
 

 
ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਆਡਡਟ ਰਈ ਇੱਕ ਪਯਭਵਯਕ 

 ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਅਧੀਨ ਆਯ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਟ ਜਨਤਕ ਅਥਾਯਟੀਆ ਂਦੇ ਕੰਭਕਾਜ ਵਿਚ ਖ ੁੱ ਰੇਨ ਨ ੰ  ਉਤਸ਼ਾਵਿਤ ਕਯਨ ਰਈ ਇਕ 

ਵਿਆਕ ਪਯੇਭਿਯਕ ਢਾਂਚਾ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਿੈ। 
ਜਦੋਂ ਵਕ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) () ਵਯਕਾਯਡ ਰਫੰਧਨ ਰਈ ਇਕ ਆਭ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਯਦੇਸ਼ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਜ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨ ੰ  ਆਸਾਨੀ ਨਾਰ 
ਸਟਯ ਅਤੇ ਫਯਕਯਾਯ ਯੁੱ ਵਖਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਉ-ਬਾਗ ਫੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਸੰਗਠਨਾਤਭਕ ਿਸਤ ਆ ਂਅਤ ੇਕਾਯਜਾਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਿਨ. 
ਆਯਟੀਆਈ ਕਟ ਦੀ ਧਾਯਾ 4 ਦੀਆਂ ਉ-ਧਾਯਾਿਾਂ (ਫੀ), (ਸੀ) ਅਤੇ (ਡੀ) ਅਤ ੇਿਯ ਸਫੰਧਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨ ੰ  ਛੇ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂਅਧੀਨ ਿੰਵਡਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿੈ; ਅਯਥਾਤ, 1-ਅੰਗੀਕਯਨ ਅਤ ੇਕਾਯਜ, 2- ਫਜਟ ਅਤ ੇਰਗਯਾਭ, 3- ਰਚਾਯ ਅਤ ੇਜਨਤਕ ਇੰਟਯਪੇਸ, 4- ਈ. ਗਿਯਨੈਂ ਸ, 5- 
ਵਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ੇ6. ਆਣੀ ਵਿਰਕਦਭੀਆ ਂਤੇ ਖ ਰਾਸਾ ਜਾਣਕਾਯੀ. 

1. ੰਗਠਨ ਅਤ ਕਾਯਜ 
2.  

ਕਰਭ 
ੰਡਿਆ 

ਆਈਟਭ ਿੁਰਾਾ ਵਯਵਾ ਵਯਡਵਆਂ ਦਾ ਵਯਵਾ 
 

1.1 ਇਸ ਦ ੇਸੰਗਠਨ ਦੇ 
ਕਾਯਜ, ਕਾਯਜਾਂ ਅਤ ੇ
ਕਯਤੁੱ ਿਾਂ ਦਾ ਿੇਯਿਾ 

[ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) 
(ਫੀ) (ਆਈ)] 

(i) ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤੇ 
ਇਸਦੀ ਿੈਫਸਾਈਟ 

 ਡਾਇਯੈਕਟਯੇਟ ਸੁੱ ਵਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰੇ,  ਯਾਤੁੱ ਤਿ ਅਤੇ ਅਜਾਇਫਘਯ 

ਵਿਬਾਗ, ੰਜਾਫ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  

 http://www.punjabtourism.punjab.gov.in 

(ii) ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਭ ਖੀ   ਡਾਇਯੈਕਟਯ 

(iii) ਵਿਜ਼ਨ, ਵਭਸ਼ਨ ਅਤ ੇਭ ੁੱ ਖ 
ਉਦੇਸ਼ 

 

 



 

  (iv) ਕਾਯਜ ਅਤੇ ਪਯਜ਼ 

 

 

      

 
 

ਰਸਤ ਤ

 

  

ਜਾਿੇਗਾ

   



 

1.2 ਇਸ ਦ ੇ
ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਅਤ ੇ

ਕਯਭਚਾਯੀਆ ਂਦੀਆ ਂ
ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇ
ਪਯਜ਼ [ਧਾਯਾ 4 (1) 
(ਫੀ) (ii)] 

(i) ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀਆ ਂ
ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਕਯਤੁੱ ਿ 

(ਰਫੰਧਕੀ, ਵਿੁੱ ਤੀ ਅਤ ੇ
ਵਨਆਂਇਕ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(ii) ਸ਼ਕਤੀ ਅਤ ੇਿਯ 

ਕਯਭਚਾਯੀਆ ਂਦ ੇਪਯਜ਼ 
 
 
 
 

 
 
 

÷

÷

ø

ਡਕਉਯਟਯ ਅਜਾਇਫਘਯ - 

 



 

 
(iii) ਵਨਮਭ / ਆਦੇਸ਼ ਵਜਸਦ ੇ

ਤਵਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇduties 
ਰਗਾਈਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ ਅਤ ੇ
(iv) ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ 

ਰਫੰਧਕ਼ੀ ਅਫ਼ਯ-

-

-ਵਿਬਾਗ ਦੇ ਭ ਖੀ ਨਾਰ ਵਨਜੀ ਸਿਾਇਕ ਦੀਆਂ ਵਡਊਟੀਆਂ ।
-

-
।

ਕਰਯਕ/ -

-

-  

- -

- -

-

- -



 

 
 ਕੰਜ਼ਯਵਟਯ-

 

v)   

vi)  

vii)  

viii)

- -

-

- -

i

ii

iii

iv

v)   

vi)  

vii)  

viii)

 
 

 
 
 
 
 

-



 

   
 

 
 
 
 
 
 

 
(v) ਕੰਭ ਦੀ ਿੰਡ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-

- -

-

- -

ਵਿਬਾਗੀ ਕੰਭ ਨ ੰ  ਸ ਚੁੱ ਜੇ ਢੰਗ ਨਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਡਊਟੀਆਂ 
ਰਗਾ ਕੇ ਕੰਭਾਂ ਦੀ ਿੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।

1.3 ਪੈਸਰੇ ਰੈਣ ਦੀ 
ਰਵਕਵਯਆ ਦੇ 
ਫਾਅਦ ਦੀ 
ਰਵਕਵਯਆ [ਬਾਗ 4 

(1) (ਫੀ) (iii)] 

(i) ਪੈਸਰਾ ਰੈਣ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ  
ਭ ੁੱ ਖ ਪੈਸਰੇ ਰੈਣ ਦ ੇਨ ਕਤ ੇ
ਛਾਣ 

(ii) ਅੰਤਭ ਪੈਸਰਾ ਰੈਣ ਦਾ 
ਅਵਧਕਾਯ ।

ਅੰਵਤਭ  ਪੈਸਰਾ ਰੈਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਯ ਭੰਤਯੀ ਜੀ ਕਰ ਿੈ।

(iii) ਸਫੰਧਤ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ, 
ਕਾਯਜ, ਵਨਮਭ ਆਵਦ 2021

 
2021

2021

2021

2021

 



 

(iv) ਕਈ ਪੈਸਰਾ ਰੈਣ ਰਈ 
ਸਭੇਂ ਦੀ ਸੀਭਾ, ਜੇ ਕਈ ਿੈ 

 

(v) ਵਨਗਯਾਨੀ ਅਤ ੇ
ਜਿਾਫਦੇਿੀ ਦਾ ਚੈਨਰ 

ਇਸ ਵਿਬਾਗ ਦੇ ਸਭ ਿ ਅਪਸਯ ਸਾਵਿਫਾਨ।

1.4 ਕਾਯਜਾਂ ਦੇ 
ਵਡਸਚਾਯਜ ਰਈ 
ਵਨਮਭ [ਬਾਗ 4 

(1) (ਫੀ) (iv)] 

(i) ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਯਜਾਂ / 
ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਰਵਕਯਤੀ 

-

-

(ii) ਕਾਯਜ / ਸੇਿਾ ਵਡਵਰਿਯੀ 
ਰਈ ਵਨਮਭ / ਭਾਦੰਡ 

2021

2021

2021

2021

2021



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2021

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(iii) ਰਵਕਵਯਆ ਵਜਸ ਦ ਆਯਾ 
ਇਿਨਾਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਤੁੱ ਕ ਿ ੰ ਚ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ 

(iv) ਟੀਵਚਆ ਂਨ ੰ  ਰਾਤ ਕਯਨ 
ਰਈ ਸਭੇਂ-ਸੀਭਾ 

(v) ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਿੁੱਰ ਰਈ 
ਰਵਕਵਯਆ 

1.5 ਵਨਮਭਾਂ, ਵਨਮਭਾਂ, 
ਵਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਰਈ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਅਤ ੇ
ਵਡਸਚਾਯਜ ਕਯਨ 
ਦੇ ਕਾਯਜਾਂ ਰਈ 

ਵਯਕਾਯਡ [ਸੈਕਸ਼ਨ 
4 (1) (ਫੀ) (ਿੀ)] 

(i) ਵਯਕਾਯਡ / ਭੈਨ ਅਰ / 
ਵਨਯਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਸਯਰੇਖ ਅਤੇ 
ਵਕਸਭ 

ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰੇ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਪਾਈਰਾਂ, ਅਭਰੇ ਸਫੰਧੀ ਭਾਭਰੇ, ਰੇਖਾ ਅਤੇ 

ਰਗਯਾਭਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਈਰਾਂ ਆਵਦ। 

(ii) ਵਨਮਭ, ਵਨਮਭ, ਵਨਯਦੇਸ਼ 

ਵਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤ ੇ
ਵਯਕਾਯਡਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ 

ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰੇ ਵਿਬਾਗ ਸਭੇਂ-ਸਭੇਂ ਤੇ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦ ਆਯਾ ਜਾਯੀ ਵਨਮਭਾਂ 

ਅਤੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਯਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦਾ ਿੈ।

(iii) ਕਟ / ਵਨਮਭ ਭੈਨ ਅਰ 
ਆਵਦ 

 ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ 
(iv) ਟਰਾਂਸਪਯ ਾਵਰਸੀ ਅਤ ੇ
ਟਰਾਂਸਪਯ ਆਯਡਯ 

1.6 ਇਸ ਦ ੇਵਨਮੰਤਯਣ 
ਅਧੀਨ ਅਥਾਯਟੀ 

ਦ ਆਯਾ ਯੁੱ ਖੇ ਗ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂ
[ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) 
(ਫੀ) (vi)] 

(i) ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂ
ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂ

(ii) ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ / ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਂ
ਦਾ ਯਖਿਾਰਾ 



 

1.7 ਫਯਡ, ਕੌਂਸਰਾਂ, 
ਕਭੇਟੀਆ ਂਅਤ ੇਿਯ 

ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਫਵਰਕ 
ਅਥਾਯਟੀ ਦੇ ਵਿੁੱ ਸ ੇ
ਿਜੋਂ ਗਵਠਤ [ਧਾਯਾ 
4 (1) (ਫੀ) (viii)] 

(i) ਫਯਡ, ਕੌਂਸਰ, ਕਭੇਟੀ 
ਆਵਦ ਦਾ ਨਾਭ ੰਜਾਫ ਕਰਾ 

(ii)        ਯਚਨਾ 

(iii) ਤਾਯੀਖਾਂ ਵਜਿੜ੍ੀਆ ਂ
ਫਣੀਆ ਂ

(iv) ਅਿਧੀ / ਕਾਯਜਕਾਰ 

(v) ਸ਼ਕਤੀਆ ਂਅਤ ੇਕਾਯਜ 

(vi) ਕੀ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆ ਂ

ਭੀਵਟੰਗਾਂ ਰਈ ਖ ੁੱ ਰੀਆ ਂਿਨ 
ਜਨਤਕ ? 

(vii)     ਕੀ ਭੀਵਟੰਗਾਂ ਦ ੇਵਭੰਟ 

ਖ ੁੱ ਰੇ ਿਨ 
ਜਨਤਾ ਨ ੰ ? 

ਨ 
 

 

(viii    ਉਿ ਜਗਹਾ ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਭੰਟ 
ਜਨਤਕ ਤਯ ਤ ੇਖ ੁੱ ਰੇ ਿਣ 

ਉਰਫਧ ਿਨ? 

