਿਟੋੋ ਦੀ ਪਰਧਕਰਤੀ ਅਤੇ  ਰਰੂਤ ਅਨ ਸਾਰ ਸਿੇਂ ਧਸਰ 

 ਕਾਰਵਾਈ। 

 3.5 ਧਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਚੈਨਲ: ਿੈਨੂਅਲ 1.0 ਧਵੱਚ ਧਦੱਤੇ ਅਨ ਸਾਰ ਸੰਗਠਨ ਚਾਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ।  

ਚੌਥਾ ਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (iv)) ਕਾਰਜਾ ਂਦੇ ਧਡਸਚਾਰਜ ਲਈ ਧਨਯਿ 
 

4.1 ਪਸ਼ੇ ਕੀਤ ੇਕਾਰਜਾ ਂ/ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦਾ ਸੁਭਾਅ:   ਐਕਟ ਦੀ ਿਾਰਾ 13 (1) ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ> 

4.2 ਕਾਰਜ / ਸੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਧਨਯਿ/ਿਾਪਦੰਡ:  ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ। 

4.3 ਟੀਧਚਆ ਂਨੰੂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਾ-ਂਸੀਿਾ:   ਧਸ਼ਕਾਇਤ / ਸੂ-ਿੋਟੋ ਦੀ ਪਰਧਕਰਤੀ ਅਤੇ  ਰਰੂਤ ਅਨ ਸਾਰ ਸਿੇਂ ਧਸਰ 

ਕਾਰਵਾਈ. 

4.4 ਰਫੈ਼ਰੈਂਸ ਡੌਕੂਿੈਂਟ ਜੋ ਧਨਯਿ ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:  1. ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ, ਐਕਟ, 2005 

     2. ਕਧਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ / ਦਫਤਰੀ ਆਦਸ਼ੇ। 
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5 ਵਾਂ ਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (v)) ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦਆੁਰਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰਾ ਂਦੇ ਧਨਭਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ੇਗਏ 

ਧਨਯਿ, ਧਵਧਨਯਿ ਹਦਾਇਤਾ,ਂਧਕਤਾਬਚੇ, ਧਰਕਾਰਡ  
 

5.1 ਧਰਕਾਰਡ ਦਾ ਧਸਰਲੇਿ ਅਤੇ ਸ ਭਾਅ / ਿੈਨੂਅਲ / ਧਨਰਦਸ਼ੇ 

S.No Title Nature List of Content 

1) ਕਧਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਧਿਆ ਕਧਿਸ਼ਨ ਐਕਟ -

2005 
ਐਕਟ 

 

2) ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਤੀ ਵਿੱ ਵੱਿ ਅਥਾਰਟੀਆਾਂ ਨੰੂ ਧਨਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੇ ਗਏ. 

ਧਨਰਦੇਸ਼  

    

 

ਛੇਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (vi)): ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਰੱਿੇ ਦਸਤਾਵਜੇਾ ਂਦੀਆ ਂਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਜਾ ਂਜੋ ਇਸਦੇ ਧਨਯੰਤਰਣ 

ਅਿੀਨ ਹਨ 
 

6.1 ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਧਸਰਲੇਿ:  ਹੇਠਾਾਂ ਧਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਧਵਚ ਧ ਕਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ।  
 

6.2 ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਸ਼ਰਣੇੀ:   ਹੇਠਾਾਂ ਧਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਧਵਚ ਧ ਕਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
 

6.3 ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਰਿਵਾਲਾ:  ਹੇਠਾਾਂ ਧਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਧਵੱਚ ਧ ਕਰ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹੈ। 
 

 

ਲੜੀ ਨੰ.  ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਧਸਰਲੇਿ ਦਸਤਾਵੇ  ਦੀ ਸ਼ਰੇਣੀ (6.2) 
 

ਦਸਤਾਵੇ ਾ ਦਾ ਰਿਵਾਲਾ(6.3) 