 

1.8 ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਅਤ ੇ
ਕਯਭਚਾਯੀਆ ਂਦੀ 
ਡਾਇਯੈਕਟਯੀ 

[ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) 

(ਫੀ) (ix)] 

(i) ਨਾਭ ਅਤ ੇਅਿ ਦਾ ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਅੰਵਭਰਤ ਵਸੰਘ , ਆਈ..ੱਸ., ਡਾਇਯੈਕਟਯ 
ਸ਼ਰੀ ਅੰਸ਼ ਭਨ ਗਯਗ, ਸਿਾਇਕ ਕੰਟਯਰਯ(ਵਿੁੱ ਤ ਤੇ ਰੇਖਾ। 
ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਭਨਦੀ ਕਯ, ਸ ਯਡੰਟ ਗਰੇਡ-1 

(ii) ਟੈਰੀਪਨ, ਪੈਕਸ ਅਤੇ ਈਭੇਰ 
ਆਈਡੀ 

0172-2694889 
ਈ-ਭੇਰ ਆਈ.ਡੀ.- directorculture@yahoo.com 

1.9 ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ 
ਦ ਆਯਾ 

ਭਿੀਨਾਿਾਯ 
ਤਨਖਾਿ ਰਾਤ 
ਕੀਤੀ ਭ ਆਿਜੇ਼ ਦੀ 
ਰਣਾਰੀ ਸਭੇਤ 
[ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) 
(ਫੀ) (ਕਸ)] 

(i) ਕ ੁੱ ਰ ਭਿੀਨਾਿਾਯ ਵਭਿਨਤਾਨੇ 
ਿਾਰੇ ਕਯਭਚਾਯੀਆ ਂਦੀ ਸ ਚੀ 

 
       116 

(ii) ਭ ਆਿਜੇ਼ ਦੀ ਰਣਾਰੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 
ਇਸ ਦ ੇਵਨਮਭਾਂ ਵਿਚ ਵਦੁੱ ਤੀ ਗਈ 
ਿੈ 

ਤਨਖਾਿ ਯਾਿੀਂ। 



 

1.10 ਨਾਭ, ਅਿ ਦਾ ਅਤੇ 
ਜਨਤਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 

ਅਵਧਕਾਯੀਆਂ ਦੇ 
ਿਯ ਿੇਯਿ ੇ

[ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (1) 
(ਫੀ) (ਕਸਿੀ)] 

(i) ਜਨਤਕ ਸ ਚਨਾ ਅਵਧਕਾਯੀ 
(ੀ.ਆਈ..), ਸਿਾਇਕ ਜਨਤਕ 

ਜਾਣਕਾਯੀ (ੀਆਈ) ਅਤ ੇ
ਅੀਰ ਅਥਾਯਟੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ੇ
ਅਿ ਦਾ 

(i) ਅੀਰ ਅਥਾਯਟੀ- ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਅੰਵਭਰਤ ਵਸੰਘ, ਆਈ..ਸ.  ਡਾਇਯੈਕਟਯ 
(ii) ੀ.ਆਈ.. – ਸ਼ਰੀ ਅੰਸ਼ ਭਨ, ਸਿਾਇਕ ਕੰਟਰਰਯ (ਵਿੁੱ ਤ ਤੇ ਰੇਖਾ) 

(ii) ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ.- ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਭਨਦੀ ਕਯ, ਸ ਯਡੰਟ ਗਰੇਡ-1 
 

(ii) ਿਯੇਕ ਭਨ ਨੀਤ ਅਵਧਕਾਯੀ ਦਾ 
ਤਾ, ਟੈਰੀਪਨ ਨੰਫਯ ਅਤ ੇਈਭੇਰ 

ਆਈਡੀ 

(i) 0172-2694889, ਈ-ਭੇਰ directorculture@yahoo.com 
(ii)  0172-2694889, ਈ-ਭੇਰ acfadcam@gmail.com 

(iii) 0172-2694889, ਈ-ਭੇਰ directorculture003@gmail.com 

1.11 ਉਨਹ ਾਂ ਕਯਭਚਾਯੀਆ ਂ
ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਵਜਨਹ ਾਂ 
ਵਿਯ ੁੱ ਧ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨੀ 

ਕਾਯਿਾਈ ਦੀ 
ਤਜਿੀਜ਼ / ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿੈ 
(ਸੈਕਸ਼ਨ 4 (2)) 

ਉਨਹ ਾਂ ਕਯਭਚਾਯੀਆ ਂਦੀ ਵਗਣਤੀ 

ਵਜਨਹ ਾਂ ਵਿਯ ੁੱ ਧ ਅਨ ਸ਼ਾਸਨੀ 
ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ 

(i) ਭਾਭ ਰੀ ਜ ਯਭਾਨੇ ਜਾਂ ਿੁੱ ਡ ੇ
ਜ਼ ਯਭਾਨੇ ਦੀ ਕਾਯਿਾਈ ਰਈ 

ਫਕਾਇਆ 

  ਇੁੱਕ (1) 
 
 

  --  

(ii) ਭਾਭ ਰੀ ਜ਼ ਯਭਾਨੇ ਜਾਂ ਿੁੱ ਡ ੇ
ਜ਼ ਯਭਾਨੇ ਦੀ ਕਾਯਿਾਈ ਰਈ 
ਅੰਤਭ ਯ  ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ 

  --  

1.12 ਆਯਟੀਆਈ ਦੀ 
ਸਭਝ ਨ ੰ  ਅੁੱ ਗੇ 
ਿਧਾਉਣ ਰਈ 
ਰਗਯਾਭ 

 

(ਬਾਗ 26) 

(i) ਵਿਵਦਅਕ ਰਗਯਾਭ  ਭਿਾਤਭਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ਼ ਡਭਵਨਸਟਰੇਸ਼ਨ, ੰਜਾਫ 
(MGSIPA) ਿਰੋਂ ਕਯਿਾ ਜਾਂਦੇ ਿਨ। 

(ii) ਜਨਤਕ ਅਥਾਯਟੀ ਨ ੰ  ਇਨਹ ਾਂ 
ਰਗਯਾਭਾਂ ਵਿਚ ਵਿੁੱ ਸਾ ਰੈਣ ਰਈ 

ਉਤਸ਼ਾਿਤ ਕਯਨ ਦੇ ਮਤਨ 

 ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤੇ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਟਰੇਵਨੰਗ ਰਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 

(iii) ਸੀੀਆਈ / ੀਆਈ 
ਦੀ ਵਸਖਰਾਈ 

ਭਿਾਤਭਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਵਚਊਟ ਆਫ਼ ਡਭਵਨਸਟਰੇਸ਼ਨ, ੰਜਾਫ 
(MGSIPA) ਵਿਖੇ ਰਈ ਗਈ ਿੈ। 

(iv) ਸੰਫੰਵਧਤ ਜਨਤਕ 

ਅਥਾਯਟੀਆ ਂਦ ਆਯਾ 
ਆਯ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਦਸਾ ਵਨਯਦੇਸ਼ਾਂ 
ਨ ੰ  ਅਡੇਟ ਅਤ ੇਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕਯ। 

ਕਯ ਵਦੁੱ ਤੇ ਗ ਿਨ। 

 

1.  ਫਜਟ ਅਤ ਰਗਯਾਭ 

ਕਰਭ 
ਸੰਵਖਆ 

ਆਈਟਭ ਖ ਰਾਸਾ ਿੁਰਾ ਦਾ ਵਯਵਾ ਿੇਯਿਾ 

2.1 ਿਯੇਕ ਜੰਸੀ ਨ ੰ  
ਫਜਟ ਵਨਯਧਾਯਤ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 
ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ 

(i) ਜਨਤਕ ਅਵਧਕਾਯ ਰਈ ਕ ੁੱ ਰ ਫਜਟ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(ii) ਿਯੇਕ ਜੰਸੀ ਅਤੇ ਮਜਨਾ ਰਈ ਫਜਟ ਅਨ ਰੁੱ ਗ-1 

(iii) ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਯਚ ੇ ਅਨ ਰੁੱ ਗ-1 

(iv) ਿਯੇਕ ਜੰਸੀ ਰਈ ਸਵਧਆ ਵਗਆ ਫਜਟ, ਜੇ ਕਈ ਿੈ ਅਨ ਰੁੱ ਗ-2 

mailto:directorculture@yahoo.com
mailto:acfadcam@gmail.com
mailto:directorculture003@gmail.com


 

ਸਾਯੀਆ ਂ
ਮਜਨਾਿਾਂ, 

ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਯਚੇ 
ਅਤ ੇਕੀਤੇ ਗ 
ਿੰਡਾਂ ਫਾਯ ੇ
ਵਯਯਟਾਂ ਸ਼ਾਭਰ 
ਿਨ. [ਧਾਯਾ 4 
(1) (ਫੀ) 

(ਕਸੀਅਨ)] 

(v) ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੰਡ ਫਾਯ ੇਵਯਯਟ ਅਤੇ ਉਿ ਜਗਹਾ ਵਜਥੇ 
ਸਫੰਧਤ ਵਯਯਟਾਂ ਉਰਫਧ ਿਨ 

 

2.2 2021-22 ਦਯਾਨ 
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ 
ਘਯੇਰ  ਟ ਯ 

(i) ਫਜਟ ਘਯੇਰ  ਟ ਯ – 50,000/- 

(ii) ਭੰਤਯਾਵਰਆ ਂਅਤ ੇਸਯਕਾਯ ਅਤੇ ਸੰਮ ਕਤ ਯਾਜ ਦ ੇਸੰਮ ਕਤ 

ਸਕੁੱ ਤਯ ਦੇ ਅਿ ਦੇ ਦ ੇਅਵਧਕਾਯੀਆ ਂਅਤ ੇਨਾਰ ਿੀ ਵਿਬਾਗ ਦੇ 
ਭ ਖੀਆ ਂਦ ਆਯਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤ ੇਘਯੇਰ  ਟ ਯ 

a)       ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦਯਾ ਕੀਤਾ 

b)        ਪੇਯੀ ਦੀ ਵਭਆਦ 

c)       ਅਵਧਕਾਯਤ ਿਪਦ ਵਿੁੱ ਚ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ 

d)       ਮਾਤਯਾ 'ਤੇ ਖਯਚ 

 

 
           
              ਕਈ ਨਿੀਂ। 

  (iii) ਖਯੀਦ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਜਾਣਕਾਯੀ 

a)  ਨ ਵਟਸ / ਟੈਂਡਯ ਦੀ  ੁੱ ਛਵਗੁੱਛ, ਅਤੇ Corrigenda  ਜੇਕਯ 
ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਿੈ, 

b) ਵਜਿੜ੍ੀਆ ਂਫਰੀਆ ਂਵਦੁੱ ਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂਿਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦਾ 

ਿੇਯਿਾ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਖਯੀਵਦਆ ਜਾ ਵਯਿਾ ਭਾਰ / ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ 
ਸਰਾਇਯ ਦੇ ਨਾਭ ਸ਼ਾਭਰ ਿਨ, 

c) ਕੰਭ ਦ ੇਠੇਕ ੇਸਭਾਤ ਿ - ਉਯਕਤ ਦੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਅਵਜਿੇ 

ਸ ਭੇਰ ਵਿੁੱ ਚ- ਅਤੇ 

d)  ਦਯ / ਦਯਾਂ ਅਤੇ ਕ ੁੱ ਰ ਯਕਭ ਵਜੰਨੀ ਖਯੀਦ ਜਾਂ ਕੰਭ ਦੇ 

ਠੇਕੇ ਨ ੰ  ਰਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਿੈ. 

ਕਈ ਨਿੀਂ । 

  



 

2.3 ਸਫਵਸਡੀ ਰਗਯਾਭ ਨ ੰ  
ਰਾਗ  ਕਯਨ ਦਾ ਰਫੰਧ 

[ਬਾਗ 4 (i) (ਫੀ) 
(xii)] 

(i) ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਰਗਯਾਭ ਦਾ ਨਾਭ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(ii) ਰਗਯਾਭ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(iii) ਰਾਬ ਰੈਣ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(iv) ਰਗਯਾਭ / ਮਜਨਾ ਦਾ ਸਭਾਂ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(v) ਰਗਯਾਭ ਦੇ ਸਯੀਯਕ ਅਤੇ ਵਿੁੱ ਤੀ ਟੀਚ ੇ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(vi) ਸਫਵਸਡੀ / ਅਰਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਵਕਸਭ / ੈਭਾਨੇ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(vii) ਸਫਵਸਡੀ ਦੇਣ ਰਈ ਮਗਤਾ ਦ ੇਭਾਦੰਡ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(viii) ਸਫਵਸਡੀਰਗਰਾਭ ਦੇ ਰਾਬਾਤਯੀਆ ਂਦਾ ਿੇਯਿਾ (ਨੰਫਯ, 
ਰਪਾਈਰ ਆਵਦ) 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

2.4 ਵਿਿੇਕਸ਼ੀਰ ਅਤ ੇਗੈਯ 
ਵਿਿੇਕਸ਼ੀਰ ਗਰਾਂਟਸ 
 

(i) ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ / ਗੈਯ ਸਯਕਾਯੀ ਸੰਗਠਨਾਂ / ਿਯ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਨ ੰ  
ਅਖਵਤਆਯੀ ਅਤੇ ਗੈਯ ਵਿਿੇਕਸ਼ੀਰ ਗਯਾਂਟ / ਅਰਾਟਭੈਂਟ 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(ii) ਸਾਯੀਆ ਂਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸੰਸਥਾਿਾਂ ਦੇ ਸਰਾਨਾ ਖਾਤੇ ਜ ਜਨਤਕ 
ਅਥਾਯਟੀਆ ਂਦ ਆਯਾ ਗਰਾਂਟ ਰਦਾਨ ਕਯਦੇ ਿਨ 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

2.5 ਵਯਆਇਤਾਂ ਰਾਤ 
ਕਯਨ ਿਾਵਰਆ ਂਦੇ 
ਿੇਯਿ,ੇ ਜਨਤਕ 
ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਆਯਾ 
ਵਦੁੱ ਤ ੇਅਵਧਕਾਯਾਂ ਦੇ 

ਅਵਧਕਾਯ [ਸੈਕਸ਼ਨ 4 
(1) (ਫੀ) (xiii)] 

(i) ਵਯਆਇਤਾਂ, ਯਵਭਟ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਯ ਜਨਤਕ ਅਥਾਯਟੀ 
ਦ ਆਯਾ ਵਦੁੱ ਤ ੇਗ 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(ii) ਿਯੇਕ ਵਯਆਇਤਾਂ ਰਈ, ਯਵਭਟ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਯ ਵਦੁੱ ਤ ੇਗ 

a) ਮਗਤਾ ਦ ੇਭਾਦੰਡ 

b) ਅਵਧਕਾਯਾਂ ਦੀ ਵਯਆਇਤ / ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ / ਦਾ ਅਵਧਕਾਯ ਰਾਤ 
ਕਯਨ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ 

c) ਰਾਤ ਕੀਤੀਆ ਂਵਯਆਇਤਾਂ / ਯਵਭਟ ਜਾਂ ਅਵਧਕਾਯ ਦੇਣ 

ਿਾਵਰਆ ਂਦਾ ਨਾਭ ਅਤੇ ਤਾ 
d) ਅਵਧਕਾਯਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਯਾਂ / ਵਯਆਇਤਾਂ ਦੇ ਅਿਾਯਡ ਦੀ ਤਾਯੀਖ 

 
 

 
 ਕਈ ਨਿੀਂ। 

2.6 ਸੀ..ਜੀ. ਅਤ ੇ

ੀ..ਸੀ. ੈਯਾ 
 

ਸੀ..ਜੀ. ਅਤ ੇੀ..ਸੀ. ੈਯਾ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਫਣੀਆ ਂ

ਕਾਯਿਾਈਆ ਂਦੀਆ ਂਵਯਯਟਾਂ ਗਿਯਨਯ, ੰਜਾਫ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭੇਜ਼ 'ਤੇ 
ਯੁੱਖੀਆ ਂਗਈਆ ਂਿਨ. 

 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

 
  



 

2. ਫਰ਼ੀਡਟ਼ੀ ਫੈਂਡ. ਫਡਰਕ ਇੰਟਯਪ. 

ਕਰਭ ਸੰਵਖਆ ਆਈਟਭ ਖ ਰਾਸਾ ਿੁਰਾ ਦਾ ਵਯਵਾ ਿੇਯਿਾ 

3.1 ਇੁੱਥ ੇ[ਧਾਯਾ 4 (1) 
(ਫੀ) (vii)] ਦੀ ਨੀਤੀ 
ਫਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰਾਗ  
ਕਯਨ ਦੇ ਸੰਫੰਧ ਵਿੁੱ ਚ 
ਜਨਤਾ ਦ ੇਭੈਂਫਯਾਂ 

ਦ ਆਯਾ ਸਰਾਿ ਜਾਂ 
ਨ ਭਾਇੰਦਗੀ ਰਈ 
ਵਕਸ ੇਰਫੰਧ ਰਈ 
ਿੇਯਿਾ 

ਜਨਤਾ ਦ ੇਸਦੁੱ ਵਸਆ ਂਨਾਰ ਵਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਜਾਂ 
ਨ ਭਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਰਫੰਧ. 
(i) ਸੰਫੰਵਧਤ ਕਟ, ਵਨਮਭ, ਪਾਯਭ ਅਤ ੇਿਯ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

ਜ ਆਭ ਤਯ 'ਤੇ ਨਾਗਵਯਕਾਂ ਦ ਆਯਾ ਰਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 
ਿਨ। 

 
 
ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(ii) ਨਾਰ ਵਿਚਾਯ ਿਟਾਂਦਯੇ ਰਈ ਜਾਂ ਦ ਆਯਾ ਰਤੀਵਨਧਤਾ 
ਰਈ ਰਫੰਧ 

a) ਨੀਤੀ ਫਣਾਉਣ / ਨੀਤੀ ਰਾਗ  ਕਯਨ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦ ੇ
ਭੈਂਫਯ 

b)  ਸੈਰਾਨੀਆ ਂਰਈ ਵਦਨ ਅਤੇ ਸਭਾਂ ਵਨਯਧਾਯਤ 
c)    ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤੇ ਸਿ ਰਤ ਕਾਂਉਟਯ (IFC) ਦੇ 

ਸੰਯਕ ਿੇਯਵਿਆ ਂਰਈ ਆਯ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਫਨੇਕਾਯ 
ਦ ਆਯਾ ਅਕਸਯ ਭੰਗੇ ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਯਦੇ ਿਨ। 

 
 
 
 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

ਜਨਤਕ- ਵਨੱਜੀ ਬਾਈਿਾਰੀ (ੀ. ੀ. ੀ.)  
(I) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਿਾਿਨ (ੱਸ. ੀ. ਿੀ.) ਦਾ ਿੇਯਿਾ, ਜੇ 
ਕਈ ਿੈ 

 
ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(ii) ਵਿਸਵਤਰਤ ਰਜੈਕਟ ਵਯਯਟਾਂ (D.P.R.s) ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(iii) ਵਯਆਇਤ ਸਭਝਤ.ੇ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(iv) ਸੰਚਾਰਨ ਅਤੇ ਯੁੱਖ-ਯਖਾਅ ਭੈਨ ਅਰ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(v) ੀ ੀ ੀ ਦੇ ਰਾਗ  ਕਯਨ ਦੇ ਵਿੁੱ ਸੇ ਿਜੋਂ ਵਤਆਯ ਿਯ 
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(vi) ਪੀਸਾਂ, ਟਰਜ, ਜਾਂ ਿਯ ਵਕਸਭਾਂ ਦ ੇਭਾਰੀਆ ਨਾਰ 
ਸਫੰਧਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ ਸਯਕਾਯ ਤੋਂ ਅਵਧਕਾਯਾਂ ਤਵਿਤ 
ਇਕੁੱਤਯ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(vii) ਨਤੀਜੇ ਅਤ ੇਨਤੀਵਜਆ ਂਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(viii) ਵਨੱਜੀ ਖੇਤਯ ਦੀ ਾਯਟੀ ਦੀ ਚਣ ਦੀ ਰਵਕਵਯਆ 
(ਵਯਆਇਤ ਆਵਦ) 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(ix) ੀ ੀ ੀ ਰਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਯੀ 
ਅਦਾਇਗੀ 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

3.2 ਕੀ ਨੀਤੀਆ ਂ/ 
ਪੈਸਵਰਆ ਂਦ ੇਿੇਯਿ,ੇ ਜ 
ਜਨਤਾ ਨ ੰ  ਰਬਾਿਤ 
ਕਯਦੇ ਿਨ, ਨ ੰ  ਉਿਨਾਂ 
ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ 

[ਵਿੁੱ ਸਾ 4 (1) (ਸੀ)] 

ਭਿੁੱਤਿ ਯਣ ਨੀਤੀਆ ਂਫਣਾਉਣ ਿੇਰੇ ਜਾਂ ਪੈਸਵਰਆ ਂਦੀ 
ਘਸ਼ਣਾ ਕਯਵਦਆ ਂਸਾਯੇ ਢਕਿ ੇਨਿੇਂ ਤੁੱਥ ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਯ ਜ 
ਰਵਕਵਯਆ ਨ ੰ  ਿਧੇਯੇ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਫਣਾਉਣ ਰਈ ਜਨਤਕ 
ਰਬਾਵਿਤ ਕਯਦੇ ਿਨ। 

(i)    ਵਛਰੇ ਇੁੱਕ ਸਾਰ ਵਿੁੱ ਚ ਰ ਗ ਨੀਤੀਗਤ ਪੈਸਰੇ 

/ ਕਾਨ ੰ ਨ 

http://punjabmuseums.gov.i
n/ 

(ii) ਜਨਤਕ ਸਰਾਿ ਦੇ ਰਗਯੈਸ ਨ ੰ  ਦੁੱ ਸ ਕਈ ਨਿੀਂ। 



 

(iii) ਾਵਰਸੀ ਫਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵਿਰਾਂ ਸਰਾਿ ਫਾਯ ੇਦੁੱ ਸ। ਕਈ ਨਿੀਂ। 

3.3 ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ ਰਸਾਯ, 
ਵਿਆਕ ਤਯ ਤ ੇਅਤ ੇ

ਅਵਜਿੇ ਯ  ਅਤੇ 
inੰੰਗ ਨਾਰ, ਜ 
ਜਨਤਾ ਰਈ ਅਸਾਨੀ 
ਨਾਰ ਿ ੰ ਚ ਵਿੁੱ ਚ ਿੈ 
[ਬਾਗ 4 (3)] 

ਸੰਚਾਯ ਦੇ ਫਿ ਤ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ 
 i) ਇੰਟਯਨੈਟ (ਿੈਫਸਾਈਟ) 

http://punjabmuseums.gov.i
n/ 

3.4 ਜਾਣਕਾਯੀ ਭੈਨ ਅਰ / 
ਿੈਂਡਫ ੁੱ ਕ ਦੀ 
ਿ ੰ ਚਮਗਤਾ ਦਾ 
ਪਾਯਭ [ਸੈਕਸ਼ਨ 4 
(1) (ਫੀ)] 

ਵਿੁੱ ਚ ਉਰੁੱ ਫਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਭੈਨ ਅਰ / ਿੈਂਡਫ ੁੱ ਕ  

(i) ਇਰੈਕਟਰਾਵਨਕ ਪਾਯਭੈਟ 
(ii) ਵਰੰ ਟਡ ਪਾਯਭੈਟ 

ਵਰੰ ਟਡ ਪਾਯਭੈਟ 

3.5 ਬਾਿੇਂ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਵਕਤਾਫਚਾ / 
ਵਕਤਾਫਚਾ ਭ ਪਤ 
ਉਰਫਧ ਿਿੇ ਜਾਂ ਨਾ 
[ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 4 (1) 

(ਫੀ)] 

ਉਰਫਧ ਸਭਗਯੀ ਦੀ ਸ ਚੀ  

(i) ਭ ਪਤ 
(ii) ਭਾਵਧਅਭ ਦੀ ਇੁੱਕ ਿਾਜਫ ਕੀਭਤ 'ਤ ੇ

ਉਰਫਧ ਨਿੀ ਿੈ। 

3. ਈ. ਗਵਯਨੈਂ  

ਕਰਭ 
ਸੰਵਖਆ 

ਆਈਟਭ ਖ ਰਾਸਾ ਿੁਰਾ ਦਾ ਵਯਵਾ  
ਵਯਵਾ 

4.1 ਉਿ ਬਾਸ਼ਾ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਭੈਨ ਅਰ / 
ਿੈਂਡਫ ੁੱ ਕ ਉਰਫਧ ਿੈ 

(i) ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ੰਜਾਫੀ ੰਜਾਫੀ 

(ii) ਿਯਨਾਕ ਰਯ / ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ 

4.2 ਜਾਣਕਾਯੀ ਭੈਨ ਅਰ / 
ਿੈਂਡਫ ੁੱ ਕ ਨ ੰ  ਆਖਯੀ ਿਾਯ 

ਕਦੋਂ ਅਡੇਟ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ? 