1. ਧਨੱਜੀ ਫਾਈਲ ਪਰਬੰਿਕੀ ਫਾਈਲਾਾਂ                                              ਸ਼ਾਿਾ 

2. ਪਰਬੰਿਕੀ ਫਾਈਲਾਾਂ 

3. ਛ ੱਟੀਆਾਂ ਦਾ ਧਰਕਾਰਡ 

4. ਿਾਧਤਆਾਂ ਦਾ ਧਰਕਾਰਡ (ਕੈਸ਼ 

ਬ ੱਕ, ਲੇ ਰ, ਆਧਦ) 

ਅਕਾਉਾਂਟਸ ਫਾਈਲ ਸ਼ਾਿਾ 

5. ਅਪੀਲ /ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਕੇਸਾਾਂ ਦਾ 

ਧਰਕਾਰਡ  

ਫਾਈਲਾਾਂ  ਸ਼ਾਿਾ 

 

7 ਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (vii)): ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਂਇਸ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬਿੰ ਧਵਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾ ਂਦਆੁਰਾ 

ਸਲਾਹ-ਿਸ਼ਵਰ ੇਜਾ ਂਪਰਤੀਧਨਿਤਾ ਲਈ ਪਰਬਿੰ 
 

 

7.1 ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਨਯਿ, ਸਰਕੂਲਰ ਆਧਦ: ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਧਿਆ ਕਧਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ, 2005 । 

7.2 ਨੀਤੀਗਤ ਧਨਰਿਾਣ / ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਧਵੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਿੈਂਬਰਾ ਂਨਾਲ ਧਵਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰ ੇਜਾ ਂਨੁਿਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਪਰਬਿੰ:  

ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ / ਅਪੀਲਾਾਂ ਦੀ ਸ ਣਵਾਈ ਆਿ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਿ ੱਲੀ ਹੈ। 
 

8 ਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (viii)) ਬੋਰਡਸ, ਕੌਂਸਲਾ,ਂ ਕਿੇਟੀਆ ਂਅਤ ੇਹਰੋ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਦੇ ਧਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਧਿਤ 

ਕੀਤੀਆ ਂ

 

8.1 ਬਰੋਡ, ਕੌਂਸਲ, ਕਿੇਟੀ ਦਾ ਨਾਿ ਆਧਦ:   ਜਦੋਂ  ਰਰੂਤ ਪਵੇਗੀ ਉਸ ਅਨ ਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

8.2 ਰਚਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਕਾਰਜ:    ਧਜਵੇਂ ਧਕ ਸੀ ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਐਕਟ 2005 ਧਵਚ ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਹ.ੈ 

8.3 ਕੀ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਿੀਧਟੰਗਾ ਂਜਨਤਾ ਲਈ ਿੱੁਲ੍ੀਆ ਂਹਨ?  ਸਿੇਂ ਸਿੇਂ ਤੇ ਧਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹ.ੈ 

8.4 ਕੀ ਿੀਧਟੰਗ ਜਨਤਾ ਲਈ ਿੱੁਲੀ ਹੈ?:   ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਧਹਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.ੈ 
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8.5 ਉਹ ਜਗ੍ਾ ਧਜਥੇ ਿੀਧਟੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ :  ਚੇਅਰਿੈਨ ਦਾ ਦਫਤਰੀ ਕਿਰਾ। 

8.6 ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਪਲਬਿ ਹੈ? :   ਨਹੀ ਾਂ, ਧਕਉਾਂਧਕ ਜ ਵੇਨਾਈਲ ਜਸਧਟਸ ਕੇਅਰ ਐਾਂਡ ਪਰਟੋੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ 

ਧਚਲਡਰਨ ਐਕਟ-2015, ਪੋਕਸੋ- 2012 ਅਤੇ ਬਧੱਚਆਾਂ ਦੇ ਧਜਨਸੀ 

ਅਪਰਾਿ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ ਦੀ ਧਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ  

ਬੱਧਚਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਬੰਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾ। 

 9 ਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (ix): ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਡਾਇਰਕੈਟਰੀ 
 

9.1 ਨਾਿ ਅਤੇ ਅਹ ਦਾ 

9.2 ਟੈਲੀਫੋਨ, ਫੈਕਸ ਅਤੇ ਈਿੇਲ ਆਈਡੀ 
 

 

ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਿ 

ਸ਼ਰੀ/ਸੀਿਾਨ/ਸ਼ਰੀਿਤੀ 
 

ਅਹੁਦਾ ਦਫਤਰ ਦਾ 

ਟੇਲੀਫੋਨ ਨੰ.  

ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.  ਫੈਕਸ ਈਿੇਲ ਆਈ.ਡੀ. 

1 ਰਧਜੰਦਰ ਧਸੰਘ  ਚੇਅਰਿੈਨ 0172-2298097 7999600009 0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

 2 ਹਰਸ ਧਹੰਦਰ ਪਾਲ 

ਧਸੰਘ ਬਰਾੜ 

ਸਕੱਤਰ  0172-2298097 9815002104 0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

3 ਰਾਜਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ 

ਧਗਲੱ  

ਧਡਪਟੀ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ  

01722298097 9417600084 0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

4 ਬਲਬੀਰ ਧਸੰਘ  ਧਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕ  01722298097 9041055608 0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

5 ਇੰਦ ੂਬਾਲਾ ਸ ਪਰਡੰਟ-2 01722298097 9354610003 0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

6. ਨਵਨੀਤ ਜੂਨੇਜਾ  ਸੀਨੀਅਰ 

ਸਹਾਇਕ  

01722298097 9781721106 0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

7. ਸੰਜੀਵ ਕ ਿਾਰ ਬਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ 

ਸਹਾਇਕ 

01722298097 987231272 0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

9 ਅਨੂ ਕਲਰਕ 01722298097  0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

10 ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਲਰਕ 01722298097  0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

11 ਗ ਰਜੀਤ ਧਸੰਘ ਕਲਰਕ 01722298097 9569149544 0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

12 ਿਨਦੀਪ ਧਸੰਘ  ਸੇਵਾਦਾਰ 01722298097 9855588522 0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

13 ਸ ਿਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ  ਸੇਵਾਦਾਰ  01722298097 9872075997 0172-2298040 scpcrpunjab@gmail.com 

 10 ਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (x)) :- ਿੁਆਵਜਾ ਪਰਣਾਲੀ ਸਿੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਅਤ ੇਕਰਿਚਾਰੀਆ ਂਦਆੁਰਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਿਾਹ 

10.1 ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਅਹ ਦਾ 

10.2 ਿਾਧਸਕ ਤਨਿਾਹ 

10.3 ਇਸ ਦੇ ਧਨਯਿਾਾਂ ਅਨ ਸਾਰ ਿ ਆਵ  ੇਦੀ ਪਰਣਾਲੀ 

ਲੜੀ 

ਨੰ.  

ਕਰਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਾਂ ਅਹ ਦਾ  ਿਾਧਸਕ ਤਨਿਾਹ ਿ ਆਵ ਾ / 

ਿ ਆਵ ਾ ਭੱਤਾ 

(ਸ਼ਧਹਰ ਿ ਆਵ ਾ 

ਭੱਤਾ) 

ਧਨਯਿਾਾਂ ਧਵਚ ਧਦਤੱੇ 

ਅਨ ਸਾਰ ਧਿਹਨਤਾਨਾ 

ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਧਵਿੀ 
ਬੇਧਸਕ ਕ ੱਲ 

1 ਰਧਜੰਦਰ ਧਸੰਘ  ਚੇਅਰਿੈਨ        100535/- (ਆਿਰੀ ਤਨਿਾਹ - ਪੈਨਸ਼ਨ) As per Rules  

2 ਹਰਸ ਧਹੰਦਰ ਪਾਲ ਧਸੰਘ 

ਬਰਾੜ 

ਸਕੱਤਰ                                ਵਾਿ ੂਚਾਰਜ -do- 

3 ਰਾਜਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ ਧਗਲੱ  ਧਡਪਟੀ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ  