ਸਾਰਾਨਾ ਅਡੇਟ ਦੀ ਆਖਯੀ ਤਾਯੀਖ 06.04.2023 

4.3 ਇਰੈਕਟਰਾਵਨਕ ਯ  ਵਿਚ 
ਉਰਫਧ ਜਾਣਕਾਯੀ 

[ਬਾਗ 4 (1) (ਫੀ) 
(xiv)] 

(i) ਇਰੈਕਟਰਾਵਨਕ ਯ  ਵਿਚ ਉਰਫਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ ਿੇਯਿਾ http://punjabmuseu
ms.gov.in/ 

(ii) ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦਾ ਨਾਭ / ਵਸਯਰੇਖ / ਵਯਕਾਯਡ / ਿਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਿਬਾਗ ਫਾਯੇ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਵਿਬਾਗ ਦੀ ਿੈਫ-ਸਾਈਟ ਤੇ 
ਉਰਫਧ ਿੈ। 

(iii) ਵਜੁੱ ਥ ੇਉਰਫਧ ਿਿੇ http://punjabmuseu

ms.gov.in/ 

4.4 ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯਨ 
ਰਈ ਨਾਗਵਯਕਾਂ ਰਈ 
ਉਰਫਧ ਸਿ ਰਤਾਂ ਦਾ 

(i) ਸਿ ਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(ii) ਉਰਫਧ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ ਿੇਯਿਾ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(iii) ਸ ਵਿਧਾ ਦੇ ਕੰਭ ਕਯਨ ਦੇ ਘੰਟ ੇ ਕਈ ਨਿੀਂ। 



 

ਿੇਯਿਾ [ਧਾਯਾ 4 (1) 
(ਫੀ) (ਕਸਿੀ)] 

(iv) ਸੰਯਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯਕ ਿੇਯਿ ੇ(ਪਨ, ਪੈਕਸ ਈਭੇਰ) ਕਈ ਨਿੀਂ। 

4.5 ਅਵਜਿੀਆ ਂਿਯ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 
ਧਾਯਾ 4 (i) (ਫੀ) 
(xvii) ਦੇ ਅਨ ਸਾਯ 

ਵਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾ 
ਸਕਦੀਆ ਂਿਨ 

(i) ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਿਾਯਣ ਵਿਧੀ ਜੇ ਕਈ ਵਿਬਾਗ ਦ ਆਯਾ 

ਭ ਿੁੱਈਆ ਕਯਿਾਈ ਗਈ 

ਸੇਿਾ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸ਼ਟ ਨਿੀਂ ਿੈ , 

ਤਾਂ ਉਿ ਆਯ ਟੀ ਆਈ 

ਕਟ -2005 ਦੇ ਤਵਿਤ , 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭ ੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਯ ਵਿਚ 

ਸਥਾਤ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਵਨਿਾਯਣ 

ਦਪਤਯ ਵਿਚ ਸੰਯਕ / 

ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿੈ। 

ਅਵਜਿੇ ਭਾਭਵਰਆਂ ਦਾ 

ਵਨਟਾਯਾ ੀਆਈ / 

ੀਆਈ ਦ ਆਯਾ ਵਿਬਾਗ 

ਦ ਆਯਾ ਵਨਮ ਕਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਵਫਨੈਕਾਯ / 

ਵਸ਼ਕਾਇਤਕਯਤਾ ਸੰਤ ਸ਼ਟ 

ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਿ ਅੀਰ 
ਅਥਾਯਟੀ ਨ ੰ  ਅੀਰ ਕਯ 

ਸਕਦਾ ਿੈ. ਇਸ ਰਈ ਵਕਸੇ ਨ ੰ  

ਵਨਯਧਾਯਤ ਯਪਾਯਭੈਂਸ 'ਤੇ 

ਡਾਕ ਆਯਡਯ ਨਾਰ ਵਫਨੈ 

ਕਯਨ ਦੀ ਜ਼ਯ ਯਤ ਿੈ, ਵਜਿੇਂ 

ਵਕ ਕਟ ਵਿਚ ਦੁੱ ਵਸਆ 

ਵਗਆ ਿੈ ।ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ ਤੇ 

ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜ ਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
(ii) ਆਯ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਰਾਤ ਅਯਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਿੇਯਿਾ ਅਤ ੇ
ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ 

34 ਰਤੀਫੇਨਤੀਆਂ ਰਾਤ 
ਿਈਆਂ, ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚੋਂ 2 

ਅੀਰ ਕੇਸ ਿਨ। 
(iii)  ਯੀਆ ਂਿਈਆ ਂਮਜਨਾਿਾਂ / ਰਜੈਕਟਾਂ / ਰਗਯਾਭਾਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(iv) ਮਜਨਾਿਾਂ / ਰਜੈਕਟਾਂ / ਰਗਯਾਭ-ਕੰਭ ਅਧੀਨ ਦੀ ਸ ਚੀ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰੇ 
ਵਿਬਾਗ ਦੀ ਕਈ ਿੀ 

ਮਜਨਾ, ਰਗਯਾਭ ਆਭ 
ਜਨਤਾ ਰਈ ਨਿੀਂ ਿਨ। 

(v) ਸਾਯੇ ਠੇਵਕਆ ਂਦਾ ਿੇਯਿਾ ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ ਠੇਕੇਦਾਯ ਦਾ ਨਾਭ, 
ਇਕਯਾਯਨਾਭ ੇਦੀ ਯਕਭ ਅਤੇ ਇਕਯਾਯਨਾਭਾ  ਯਾ ਿਣ ਦੀ ਵਭਆਦ 

ਸ਼ਾਭਰ ਿੈ 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

(vi) ਸਰਾਨਾ ਵਯਯਟ   ਅਨ ਰੁੱ ਗ-3 

(vii) ਅਕਸਯ  ੁੱ ਛ ੇਜਾਂਦ ੇਰਸ਼ਨ (ਪ..ਵਕਊ.) ਕਈ ਨਿੀਂ। 



 

  (viii) ਕਈ ਿਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ; ਕਈ ਨਿੀਂ। 

  a) ਵਸਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚਾਯਟਯ ਕਈ ਨਿੀਂ। 

b) ਛ ੇਭਾਵਸਕ ਵਯਯਟਾਂ ਿੈਫਸਾਈਟ ਤ ੇਰਡ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆ ਂ
ਿਨ। 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

c) ਨਾਗਵਯਕ ਦੇ ਚਾਯਟਯ ਵਿਚ ਵਨਯਧਾਯਤ ਭਾਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਯ ੁੱ ਧ 
ਰਦਯਸ਼ਨ। 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 

4.6 ਦੀ ਯਸੀਦ ਅਤੇ 
ਵਨਟਾਯਾ 

ਆਯ.ਟੀ.ਆਈ. 
ਰੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤ ੇ
ਅੀਰ 

(i) ਰਾਤ ਅਤੇ ਵਨਟਾਯੇ ਗ ਕਾਯਜਾਂ ਦਾ ਿੇਯਿਾ 34 ਰਤੀਫੇਨਤੀਆਂ ਰਾਤ 
ਿਈਆਂ ਸਨ। 

(ii) ਰਾਤ ਿਈਆ ਂਅੀਰਆ ਂਅਤੇ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ੇਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਿੇਯਿਾ 

ਸਾਰ 2021-22 ਵਿੁੱ ਚ ਕ ੁੱ ਰ 
2 ਅੀਰਾਂ ਰਾਤ ਿਈਆਂ 
ਸਨ, ਵਜਸ ਵਿੁੱ ਚ 1 
Disposed off ਿ ਗਈ 

ਸੀ।  
4.7 ਸੰਸਦ ਵਿਚ  ੁੱ ਛੇ ਗ 

ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਾਫ, ਜੇ 
ਕਈ ਿਨ। [ਧਾਯਾ 4 (1) 
(ਡੀ) (2)] 

 ੁੱ ਛੇ ਗ ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਾਫਾਂ ਦੇ ਿੇਯਿ ੇਵਦੁੱ ਤ ੇਗ ਿਾਂ ਜੀ। 

 

4. ਡਨਯਧਾਯਤ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾ ਕਦ਼ੀ ਸ ਜਾਣਕਾਯ਼ੀ 

 

ਕਰਭ 
ਸੰਵਖਆ 

ਆਈਟਭ ਖ ਰਾਸਾ ਿੁਰਾ ਦਾ ਵਯਵਾ  
ਵਯਵਾ 

5.1 ਵਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਿੈ ਅਵਜਿੀਆ ਂ

ਿਯ ਜਾਣਕਾਯੀ 

(i) ਦੇ ਨਾਭ ਅਤੇ ਿੇਯਿ ੇ

(a) ਭਜ ਦਾ ਸੀ ੀ ਆਈ ਅਤ ੇਵਿਰਾ ਅੀਰ ਅਥਾਯਟੀ 

(ਪ. . ੱਸ) 

 ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਰਾਂ ਸੀ.ੀ.ਆਈ.. ਅਤ ੇ1.1.2015 ਤੋਂ 
ਵਿਰੀ ਅੀਰ ਅਥਾਯਟੀ (ਪ...) 

(a) ਡਾਇਯੈਕਟਯ। 
(b) ਡਾਇਯੈਕਟਯ। 

(ii) ਸਿੈਇੁੱ ਛ ਕ ਖ ਰਾਸੇ ਦੇ ਤੀਜ ੇੁੱਖ ਦੇ ਆਵਡਟ ਦਾ ਿੇਯਿਾ   
 
ਕਈ ਨਿੀਂ। 

   
(a) ਆਵਡਟ ਦੀਆ ਂਤਯੀਕਾਂ ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆ ਂ
(b) ਆਵਡਟ ਦੀ ਵਯਯਟ 

  (iii) ਜ ਆਇੰਟ ਡਾਇਯੈਕਟਯ / ਿਧੀਕ ਡਾਇਯੈਕਟਯ ਦ ੇ
ਅਿ ਦੇ ਤੋਂ ਿੇਠਾਂ ਨ ਡਰ ਅਪਸਯਾਂ ਦੀ ਵਨਮ ਕਤੀ 

ਸਿਾਇਕ ਕੰਟਯਰਯ (ਵਿੁੱ ਤ ਤੇ 
ਰੇਖਾ), ਸ ਯਡੰਟ ਗਰੇਡ-1 



 

   
(a) ਭ ਰਾਕਾਤ ਦੀ ਵਭਤੀ 
(b) ਅਵਧਕਾਯੀਆ ਂਦਾ ਨਾਭ ਅਤੇ ਅਿ ਦਾ 

(a) ਸਾਰ 2022 

(b) ਸ਼ਰੀ ਅੰਸ਼ ਭਨ ਗਯਗ, 
ਸਿਾਇਕ ਕੰਟਰਰਯ 
(ਵਿੁੱ ਤ ਤੇ ਰੇਖਾ, 

ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਭਨਦੀ 

ਕਯ, ਸ ਯਡੰਟ 
(ਗਰੇਡ-1) 