30520+5400 ਬੇਧਸਕ +ਭੱਤੇ 120/- -do- 
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4 ਬਲਬੀਰ ਧਸੰਘ  ਧਨੱਜੀ ਸਹਾਇਕ  23240+4800 ਬੇਧਸਕ +ਭੱਤੇ 120/- -do- 

5 ਇੰਦ ੂਬਾਲਾ ਸ ਪਰਡੰਟ-2 27310+4800 ਬੇਧਸਕ +ਭੱਤੇ 120/- -do- 

6 ਨਵਨੀਤ ਜੂਨੇਜਾ  ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ  18130+4400 ਬੇਧਸਕ +ਭੱਤੇ 120/- -do- 

7 ਸੰਜੀਵ ਕ ਿਾਰ ਬਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ 18790+4400 ਬੇਧਸਕ +ਭੱਤੇ 120/- -do- 

8 ਅਨੂ ਕਲਰਕ 10300+3200 ਬੇਧਸਕ +ਭੱਤੇ 120/- -do- 

9 ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਕਲਰਕ 10300+3200 ਬੇਧਸਕ +ਭੱਤੇ 120/- -do- 

10 ਗ ਰਜੀਤ ਧਸੰਘ ਕਲਰਕ 10300+3200 ਬੇਧਸਕ +ਭੱਤੇ 120/- -do- 

11 ਿਨਦੀਪ ਧਸੰਘ  ਸੇਵਾਦਾਰ 7190+1650 ਬੇਧਸਕ +ਭੱਤੇ 120/- -do- 

12 ਸ ਿਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ  ਸੇਵਾਦਾਰ  6680+1650 ਬੇਧਸਕ +ਭੱਤੇ 120/- -do- 

 

 11 ਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xi)): ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਨੰੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਹ ੈਧਜਸ ਧਵੱਚ ਸਾਰੀਆ ਂ

 ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪਰਸਤਾਧਵਤ ਿਰਚੇ ਅਤ ੇਕੀਤ ੇਗਏ ਵੰਡਾ ਂਬਾਰ ੇਧਰਪਰੋਟਾ ਂ 

11.1 ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਕ ੱਲ ਬਜਟ :  ਬਜਟ ਸਾਲ 2019-2020 ਰ ਪਏ 79,20,000 / - 
 

11.2 ਹਰੇਕ ਏਜਸੰੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਰੋਗਰਾਿਾਾਂ ਲਈ ਬਜਟ: ਬਜਟ ਅਲਾਟਿੈਂਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 
 

11.3 ਪਰਸਤਾਧਵਤ ਿਰਚ:ੇ    ਉਪਰੋਕਤ ਨ ਕਤਾ ਨੰ. 11.2 ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਧਰਪੋਰਟ ਧਨੱਲ ਹੈ।  

11.4 ਹਰੇਕ ਏਜਸੰੀ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਧਗਆ ਬਜਟ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ: ਉਪਰੋਕਤ ਨ ਕਤਾ ਨੰ. 11.2 ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ ਧਰਪੋਰਟ ਧਨੱਲ ਹੈ। 
 

 

11.5 ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਧਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਾ ਧਜਥੇ ਸਬੰਿਤ  ਧਰਪਰੋਟਾਾਂ ਉਪਲਬਿ ਹਨ: ਉਪਰੋਕਤ ਨ ਕਤਾ ਨੰ. 11.2 ਦੇ ਅਨ ਸਾਰ    

ਧਰਪਰੋਟ ਧਨੱਲ ਹੈ। 

 12 ਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xii)): ਸਬਧਸਡੀ ਪਰੋਗਰਾਿਾ ਂਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਬੰਿ 
 

ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਧਿਆ ਕਧਿਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸਟੇਟ ਕਧਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਬਧਸਡੀ ਨਹੀ ਾਂ ਧਦੰਦੀ। 
 

    12.1 ਪਰੋਗਰਾਿ ਜਾਾਂ ਗਤੀਧਵਿੀ ਦਾ ਨਾਿ:  ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