  (iv) ਖ ਦ-ਖ ਦ ਖ ਰਾਸ ੇਫਾਯ ੇਸਰਾਿ ਰਈ ਰਭ ੁੱ ਖ ਵਿੁੱ ਸੇਦਾਯਾਂ 
ਦੀ ਸਰਾਿਕਾਯ ਕਭੇਟੀ 

 
ਕਈ ਨਿੀਂ। 

   
(a) ਦੀਆ ਂਤਾਯੀਖਾਂ ਵਜਿੜ੍ੀਆ ਂਫਣੀਆ ਂ
(b) ਅਵਧਕਾਯੀਆ ਂਦਾ ਨਾਭ ਅਤੇ ਅਿ ਦਾ 

  (v) ਆਯ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਭੀਯ ਤਜ਼ਯਫ ੇਿਾਰੀ 
ੀ.ਆਈ..ੱਸ. / ਪ... ਦੀ ਕਭੇਟੀ. 
ਆਯ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧੀਨ ਅਕਸਯ ਭੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਦੀ ਛਾਣ ਕਯਨ ਰਈ 

ਸ ਯਡੰਟ ਗਰੇਡ-1 

   
(a) ਦੀਆ ਂਤਾਯੀਖਾਂ ਵਜਿੜ੍ੀਆ ਂਫਣੀਆ ਂ

(b) ਅਵਧਕਾਯੀਆ ਂਦਾ ਨਾਭ ਅਤੇ ਅਿ ਦਾ 

a) 2022 
b) ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਭਨਦੀ 

ਕਯ, ਸ ਯਡੰਟ 
ਗਰੇਡ-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ਅਨ ਰੁੱ ਗ-1 
 
  

Sr.No. Scheme Budget Estimates 
2021-22 

  (Rs. In lacs) 
1 2205-102-05-AC3/1.8: Holding of Musical/ Cultural 

Conferences/ Seminars and Celebration of Festivals, Melas and 
sponsoring of cultural troupes:  

500.00 

2 2205-102-06-AC4-Subsidy to Punjabi Films and Telefilms 1.00 
3 2205-102-17-AC20-To Implement the Punjab State Cultural and 

Heritage Policy -2017 and Archives  
250.00 

4. Culture Heritage Funds maintenance and development funds for 
Conservation of Protected/Un Protected Built Heritage and 
Memorials-05-Funds for maintenance and development to 
Amritsar Cultural and Tourism Dev. Authority. 

500.00 

5 2205-104-08-AC-1-Micro filming and Digitalisation of Archival 
Record CSS  (75:25) 

50.00 

6 

 ( REVENUE ) 550th Years Celebration of Birthday of Sri Guru 
Nanak Dev Ji 

1100.00 

( CAPTIAL ) 550th Years Celebration of Birthday of Sri Guru 
Nanak Dev Ji 

100.00 

7 

( REVENUE )To Commemorate 100th years of Jallianwala Bagh 
Martyrs 

100.00 

( CAPTIAL ) To Commemorate 100th years of Jallianwala Bagh 
Martyrs 

1.00 

8 4202-04-106-AC13/5.3: Up gradations of Museum (CSS-80 : 
20)  

1000.00 

9 4202-04-106-11-AC16: Setting up of Memorials of 
Ghallughara and other Art Academies : 

17783.00 

10 4202-04-106-13-Heritage Grant for restoration/ 
Conservation of Quila Mubarak Patiala  :  

1000.00 

11 4202-04-106-14-AC21-Heritage Grant for restoration/ 
Conservation of Historical Monuments at Sri Fatehgarh 
Sahib: 

1.00 

 

12 

( REVENUE ) 400th Years Celebration of Birthday of Sri Guru 
Teg Bahadur Ji 

5000.00 

( CAPITAL ) 400th Years Celebration of Birthday of Sri Guru 

Teg Bahadur Ji 
5000.00 

 G.Total 32386.00 



 

ਅਨ ਰੁੱ ਗ-2 
 
 

Sr.No. Scheme Budget Estimates 
2021-22 

Revised Estimates 
2021-22 

  (Rs. In lacs) 
1 2205-102-05-AC3/1.8: Holding of Musical/ 

Cultural Conferences/ Seminars and Celebration of 
Festivals, Melas and sponsoring of cultural troupes:  

500.00 588.00 

2 2205-102-06-AC4-Subsidy to Punjabi Films and 
Telefilms 

1.00 1.00 

3 2205-102-17-AC20-To Implement the Punjab 
State Cultural and Heritage Policy -2017 and 
Archives  

250.00 250.00 

4. Culture Heritage Funds maintenance and 
development funds for Conservation of 
Protected/Un Protected Built Heritage and 
Memorials-05-Funds for maintenance and 
development to Amritsar Cultural and Tourism Dev. 
Authority. 

500.00 400.00 

5 2205-104-08-AC-1-Micro filming and Digitalisation 
of Archival Record CSS  (75:25) 

50.00 0.00 

6 

 ( REVENUE ) 550th Years Celebration of Birthday 
of Sri Guru Nanak Dev Ji 

1100.00 725.97 

( CAPTIAL ) 550th Years Celebration of Birthday 
of Sri Guru Nanak Dev Ji 

5138.00 5276.00 

7 

( REVENUE )To Commemorate 100th years of 
Jallianwala Bagh Martyrs 

100.00 10.00 

( CAPTIAL ) To Commemorate 100th years of 
Jallianwala Bagh Martyrs 

1.00 0.00 

8 4202-04-106-AC13/5.3: Up gradations of 
Museum (CSS-80 : 20)  

1000.00 0.00 

9 4202-04-106-11-AC16: Setting up of Memorials 
of Ghallughara and other Art Academies : 

17783.00 60.00 

10 4202-04-106-13-Heritage Grant for restoration/ 
Conservation of Quila Mubarak Patiala  :  

1000.00 200.00 

11 4202-04-106-14-AC21-Heritage Grant for 
restoration/ Conservation of Historical 
Monuments at Sri Fatehgarh Sahib: 

1.00 0.00 

 

12 

( REVENUE ) 400th Years Celebration of Birthday 
of Sri Guru Teg Bahadur Ji 

5000.00 171.00 

( CAPITAL ) 400th Years Celebration of Birthday 

of Sri Guru Teg Bahadur Ji 
5000.00 750.00 

 G.Total 32386.00 8431.97 



 

ਡਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰ ੁਯਾਤੱਤਵ ਅਤ ਅਜਾਇਫਘਯ ਡਵਬਾਗ ੰਜਾਫ ਚੰਡ਼ੀਗੜ੍ਹ।
ਰਫੰਧਕ਼ੀ ਡਯਯਟ ਾਰ 2021-22

. ਡਛਕੜ੍ :-

ਯਾਜ ਦੀ ਅਭੀਯ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਵਿਯਾਸਤ ਨ ੰ  ਸੰਬਾਰਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਉਤ ਸਾਵਿਤ ਕਯਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਨਾਰ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰੇ  ਯਾਤੁੱ ਤਿ ਅਤੇ ਅਜਾਇਫਘਯ ਵਿਬਾਗ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਸਾਰ  ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 
ਸਥਾਨਾ ਤ ਫਾਅਦ ਵਿਬਾਗ ਿਰ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਵਿਯਾਸਤ ਨ ੰ  ਸੰਬਾਰਣ ਰਚਾਯ ਅਤੇ ਰਸਾਯਣ ਵਿਚ ਅਵਿਭ ਬ ਵਭਕਾ 
ਵਨਬਾਈ ਿੈ। ਸਵਬਆਚਾਯ ਇਕ ਸ਼ਫਦ ਿੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਡਾਂਸ ਡਯਾਭਾ ਰਦਯਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸੰਗੀਤ ਕਰਾ ਅਤੇ  ਯਾਣੀ 
ਵਿਯਾਸਤ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਕ ਰਹੇ ਸਯਾਿਾਂ ਭੰਵਦਯ ਭਸਵਜਦ ਆਵਦ ਸ਼ਾਵਭਰ ਿਨ। ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਆਯਵਕਆਰ ਜੀਕਰ ਸਯਿੇ 
ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਨਮਭਾਂ ਤਵਿਤ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੇ ਸ ਯੁੱ ਵਖਅਤ ਸਭਾਯਕਾਂ ਦੀ ਕੰਜਯਿੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਿਨ 
ਅਤੇ ੰਜਾਫ ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਭਾਨ ੰ ਭੈਂਟ ਅਤੇ  ਯਾਤੁੱ ਤਿੀ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਅਿ ਸ਼ੇਸ਼ ਕਟ  ਅਧੀਨ 
ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ 94 ਸਭਾਯਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਯੁੱ ਵਖਅਤ ਘ ਵਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।  ਯਾਤੁੱ ਤਿ ਵਿਬਾਗ ਿਰ 
ਆਯਵਕਆਰ ਜੀਕਰ ਸਯਿੇ ਆਪ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਵਿਮਗ ਨਾਰ ਯਾਜ ਵਿਚ  ਯਾਤੁੱ ਤਿੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਖਜ ਰਈ ਅਵਿਭ 
ਬ ਵਭਕਾ ਵਨਬਾਈ ਗਈ ਿੈ।                                                                 

ਵਿਬਾਗ ਨੇ ਸ਼ਰੀ ਤੇਜਿੀਯ ਵਸੰਘ,
ਰਭ ੁੱ ਖ ਸੁੱ ਕਤਯ ,ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਜੀ ਦੀ ਰਸ਼ਾਸ਼ਵਨਕ ਸੇਧ ਿੇਠ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਿੈ ਉਨਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਰੀਭਤੀ ਕੰਿਰ 

ਰੀਤ ਫਯਾੜ੍, ਡਾਇਯੈਕਟਯ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰੇ ਵਿਬਾਗ  ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਸਟਾਪ ਦ ਆਯਾ ਸਿਾਇਤਾ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਿੈ। 
 

. ਡਵਬਾਗ ਦਾ ੰਥਾਗਤ ਚਾਯਟ (ਡਵੰਗ ਵਾਈਜ ਅਾਭ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਯਵਾ):- 
ੳ)   

    ਵਿਬਾਗ ਦੀ ਯੀਸਟਯਚਵਯੰਗ ਸਫੰਧੀ ਭੈਭਯੰਡਭ ਭੰਤਯੀ ਭੰਡਰ ਦੀ ਭੀਵਟੰਗ ਵਭਤੀ 30-12-2020 ਵਿਚ 
ੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰੇ ,  ਯਾਤੁੱ ਤਿ ਤੇ ਅਜਾਇਫਘਯ ਵਿਬਾਗ ਵਿੁੱ ਚ ਕ ਰ 248 ਸਟਾਂ ਰਿਾਨ 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਜਸ ਵਿਚ ਗਯ   ਦੀਆਂ 08 ਗਯ  ਫੀ ਦੀਆ 33, ਗਯ  ਸੀ ਦੀਆਂ 56 ਅਤੇ ਗਯ  ਡੀ ਦੀਆਂ 
151 ਸਟਾਂ ਿਨ। ਸਟਾ ਦੀ ਵਡਟੇਰ ਿੇਠ ਅਨ ਸਾਯ ਿੈ:

 
ਇਸ ਸਾਰ ਦਯਾਨ ਵਿਬਾਗ ਿੁੱ ਰੋਂ 9 ਯੈਗ ਰਯ ਅਤੇ 35 ਆਊਟਸਯਸ ਸਟਾਂ ਦੀ ਯਚਨਾਂ ਭਵਿੰਦਯਾ ਕਠੀ 

ਡਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰ ਡਵਬਾਗ  

   
  ਿਾਰ਼ੀ ਅਾਭ਼ੀਆਂ 

ਕਰਭ 
ਨੰ 

ਗਯੁ 
ਕੁਰ 

ਅਾਭ਼ੀਆਂ 

 ਯੰਡਯ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀਆ 
ਅਾਭ਼ੀਆਂ 

ਨਵ਼ੀ 
ਉਾਯ਼ੀਆਂ 
ਅਾਭ਼ੀਆਂ 

ਬਯ਼ੀਆ 
ਅਾਭ਼ੀਆ 

ਡੱਧ਼ੀ 
ਬਯਤ਼ੀ 

ਰਭਸ਼
ਨ 

ਕਡਫਨਟ 
ਵਰ 

ਭੰਜੂਯ 
ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ 

ਕੁਰ 
ਅਾਭ਼ੀ

ਆਂ 
1 A 7 2 1 1 4 1 8 

2 B 33 3 3 8 14 11 33 

3 C 64 15 7 28 17 11 56 

4 D 158 8 0 91 52 7 151 

  Total 262 28 11 128 87 30 248 

         