  12.2 ਪਰੋਗਰਾਿ ਦਾ ਉਦੇਸ਼:  ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 12.3 ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ:  ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 12.4 ਪਰੋਗਰਾਿ / ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਿਾਾਂ: ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 12.5 ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਧਵੱਤੀ ਟੀਚ:ੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 12.6 ਕ ਦਰਤ / ਸਬਧਸਡੀ / ਪਿੈਾਧਨਆਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਿ: ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 12.7 ਸਬਧਸਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਾਪਦੰਡ: ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 12.8 ਸਬਧਸਡੀ ਪਰੋਗਰਾਿ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (ਨੰਬਰ, ਪਰਫੋਾਈਲ ਆਧਦ):ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ । 
 

13 ਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (b) (xiii)): ਸਰਵਜਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਆੁਰਾ ਧਦੱਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂਧਰਆਇਤਾ,ਂ ਪਰਧਿਟ ਜਾ ਂ

ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਧਲਆ ਂਦੇ ਵੇਰਵ ੇ



ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਧਿਆ ਕਧਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ  9 
 

    13.1 ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦ ਆਰਾ ਧਦੱਤੀਆਾਂ ਧਰਆਇਤਾਾਂ,ਪਰਧਿਟ : ਕੋਈ ਧਰਆਇਤਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ /ਪਰਧਿਟ / ਅਧਿਕਾਰ ਕਧਿਸ਼ਨ ਦ ਆਰਾ ਧਦੱਤੇ 

ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

 

       13.2 ਹਰੇਕ ਧਰਆਇਤ ਲਈ, ਪਰਧਿਟ ਜਾਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਧਦੱਤੇ ਗਏ: ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 

   13.3 ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਿਾਪਦੰਡ: ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 

   13.4 ਧਰਆਇਤ / ਗਰਾਾਂਟ ਅਤੇ / ਜਾਾਂ ਪਰਧਿਟ ਜਾਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ: ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 

   13.5 ਧਰਆਇਤਾਾਂ / ਪਰਧਿਟ ਜਾਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਧਦੱਤੇ ਗਏ ਪਰਾਪਤ ਕਰਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪਤਾ: ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 

 

   13.6 ਧਰਆਇਤਾਾਂ / ਪਰਧਿਟ ਜਾਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਾਂ ਦੇ ਪ ਰਸਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਿ: ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਾਂ। 

 

 

14 ਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xiv)) ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਰੂਪ ਧਵਚ ਉਪਲਬਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 
 

14.1 ਇਲੈਕਟਰਾਧਨਕ ਰਪੂ ਧਵਚ ਉਪਲਬਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: ਕਧਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ: ਕਧਿਸ਼ਨ ਇਸ ਕਧਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਅਪਲੋਡ                ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਧਕਧਰਆ ਧਵਚ ਹੈ।  
 

14.2 ਦਸਤਾਵੇ  ਦਾ ਨਾਿ / ਧਸਰਲੇਿ / ਧਰਕਾਰਡ / ਹਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
 

     1. ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਧਿਆ ਕਧਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2005. 

     2. ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ 4/4 ਦੇ ਿੈਨ ਅਲ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ; 

     3. ਜ ਧੜਆ ਵਬੈਸਾਈਟ ਧਲੰਕ। 
 

14.3 ਸਥਾਨ ਧਜੱਥੇ ਉਪਲਬਿ ਹੈ:    ਕਧਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ www.pspcr.punjab.gov.in  

15 ਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xv)) ਨਾਗਧਰਕਾ ਂਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਸਹੂਲਤਾ ਂਦਾ ਵੇਰਵਾ 
 

15.1 ਸੁਧਵਿਾ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤ ੇਸਥਾਨ:    ਧਬਨੈ ਪੱਤਰ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਨਾ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਸ ਰੱਧਿਆ ਲਈ ਵਣ   

    68,ਐਸੱ.ਏ.ਐਸੱ. ਨਗਰ, ਪਜੰਾਬ ਸਟਟੇ ਕਧਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ,    