 

ਭੈਡਰ ਗੈਰਯੀ ਅਤੇ ਅਜਾਇਫਘਯ , ਵਟਆਰਾ ਰਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭੰਤਯੀ ਰੀਸ਼ਦ ਿੁੱ ਰੋਂ ਵਭਤੀ 17-09-2021 ਨ ੰ  
ਇਸ ਸਫੰਧੀ ਰਿਾਨਗੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਯ-ਸਾਟਾ ਅਤੇ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰੇ ਵਿਬਾਗ (ਸੈਯ-ਸਾਟਾ 
ਸ਼ਾਖਾ) ਿੁੱਰੋਂ ੁੱ ਤਯ  ਨੰ. 1/1/2021-1.ਟੀ.ਸੀ./978, ਵਭਤੀ 28-09-2021 ਯਾਿੀਂ ਨ ਟੀਵਪਕੇਸ਼ਨ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ । ਵਜਸ ਅਨ ਸਾਯ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰੇ ਵਿਬਾਗ ਦੇ ਸੇਿਾ ਵਨਮਭਾਂ ਸਫੰਧੀ ਸੈਯ-ਸਾਟਾ ਅਤੇ ਸਵਬਆਚਾਯਕ 
ਭਾਭਰੇ ਵਿਬਾਗ (ਸੈਯ-ਸਾਟਾ ਸ਼ਾਖਾ ) ਿੁੱਰ ਨੰ. 1/1/2021-1.ਟੀ.ਸੀ./1033-37, ਵਭਤੀ 02-11-2021 ਯਾਿੀਂ 
ਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ । ਇਸ ਤ ਇਰਾਿਾ ਥੀਭ ਾਯਕ, ਸ਼ਰੀ ਚਭਕਯ ਸਾਵਿਫ ਵਿੁੱ ਖੇ ਦਾਸਤਾਨ--ਸ਼ਿਾਦਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰਨ 
ਅਤੇ ਯੁੱ ਖ-ਯਖਾਿ ਰਈ 69 ਆਸਾਭੀਆਂ ਨ ੰ  ਕੰਟਯੈਕਟ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਬਯਨ ਰਈ ਭੰਤਯੀ ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਵਭਤੀ 23-12-
2021 ਨ ੰ  ਰਿਾਨਗੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਅਤੇ ਸੈਯ-ਸਾਟਾ ਅਤੇ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰੇ ਵਿਬਾਗ (ਸੈਯ-ਸਾਟਾ ਸ਼ਾਖਾ) ਿੁੱਰੋਂ ੁੱ ਤਯ 
ਨੰ.1/1/2021-1.ਟੀ.ਸੀ./1164, ਵਭਤੀ 28-12-2021 ਯਾਿੀ ਇਸ ਸੰਫਧੀ ਸ ਵਚਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ।  
 
 ਨਿੇਂ ਅਭਰੇ ਦੀ ਬਯਤੀ ਸਫੰਧੀ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਯਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਜਰਦ ਿੀ ਨਿੀਂ ਸਟਾਂ ਬਯੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆ ।  
 
 

(ਅ) ੰਗਠਨਾਤਭਕ ਢਾਂਚ ਅਤ ਟਾਪ ਦ਼ੀ ਤਾਕਤ ਡਵੱਚ ਾਰ ਦਯਾਨ ਤਫਦ਼ੀਰ਼ੀਆਂ ਦਾ ਡਜ਼ਕਯ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਸ਼ੀਦਾ ਸ ਅਤ ਕੁਸਰਤਾ ਤ ਉਨਹ ਾਂ ਦ ਰਬਾਵ ਦ ਫੰਧ ਡਵੱਚ ਡਵਸਰਸਣ ਕ਼ੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਸ਼ੀਦਾ ਸ –

 ਉਯਕਤ (ੳ) ਅਨ ਸਾਯ।

 ਡਵਜ਼ਨ ਡਭਸ਼ਨ ਅਤ ਟ਼ੀਚ:- 
ੳ)  ਡਵਜ਼ਨ (ਰੰਫ ਭੇਂ ਰਈ ਫਦਰਾਓ ਦ ਉਦ): -

ੰਜਾਫ ਦੀ ਸਵਬਅਤਾ ਿੜ੍ੁੱ ਾ ਸਭੇਂ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਸੰਸਾਯ ਦੀ ਸਬ ਤੋਂ  ਯਾਣੀ ਅਤੇ ਸਬ ਤੋਂ 
ਅਭੀਯ ਸਵਬਆਤਾਿਾਂ ਵਿੁੱ ਚੋਂ ਇੁੱ ਕ ਿੈ।  ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਕਾਂ ਦੀ ਯਜਾਨਾ ਵਜੰਦਗੀ ਵਿੁੱ ਚ ਆਣੇ  ਯਾਣੇ 
ਸਵਬਆਚਾਯ ਨਾਰ ਜੜ੍ਨਾ ਅਤੇ ੰਜਾਫ ਦੀ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਵਿਵਬੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਯਾਸਤ ਨ ੰ  ਫਚਾਉਣਾ ਿੈ। ਯਾਜ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਣੀ ਅਭੀਯ ਵਿਯਾਸਤ ਅਤੇ  ਯਾਤਨ ਸਵਬਆਚਾਯ ਨ ੰ  ਕਾਇਭ ਯੁੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਭਜ ਦਾ ਅਤੇ ਆਉਣ 
ਿਾਰੀ ੀੜ੍ੀ ਰਈ ਸੰਬਾਰ ਕੇ ਯੁੱ ਖਣਾ ਿੈ ਤਾਂ ਜ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ   ਯਾਤਨ ਸ਼ਾਨਦਾਯ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਜਾਣ  ਕਯਿਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕੇ। 

 ਅ) ਡਭਸ਼ਨ (ਰਾਤ਼ੀ ਮਗ ਕੰਭ):



 

ਯਾਜ ਦਾ ਵਭ ਸ਼ਨ ੰਜਾਫ ਨ ੰ  ਅਭੀਯ ਵਿ ਸ਼ਿ ੁੱ ਧਯੀ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਸਥਾਨ ਿੁੱ ਜੋਂ ਸਥਾਵਤ 
ਕਯਨਾ ਿੈ ਜ ਵਕ ਫ ਵਨਆਦੀ ਅਤੇ ਰਸਾਸ਼ਵਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਨਯਭਾਣ ਦ ਆਯਾ ਜੀਿੰਤ ਿਾਤਾਿਯਣ ਫਣਾ ਕੇ ੰਜਾਫ 
ਦੇ ਆਉਣ ਿਾਰੇ ਰਕਾਂ ਰਈ ਇੁੱ ਕ ਵਿਰੁੱ ਖਣ ਿੁੱ ਖਯੇ ਅਤੇ ਮਾਦਗਾਯ ਤਜਯਫੇ ਦੀ ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਯਦਾ ਿੈ। 

 ੲ) ਟ਼ੀਚ:- 
ੳ)  ਯਾਜ ਦੀ ਸਵਬੁੱਆਚਾਯਕ ਵਿਯਾਸਤ ਦੀ ਸ ਯੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ ਸਾਂਬ ਸੰਬਾਰ  ਕਯਨਾ। 
ਅ)  ਅਸ ਯੁੱ ਵਖਅਤ ਸਭਾਯਕਾਂ ਇਵਤਿਾਸਕ ਇਭਾਯਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣ।
ੲ)  ਰਾਈਿੇਟ ਸੈਕਟਯ ਦੀ ਵਿੁੱ ਸੇਦਾਯੀ ਅਤੇ ਯਾਜ ਦੀ ਵਿੁੱ ਸੇਦਾਯੀ ਦੇ ਨਾਰ ੰਜਾਫ ਦੀ 
 ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਵਿਯਾਸਤ  ਤੇ ਪੈਸਟੀਿਰ ਅਤੇ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਅਦਾਨ ਰਦਾਨ 
 ਰਗਯਾਭਾਂ ਨ ੰ  ਆਮਵਜਤ ਕਯਨਾ। 
)  ਵਡਜੀਟਰਾਈਜਡ ਿਣ ਿਾਰੇ ਯਾਜ ਦੇ  ਯਾਰੇਵਖਕ ਵਯਕਾਯਡ।

I)  ਥੜ੍ ਭੇਂ ਰਈ (ਇੱਕ ਾਰ) :-
ਵਿਯਾਸਤੀ ਭੇਵਰਆਂ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕਯਨਾ । 
ਯਾਜ ਵਿੁੱ ਚ ਸਯਿੇ ਕਯਦੇ ਿ ਇਵਤਿਾਸਕ ਸਭਾਯਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਣ ਕਯਨ ਉਯੰਤ      

   ਸ ਯੁੱ ਵਖਅਤ ਘਵਸ਼ਤ ਕਯਨਾ।
ਸਭਾਯਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਅਤੇ ਯੁੱ ਖ-ਯਖਾਿ ਦਾ ਕੰਭ। 

II)  ਰੰਭ ਭੇਂ ਰਈ ( ਦ ਤੋਂ ੰਜ ਾਰ) :-
ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੀ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਫਣਤਯ ਉਯੰਤ ਉਸ ਵਿਚ ਿਯ ਸ ਧਾਯ
ਯਾਜ ਵਿੁੱ ਚ ਸਯਿੇ ਕਯਦੇ ਿ ਇਵਤਿਾਸਕ ਸਭਾਯਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਣ ਕਯਨ ਉਯੰਤ    

 ਸ ਯੁੱ ਵਖਅਤ ਕਯਾਯ ਦੇਣਾ 
ਸਭਾਯਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਅਤੇ ਯੁੱ ਖ-ਯਖਾਿ ਦੇ ਕੰਭਾਂ ਨ ੰ  ਚਾਰ  ਯੁੱ ਖਣਾ।

  ਯਾਤਨ ਕਰਾ ਿਸਤਾਂ ਜ ਸਟਯਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਿਨ ਨ ੰ  ਯੀਸਟਯ ਕਯਨ ਉਯੰਤ   
 ਅਜਾਇਫਘਯਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਰਦਯਵਸ਼ਤ ਕਯਨਾ। 

 ਯਾਰੇਵਖਕ ਵਯਕਾਯਡ ਦੀ ਭਾਈਕਯਵਪਰਵਭੰਗ ਦਾ ਕੰਭ।
ਆਧ ਵਨਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਰ ਇਵਤਿਾਸ ਨ ੰ  ਦਯਸਾਉਣਾ।  

)   ਰੰਫ ਭੇਂ ਦ ਟ਼ੀਡਚਆਂ ਨੰੂ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਭਜੂਦਾ ਨ਼ੀਤ਼ੀਆਂ, ਬਡਵੱਿ਼ੀ ਨ਼ੀਤ਼ੀ ੁਧਾਯਾਂ 
 ਅਤ ਡਵਸ਼ਸ਼ ਮਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਾਯ:-

 ਉਦਸ਼:- 
 

 ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਵਿੁੱ ਚ ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦਾ ਰਚਾਯ ਅਤੇ ਰਸਾਯ ਕਯਨਾ। 
 ੰਜਾਫ ਵਿੁੱ ਚ ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਭਨ ੰ ਭੈਂਟਸ ਅਤੇ  ਯਾਤੁੱ ਤਿੀ ਸਾਈਟਸ ਨ ੰ  

ਅਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਟ 1964 ਅਧੀਨ ਸ ਯਵਖੁੱਅਤ ਕਯਾਯ ਦੇਣਾ। 
 ਘੁੱਰ ਘਾਯਾ ਦੀਆਂ ਮਾਦਗਾਯਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ। 
 ਅਜਾਇਫਘਯਾਂ ਦੀ ਅਗਰੇਡਸਨ ਕਯਨੀ। 
  ਯਾਤਨ ਵਯਕਾਯਡ ਦੀ ਡੀਜੀਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਈਕਯ ਵਪਰਭਾਂ ਵਤਆਯ 

ਕਯਨੀਆਂ। 

 ਭੱਗਯ਼ੀ:- 
 ੰਜਾਫ ਕਰਾ ਡਯਸ਼ਦ ਦੁਆਯਾ ੰਜਾਫ਼ੀ ਡਬਆਚਾਯਕ ਡਵਯਾਤ ਨੰੂ  

ਉਤਾਡਸਤ ਜਾਗਯੂਕ ਕਯਨਾ:



 

ਵਿਬਾਗ ਿੁੱ ਰੋਂ ਯਾਜ ਦੇ ਸੁੱ ਵਬਆਚਾਯ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ੰਜਾਫ ਕਰਾ 
ਵਯਸ਼ਦ ਦਾ ਸਵਿਮਗ ਵਰਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਵਿੁੱ ਚ ਅਤੇ ਯਾਜ ਤੋਂ ਫਾਿਯ ਕਯਿਾ 
ਜਾਣ ਿਾਰੇ ਕਰਚਯਰ ਕਸਚੇਂਜ ਰਗਯਾਭ ਜ ਵਕ ਉੱਤਯ ਖੇਤਯੀ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਕੇਂਦਯ
ਵਟਆਰਾ ੰਜਾਫ ਕਰਾ ਵਯਸ਼ਦ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਸਿਾਇਕ ਕਰਾ ਅਕੈਡਭੀਆਂ ਦੇ ਨਾਰ 
ਆਮਵਜਤ ਕੀਤੇ ਗ। ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਿੁੱ ਰੋਂ ਇ ਸ਼ਭੀਤ ਵਸੰਘ ਵਭਉਵਜਕ ਅਕੈਡਭੀ ਰ ਵਧਆਣਾ 
ਅਤੇ ਿਯਾਰ ਵਟਿਾਣਾ ਅਕੈਡਭੀ ਪਾਯ ਯਪਾਯਵਭੰਗ ਆਯਟਸ ਵਟਆਰਾ ਵਿਖੇ ਅਕੈਡਭੀਆਂ 
ਸਥਾਵਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਉੱਤਯ ਖੇਤਯੀ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਕੇਂਦਯ ਵਟਆਰਾ ਯਾਿੀਂ 
ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦੇ ਰਚਾਯ ਅਤੇ ਰਸਾਯ ਰਈ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਰਗਯਾਭਾਂ ਨ ੰ  
ਸਾਂਸਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਵਿਬਾਗ ਨੇ ੰਜਾਫ ਿੈਯੀਟੇਜ ਟ ਯੀਜਭ ਰਭ ਸ਼ਨ 
ਫਯਡ ਅਤੇ ੰਜਾਫ ਕਰਾ ਵਯਸ਼ਦ ਦੇ ਸਵਿਮਗ ਨਾਰ ਕਈ ਸਭਾਗਭਾਂ ਦਾ ਆਮਜਨ ਕੀਤਾ। 

 ਘੱਰੂਘਾਯਾ ਦ਼ੀਆਂ ਮਾਦਗਾਯਾਂ ਅਤ ਸਯ ਅਕਾਦਭ਼ੀਆਂ ਦ਼ੀ ਥਾਨਾ:
  ਮਾਦਗਾਯਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਅਧੀਨ ਬਗਿਾਨ ਿਾਰਭੀਕ ਤੀਯਥ ਸਥਰ- ਅੰਵਭਰਤਸਯ
ਬਾਈ ਭਯਦਾਨਾ ਜੀ ਮਾਦਗਾਯ-ਵਪਯਜ ਯ ਿਾਯ ਿੀਯਜ ਭੈਭਯੀਅਰ ਮਾਦਗਾਯ- ਅੰਵਭਰਤਸਯ
ਜੰਗ--ਅਜਾਦੀ ਮਾਦਗਾਯ-ਕਯਤਾਯ ਯ-  ਵਜਰਹਾਂ ਜਰੰਧਯ ਗ ਯ  ਯਵਿਦਾਸ ਮਾਦਗਾਯ-
ਖ ਯਾਰਗੜ੍ ਵਜਰਾਂ ਿ ਵਸ਼ਆਯ ਯ ਵਿਯਾਸਤ--ਖਾਰਸਾ-ਸਰੀ ਆਨੰਦ ਯ ਸਾਵਿਫ ਫਾਫਾ ਭਤੀ 
ਯਾਭ ਭਵਿਯਾ ਮਾਦਗਾਯ- ਪਵਤਿਗੜ੍ ਸਾਵਿਫ ਗ ਯ  ਵਿਯਜਾਨੰਦ ਮਾਦਗਾਯ-ਕਯਤਾਯ ਯ ਅਤੇ 
ਬਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ  ਮਾਦਗਾਯ-ਸਰੀ ਆਨੰਦ ਯ ਸਾਵਿਫ ਵਿਖੇ ਸਥਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। 
ਵਿਯਾਸਤ--ਖਾਰਸਾ ਸਰੀ ਆਨੰਦ ਯ ਸਾਵਿਫ ਦੇ ਆਯੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭ ਯੰਭਤ ਰਈ ਵਿਬਾਗ ਿੁੱ ਰੋਂ 
ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਿਾ ਿੈ। ਵਿਬਾਗ ਨੇ ਸ ਨਾਭ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿੀਦ ਊਧਭ ਵਸੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਦਗਾਯ ਦੀ 
ਉਸਾਯੀ ਦਾ ਿੀ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਿੈ ।  

 ਇਡਤਸਾਕ ਭਾਯਕਾਂ ਅਤ ੁਯਾਤੱਤਵ ਥਾਨਾਂ ਦ਼ੀ ੁਯੱਡਿਆ ਅਤ ਯੱਿ-ਯੱਿਾਵ:
ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀਆਂ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਸਭਾਯਕਾਂ ਅਤ ੇ ਵਿਯਾਸਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ 

ਸ਼ੀਸ਼ ਭਵਿਰ, ਵਟਆਰਾ, ਭਵਿੰਦਯਾ ਕਠੀ, ਵਟਆਰਾ, ਫਨਾਸਯ ਫਾਗ, ਸੰਗਯ ਯ, ਵਕਰਾ 
ਭ ਫਾਯਕ, ਵਟਆਰਾ, ਫੁੱਸੀ ਠਾਣਾ ਵਿਖੇ  ਯਾਣੀ ਜੇਰਹ, ਜੈਤ ਵਿਖੇ  ਯਾਣੀ ਜੇਰਹ ਅਤ ੇ
ਫਨਾਸਯ ਫਾਗ ਦੀ ਯੁੱਖ-ਯਖਾਿ ਅਤ ੇਸੰਬਾਰ ਦੇ ਕੰਭ, ਕਰਾਕ ਟਾਿਯ, ਸੰਗਯ ਯ ਵਿਖੇ 
ਭਾਯਫਰ ਫਾਯਾਂਦਯੀ ਦਾ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਭ ਗਰ ਸਯਾ ਦਯਾਿਾ, 
ਸਯਾ ਰਕਸ਼ਯੀ ਖਾਨ, ਖੰਨਾ, ਸਯਦ ਖਾਨਾ, ਵਟਆਰਾ, ਯਾਭ ਯਾ ਪ ਰ ਵਿਖੇ 
ਵਕਰਹੇ ਦੀ ਭ ਯੰਭਤ/ਸੰਬਾਰ, ਵਟਆਰਾ ਵਿਖੇ  ਯਾਣੀ ਫਵਰਕ ਿੈਰਥ ਵਫਰਵਡੰਗ, 

ਸ਼ਾਰੀਭਾਯ ਗਾਯਡਨ ਕ ਯਥਰਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਿੀ ਸਭਾਧ, ਟਂਯੀ ਗੇਟ ਅਤ ੇਿਿਾ ਭਵਿਰ, 

ਦੀਿਾਨ ਖਾਨਾ ਅਜਾਇਫ ਘਯ ਦਾ ਨਿੀਨੀਕਯਨ, ਗ ਯ  ਤੇਗ ਫਿਾਦਯ ਅਜਾਇਫ ਘਯ, 

ਅਨੰਦ ਯ ਸਾਵਿਫ ਦਾ ਨਿੀਨੀਕਯਨ,  ਇਵਤਿਾਵਸਕ ਸਯਿਯਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਯਜ ਵਜਿੇ 
ਵਕ ਅੁੱਜ ਸਯਿਯ, ਖਯੜ੍ਹ, ਾਂਡਿ ਸਯਿਯ, ਘੰੜ੍ ਆਂ ਅਤ ੇ  ਵੰਡ ਭਾਰੇਿਾਰ, 

ਫਰਾਚਯ ਦਾ ਕੰਭ ਕਯਿਾਇਆ ਜਾ ਵਯਿਾ ਿੈ। ਭ ੁੱ ਖ ਰਜਕੈਟ ਵਜਿੇ ਵਕ ਰਭ ੁੱ ਖ ਰਜੈਕਟਾਂ 
ਵਿੁੱ ਚ ਖ ਯਾਰਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰੀ ਗ ਯ  ਯਵਿਦਾਸ ਮਾਦਗਾਯ, ਅਤੇ ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਵਿਖੇ ਬਗਿਾਨ 
ਿਾਰਭੀਵਕ ਯਾਭ ਤੀਯਥ ਸਥਾਨ ਕੰਰੈਕਸ ਵਿਖੇ ਅਵਤ ਆਧ ਵਨਕ ੈਨ ਯਾਭਾ ਦਾ –

ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਯਿਾ ਿੈ। 
 ਰ



 

ਿਰੋਂ
ਘਵਸ਼ਤ ਰਟੈਕਵਟਡ ਰਵਿਫਵਟਡ

ਯੈਨ ਿੇਸ਼ਨ

ਗਈਆ

ਯਕਣ

 

 ਡਯਕਾਯਡ ਦ਼ੀ ਡਡਜ਼ੀਟਾਈਜਸ਼ਨ ਅਤ ਭਾਈਕਯ ਡਪਰਭ ਡਤਆਯ ਕਯਨ ਫਾਯ:-
 ਯਾਰੇਖ ਵਿਬਾਗ ਿੁੱ ਰੋਂ  ਯਾਤੁੱ ਤਿ ਵਯਕਾਯਡ ਦੀ ਸੰਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ 

ਇਰਾਿਾ ਵਿਬਾਗ ਿੁੱ ਰੋਂ  ਯਾਰੇਖਕ ਵਯਕਾਯਡ ਨ ੰ  ਵਡਜੀਟਰਾਈਜ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
ਰਕਾਂ ਵਿਵਦਆਯਥੀ ਖਜ ਕਯਤਾਿਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯਨ ਰਈ ਵਿਬਾਗ ਦੀ ਯੈਪਯੈਂਸ ਰਾਇਫਯੇਯੀ 
ਿੀ ਚਰਾਈ ਜਾ ਯਿੀ ਿੈ। ਿੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦ ਯਰੁੱ ਬ  ਸਤਕਾਂ ਦੇ  ਯਾਣੇ ਆਯਕਾਈਿ 
ਵਯਕਾਯਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਕਯਵਪਰਵਭੰਗ ਅਤੇ ਵਡਵਜਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਿੀਂ ਖਜ ਕਯਤਾਿਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਰਈ 
ਵਤਆਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।