    ਡਾਕ, ਈਿੇਲ ਜਾਾਂ ਦਸਤੀ ਧਦਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

15.2 ਉਪਲਬਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:  ਉਪਰੋਕਤ 14.2 ਧਵੱਚ ਸੂਚੀਬੱਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 

15.3 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਿਾ:ਂ     ਸਰਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਸੂਧਚਤ ਛ ੱਟੀਆਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਧਦਨਾਾਂ       ਧਵੱਚ ਸਵਰੇੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵਰੇੇ 05:00 ਵਜੇ। 
 

16 ਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xvi)):-  ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਂਦੇ ਨਾਿ, ਅਹਦੇੁ ਅਤ ੇਹੋਰ ਵੇਰਵ ੇ

16.1 ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਧਹਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ   

 ਧਨਯ ਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਈਿਲੇ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਅਹ ਦਾ 

ਅਫਸਰਾ ਂਦੇ ਨਾਂ  ਅਹੁਦਾ ਫੋਨ ਨੰ.  ਪੱਤਾ ਿੋਬਾਇਲ ਨੰ.   ਫੈਕਸ 
ਹਰਸ ਧਹੰਦਰ ਪਾਲ ਧਸੰਘ 

(ਸਕੱਤਰ) 
First 
Appellate 
Authority  

0172-
2298097 

ਵਣ ਭਵਨ, ਦਜੂੀ ਿੰਧਜਲ, 

ਟਾਵਰ-4, ਸੈਕਟਰ-68, 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 

9815002104 0172-
2298040 

ਰਾਜਧਵੰਦਰ ਧਸੰਘ ਧਗਲ 

(ਧਡਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ) 
Public 
Information 
Officer  

0172-
2298097 

ਵਣ ਭਵਨ, ਦਜੂੀ ਿੰਧਜਲ, 

ਟਾਵਰ-4, ਸੈਕਟਰ-68, 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 

9417600084 0172-
2298040 

ਸ਼ਰੀਿਤੀ ਇਦੰ ੂਬਾਲਾ 

(ਸ ਪਰਡੰਟ) 

Assistant PIO  0172-
2298097 

ਵਣ ਭਵਨ, ਦਜੂੀ ਿੰਧਜਲ, 

ਟਾਵਰ-4, ਸੈਕਟਰ-68, 

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 

9354610003 0172-
2298040 

 

17 ਵਾ ਂਿੈਨੂਅਲ (ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) (ਬੀ) (xvi)) ਕਈੋ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
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 17.1 ਨਾਗਧਰਕਾਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰਟਰ:     ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਾਂ। 

 17.2 ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਧਨਵਾਰਣ ਧਵਿੀ: ਕਧਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ “ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ”ੋ  www.pscpcr.punjab.gov.in 

 17.3 ਆਰਟੀਆਈ ਅਤੇ ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਧਹਤ ਪਰਾਪਤ ਅਰ ੀਆਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: ਪੀਰੀਅਡ (ਸਾਲ) ਧਬਨੈ ਪਰਾਪਤ (ਕ ੱਲ)   

       ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ (ਧਨਪਟਾਰਾ) ਬਕਾਇਆ   

       ਇਸ ਕਧਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ   

       ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 17.4 ਪੂਰੀਆਾਂ ਹੋਈਆਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ / ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ / ਪਰੋਗਰਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:  ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਾਂ। 

 

17.5 ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੋਜਨਾਵਾਾਂ / ਪਰੋਜੈਕਟਾਾਂ / ਪਰੋਗਰਾਿਾਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ   ਉਪਲਬਿ ਨਹੀ ਾਂ। 

 

17.6 ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਿ, ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ ਦੀ ਰਕਿ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਿਾ ਪਰੂਾ ਹਣੋ ਦੀ ਧਿਆਦ ਸਿੇਤ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਠੇਧਕਆਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ: - 
  

ਲੜੀ ਨੰ.   

ਪਰੋਜੈਕਟ/ਸਕੀਿ/ਪਰੋਗਰਾਿ 

ਦਾ ਨਾਿ 

ਪਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ 

ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਕਾਾਂਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਾਂ  ਕਾਾਂਟਰੈਕਟ ਦੀ 

ਰਕਿ  

ਕਾਾਂਟਰੈਕਟ ਦਾ ਸਿਾਾਂ 

/ ਕਾਾਂਟਰੈਕਟ 

1. ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ  ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ  ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ  ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ  ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ  
 

17.7 ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਾਂ -        ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ । 
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   ਪਬਧਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਧਵਭਾਗ ਦਾ ਨਾਾਂ  

    ਫਾਰਿ -ਓ  

  ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6(1) ਅਿੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਧਬਨੈ ਪੱਤਰ  
 

ਸੇਵਾ ਧਵਿੇ  

  ਰਾਜ ਪਬਧਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ  

  ਧਵਭਾਗ .......................................। 
 

1. ਧਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਾਂ .................................................................................................................... 

2. ਧਪਤਾ/ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਾਂ .......................................................................................................... 

3. ਸਥਾਈ ਪਤਾ ............................................................................................................................. .. 

4. ਪੱਤਰ ਧਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ................................................................................................................. 

5. ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ......................................................................................... 

 (ਓ) ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਧਵਸ਼ਾ........................................................................................................ 

 (ਅ) ਸਿਾਾਂ ਧਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਿ ਰਿੱਦੀ ਹ.ੈ.................................................................. 

 (ੲ) ਲੌੜੀ ਾਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ........................................................................................... 

 (ਸ) ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਡਾਕ ਦ ਆਰਾ ਲੋਂੜੀ ਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਧਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ (ਸੂਚਨਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਧਵਚ ਸ਼ਾਿਲ ਅਸਲ ਪਸੋਟਰ 

 ਚਾਰਧਜ  ਸ਼ਾਿਲ ਹਣੋਗੇ। ) ....................................................................................................... (ਹ) ਡਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਧਵਚ, ਇਹ 

ਦੱਧਸਆ ਜਾਵੇ ਧਕ ਇਹ ਸਾਿਾਰਨ, ਰਧਜਸਟਰਡ ਜਾਾਂ ਸਪੀਡ ਹਵੋੇਗੀ। .................. 

6. ਕੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਿ ਲਾਸੇ ਅਿੀਨ ਪਬਧਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦ ਆਰਾ ਉਪਲੱਬਿ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। 
.......................................................................................................................................................... 

7. ਕੀ ਤ ਸੀ ਾਂ ਲ ੜੀ ਾਂਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਤਆਰ ਹੋ। ......................................................................... 

8.ਕੀ ਤ ਸੀ ਾਂ ਧਬਨੈ ਪੱਤਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿ੍ਾ ਕਰਾ ਦੀਤੀ ਹੈ (ਜੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਅਧਜਹੀ ਜਿ੍ਾਾਂ ਕਰਾਈ ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) 
............................................................................................................................. ............................ 

9. ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਰੈਿਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣੇੀ ਨਾਲ ਸਬਿੰ ਰੱਿਦੇ ਹੋ ਜੇ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਧਬਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਲਗਾਉ। 
............................................................................................................................. ........................... 
 

ਸਥਾਨ .................... 

ਧਿਤੀ ...................... 

     ਧਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਸਤਾਿਰ ਅਤੇ ਪਤਾ 
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   ਪਬਧਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਧਵਭਾਗ ਦਾ ਨਾਾਂ..................................... 

    ਫਾਰਿ ‘ਅ’ 

            (ਵੇਿੋ ਧਨਯਿ 3(2)) 

               ਪਹ ੰਚ ਰਸੀਦ 

   ਰਾਜ ਪਬਧਲਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ  

ਸ਼ਰੀ /ਸ਼ਰੀਿਤੀ .......................................................................................................... 

ਧਰਹਾਇਸ਼............................................................................................................................. ......................................................................................

ਤੋਂ .......................................................................................................... ਦੇ ਸਬੰਿ ਧਵਚ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਬਨੈ ਪੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ 

ਧਗਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੀ ਨੰ. ......................................................... ਧਿਤੀ .......................................................................................................... 
 

 

ਸਥਾਨ..............................................  ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪਰੂਾਾਂ ਨਾਾਂ ........................................ 
 

 ਧਿਤੀ .............................................  ਅਹ ਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲ ............................................................... 
 

 

ਪਬਧਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਧਵਭਾਗ ਦਾ ਨਾਾਂ ..........................................................................................................  
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    ਫਾਰਿ ‘ੲ’ 

  ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਨਯਿ, 2007 ਦਾ ਧਨਯਿ 3(3) ਵੇਿੋ।            ਸੂਚਨਾ ਰਧਜਸਟਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  
 

ਲੜੀ ਨੰ.  ਧਬਨੈ ਪਤੱਰ ਦੀ 

ਧਿਤੀ  

ਸੂਚਨਾ 

ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦਾ ਨਾ ਂ

ਸੂਚਨਾ ਂ

ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਦਾ ਪਤਾ ਂ

ਸੂਚਨਾ ਦੀ 

ਪਰਧਕਰਤੀ  

ਕੀ 

ਸੂਚਨਾ 

ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਨੇ 

ਸਾਰੀਆ ਂ

ਸ਼ਰਤਾ ਂਦੀ 

ਪਾਲਨਾ 

ਕੀਤੀ ਹ ੈ

ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਦਾ ਨਾ ਂਧਜਸਤੋਂ 

ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ 

ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਦਂੀ 

ਹੈ  

ਧਿਤੀ 

ਜਦੋਂ 

ਸੂਚਨਾ 

ਸਪਲਾਈ 

ਕੀਤੀ 

ਜਾਵੇਗੀ। 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        

ਧਿਤੀ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸਬੰਧਿਤ  

ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜੀਦਂੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ 

ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਧਰਿਾਇੰਡਰ 

ਦੀ ਧਿਤੀ ਅਤੇ 

ਨੰਬਰ  

ਧਿਤੀ ਜਦੋਂ 

ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸਬੰਧਿਤ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀ.ਆਈ.ਓ. 

ਦ ਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 

ਗਈ  

ਸੂਚਨਾ 

ਲੈਣ ਵਾਲੇ 

ਸਬੰਧਿਤ 

ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ 

ਸਪਲਾਈ 

ਦੀ ਧਿਤੀ  

ਸੂਚਨਾ ਨਾ 

ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ 

ਦੇ ਸੰਿੇਪ ਕਾਰਨ  

ਧਵਸ਼ੇਸ਼ 

ਕਥਨ  

9 10 11 12 13 14 
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   ਪਬਧਲਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਧਵਭਾਗ ਦਾ ਨਾਾਂ................................................ 

    ਫਾਰਿ ‘ਕ’ 

            (ਵੇਿੋ ਧਨਯਿ 4(6)) 

              ਕੇਸ਼ ਰਧਜਸਟਰ  

ਲੜੀ ਨੰਬਰ  

ਧਬਨੈਕਾਰ ਦਾ 

ਨਾ ਂਅਤ ੇਪਤਾ  

ਧਬਨੈ ਪਤੱਰ ਦੀ 

ਧਿਤੀ 

ਰਕਿ ਜਿ੍ਾ ਂ

ਕਰਾਉਣ ਦੀ 

ਧਿਤੀ  

ਕੇਸ਼/ਧਡਿਾਂਡ 

ਡਰਾਫਟ/ਆਈ.ਪੀ.ਉ./ 

ਿਜਾਨਾ ਚਲਾਨ 

ਦਆੁਰਾ ਫੀਸ ਦਾ 

ਵੇਰਵਾ ਧਿਤੀ ਅਤ ੇ

ਰਕਿ ਦੇ ਨਾਲ  ਕੋਈ ਹੋਵ ੇ ਕਥਨ 

1 2 3 4 5 6 7 
 