 ਅੁਯੱਡਿਅਤ ਭਾਯਕਾਂ ਇਡਤਸਾਕ ਇਭਾਯਤਾਂ ਦ਼ੀ ਛਾਣ:
  ੰਜਾਫ ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਸਭਾਯਕਾਂ ਅਤੇ  ਯਾਤੁੱ ਤਿੀ ਥਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਯਭੇਨਜ 
ਕਟ 1964 ਦੇ ਤਵਿਤ ਭ ਫਾਵਯਕ ਭੰਵਜਰ ੈਰਸ, ਵਜਰਹਾਂ ਭਰੇਯਕਟਰਾ ਦਾ ਸਯਿੇ ਕਯਨ 
ਉਯੰਤ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਅਵਧਸ ਚਨਾਂ ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਉਯੰਤ ਕਯੀਜੰਡਭ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ । ਭਾਂ ਦੀ ਸਯਾਂ, ਵਟਆਰਾ, ਨਾਬਾ ਸਯਾਂ ਦਾ, ਨਿਾਫ ਜੁੱ ਸਾ ਵਸੰਘ ਆਿਰ ਿਾਰੀਆਂ, 
ਸਯਕਾਯੀ ਕਾਰਜ ਕ ਯਥਰਾਂ ਦੇ ਜ ਫਰੀ ਘਯ ਦਾ, ਥਾਣਾ  ਵਰਸ ਰਾਇਨ 8 ਰ ਵਧਆਣਾ ਦਾ 
ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਯ ਫਾਯਾਂਦਯੀ, ਗ ਯਦਾਸ ਯ ਦਾ ਸਯਿੇ ਕਯਨ ਉੰਯਤ ਰੋਂੜ੍ੀਦੀ/ਮਗ ਕਾਯਿਾਈ 
ਕੀਤੀ ਗਈ । 
 ਅਜਾਇਫਘਯਾਂ ਦ਼ੀ ਦਿ-ਯਿ:

 ਵਿਬਾਗ ਿੁੱ ਰੋਂ ੰਜਾਫ ਦੇ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਥਤ ਿੁੱ ਖ-ਿੁੱ ਖ ਅਜਾਇਫਘਯਾਂ ਦੀ 
ਦੇਖ-ਯੇਖ ਦਾ ਕੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਵਜਿਨਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਵਿਯਾਸਤ--ਖਾਰਸਾ, ਆਨੰਦ ਯ ਸਾਵਿਫ, 
ਜੰਗ--ਆਜਾਦੀ,ਕਯਤਾਯ ਯ, ਅਜਾਇਫਘਯ ਵਕਰਹਾ ਗਵਫੰਦਗੜ੍ਹ, ਆਯਟ ਗੈਰਯੀ ਅਤੇ ਭੈਡਰ 
ਗੈਰਯੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਭਵਿਰ ਵਟਆਰਾ ਆਯਭਜ ਅਤੇ ਜੀਿਜੰਤ  ਗੈਰਯੀ ਵਕਰਹਾਂ ਭ ਫਾਯਕ
ਵਟਆਰਾ ਦੀਿਾਨ ਖਾਨਾ ਕਦੀਭ ਫਨਾਸਯ ਫਾਗ ਸੰਗਯ ਯ ਗਂਰ ਵਸੁੱ ਖ ਿਾਯ ਵਭਉਵਜਅਭ-
ਵਪਯਜ ਯ ਭਿਾਯਾਜਾ ਯਣਜੀਤ ਵਸੰਘ ਵਭਉਵਜਅਭ ਸਭਯ ੈਰੇਸ ਯਾਭ ਫਾਗ-ਅੰਵਭਰਤਸਯ
 ਯਾਤੁੱ ਤਿੀ ਵਭਉਵਜਅਭ ਸਾਧ  ਆਸ਼ਯਭ- ਿ ਵਸ਼ਆਯ ਯ ਸ਼ਿੀਦ--ਆਜਭ ਸਯਦਾਯ ਬਗਤ 
ਵਸੰਘ ਵਭਊਜੀਅਭ- ਖਟਕੜ੍ ਕਰਾਂ- ਸ਼ਿੀਦ ਬਗਤ ਵਸੰਘ ਨਗਯ ਸਰੀ ਗ ਯ  ਤੇਗ ਫਿਾਦ ਯ 
ਵਭਉਵਜਅਭ-ਸਰੀ ਆਨੰਦ ਯ ਸਾਵਿਫ ਵਜ ਰਹਾਂ ਯੜ੍  ਯਾਤੁੱ ਤਿੀ ਵਭਉਜੀਅਭ ਸੰਘਰ-ਵਜ ਰਹਾਂ 
ਪਵਤਿਗੜ੍ ਸਾਵਿਫ ਰਾਰਾ ਰਾਜਤ ਯਾ  ਵਭਉਜੀਅਭ-ਕਭ-ਰਾਈਫਰੇਯੀ ਜਗਯਾਉ ਵਜਰਾ 
ਰ ਵਧਆਣਾ ਸ਼ਾਭਰ ਿਨ।  

• ਡਡਰਵਯਫਰ:- 



 

 

 ਇਸ਼ਭੀਤ ਵਸੰਘ ਸੰਗੀਤ ਅਕਾਦਭੀ, ਰ ਵਧਆਣਾ ਅਤੇ ਿਯਾਰ ਵਟਿਾਣਾ 
ਅਕਾਦਭੀ,ਪਾਯ ਯਪਾਯਵਭੰਗ ਆਯਟਸ ਵਟਆਰਾ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

 ੰਜਾਫ ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਇਵਤਿਾਸਕ ਭਾਨ ੰ ਭੈਂਟ ਅਤੇ  ਯਾਤੁੱ ਤਿੀ ਸਾਈਟਸ ਅਤੇ ਅਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਕਟ 1964 ਅਧੀਨ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਿਰ 9 4 ਸਭਾਯਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਯੁੱ ਵਖਅਤ ਘ ਵਸ਼ਤ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ। 

 ੰਜਾਫ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਦਭੀ, ੰਜਾਫ ਸਾਵਿਤ ਅਕਾਦਭੀ ਅਤੇ ੰਜਾਫ ਰ ਵਰਤ 
ਕਰਾ ਅਕਾਦਭੀ ਯਾਿੀਂ ੰਜਾਫੀ ਸਵਬਆਚਾਯ ਦਾ ਰਸਾਯ ਅਤੇ ਰਚਾਯ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

 ਘੁੱਰ ਘਾਯਾ ਦੀਆਂ ਮਾਦਗਾਯਾਂ ਅਤੇ ਿਯ ਅਕਾਦਭੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਾ ਅਧੀਨ ਬਗਿਾਨ 
ਿਾਰਭੀਕ ਤੀਯਥ ਸਥਰ- ਅੰਵਭਰਤਸਯ , ਬਾਈ ਭਯਦਾਨਾ ਜੀ ਮਾਦਗਾਯ-ਵਪਯਜ ਯ, 
ਿਾਯ ਿੀਯਜ ਭੈਭਯੀਅਰ ਮਾਦਗਾਯ- ਅੰਵਭਰਤਸਯ , ਜੰਗ--ਅਜਾਦੀ ਮਾਦਗਾਯ-
ਕਯਤਾਯ ਯ-ਵਜਰਹਾਂ ਜਰੰਧਯ , ਗ ਯ  ਯਵਿਦਾਸ ਮਾਦਗਾਯ-ਖ ਯਾਰਗੜ੍  ਵਜਰਾਂ 
ਿ ਵਸ਼ਆਯ ਯ, ਵਿਯਾਸਤ--ਖਾਰਸਾ-ਸਰੀ ਆਨੰਦ ਯ ਸਾਵਿਫ , ਫਾਫਾ ਭਤੀ ਯਾਭ 
ਭਵਿਯਾ ਮਾਦਗਾਯ- ਪਵਤਿਗੜ੍ ਸਾਵਿਫ, ਗ ਯ  ਵਿਯਜਾਨੰਦ ਮਾਦਗਾਯ-ਕਯਤਾਯ ਯ 
ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ  ਮਾਦਗਾਯ , ਸਰੀ ਆਨੰਦ ਯ ਸਾਵਿਫ ਵਿਖੇ ਸਥਾਵਤ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿੈ। 

 

 ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੀ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਨੀਤੀ ਜ ਵਕ ਸਾਰ 2017-18 ਦਯਾਨ ਨ ਟੀਪਾਈਡ 
ਿ ਚ ੁੱ ਕੀ ਿੈ , ਵਜਸ  ਅਧੀਨ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੇ ਅਰ ਿ ਯਿੇ ਸਵਬਆਚਾਯ ਨ ੰ  ਆਭ 
ਰਕਾਂ ਤੁੱ ਕ ਿ ੰ ਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਭ ੜ੍ ਸ ਯਜੀਤ ਕਯਨ ਵਿੁੱ ਤ ੰਜਾਫ ਕਰਾ ਵਯਸ਼ਦ 
ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਤੰਨ  ਅਕਾਦਭੀਆਂ ਯਾਿੀਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਅਭਰੀ ਜਾਭਾ ਵਿਨਾਇਆ 
ਜਾਿੇਗਾ। 

ਸ) ਤੁਰਨਾਤਭਕ ਚਾਯਟ ਟ਼ੀਚ ਚਾਰੂ ਾਰ ਅਤ ਡਛਰ  ਦ ਾਰਾਂ ਦ ਰਦਯਸ਼ਨ। ਸਯਕ ਰਗਯਾਭ ਦ 
ਰਦਯਸ਼ਨ ਡਵਚ ਾਰਾਨਾ ਟ਼ੀਡਚਆਂ ਅਤ ਯੁਝਾਨਾਂ ਡਵਚ ਫਦਰਾਵਾਂ ਦ ਕਾਯਨ ਦਾ ਰਦਯਸ਼ਨ 
ਕਯਨਾ ਰਜਕਟ ਦ ਾਯ ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ਼ੀ ੱਧਯਾਂ ਡਜਵ ਡਜਰਹਾ ਫਰਾਕ ਕਫਾ ਅਤ ਡੰਡ:

ਰੜ਼੍ੀ 
ਨੰ. 

ਰਗਯਾਭ/ 
ਰਾਜਕਟ/ 
ਕ਼ੀਭ ਦਾ ਨਾਭ 

ਬਵਤਕ ਵਿੁੱ ਤੀ
(ਕਯੜ੍)

ਬਵਤਕ ਵਿੁੱ ਤੀ
(ਕਯੜ੍)

ਬਵਤਕ ਵਿੁੱ ਤੀ
(ਕਯੜ੍)

1 ੰਜਾਫ 
ਸਵਬਆਚਾਯ ਦੇ 
ਵਿਯਸੇ ਦੀ 
ਤੁੱ ਯਕੀ ਜਾਗਯ ਕ
ਤਾ

ਦਾਸਤਾਨ--
ਸ਼ਿਾਦਤ, ਥੀਭ 
ਾਯਕ, ਚਭਕਯ 
ਸਾਵਿਫ ਦੇ 
ਉਦਘਾਟਨ 
ਸਭਾਯਿ ਰਈ, 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 
ਵਭਰਟਯੀ 
ਵਰਟਯੇਚਯ 
ਪੈਸਟੀਿਰ, 
ਸੰਗਯ ਯ ਿੈਯੀਟੇਜ 
ਭੇਰਾਂ, PSIEC ਨ ੰ  
ਵਦੁੱ ਰੀ ਟਯੇਡ 

522.24 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 
ਵਭਰਟਯੀ ਵਰਟਯੇਚਯ 
ਪੈਸਟੀਿਰ ਜੜ੍ 
ਭੇਰਾ, ਚਭਕਯ 
ਸਾਵਿਫ, ਿਰਾ 
ਭਿੁੱਰਾ, ਸ਼ਰੀ 
ਆਨੰਦ ਯ ਸਾਵਿਫ 
ਦਾ ਆਮਜਨ  

2.91 ਵਟਆਰਾ ਵਿਖੇ 
ਵਿਯਾਸਤੀ 

ਵਤਉਿਾਯ ਦਾ 
ਆਮਜਨ ਅਤੇ 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 
ਵਭਰਟਯੀ 
ਵਰਟਯੇਚਯ 
ਪੈਸਟੀਿਰ ਦਾ 
ਆਮਜਨ

3.66 



 

ਪੇਅਯ ਕਯਿਾਉਣ 
ਰਈ

2 ਘੁੱਰ ਘਾਯਾ 
ਮਾਦਗਾਯਾਂ ਦੀ 
ਸਥਾਨਾ ਅਤੇ 
ਿਯ ਕਰਾ 
ਅਕਾਦਭੀਆਂ 
ਸਥਾਤ ਕਯਨਾ

09 ਭੈਭਯੀਅਰਜ 59.99 09 ਭੈਭਯੀਅਰਜ 55.00 08
ਭੈਭਯੀਅਰਜ

32.93 

3 ਇਵਤਿਾਸਕ 
ਸਭਾਯਕਾਂ ਅਤੇ 
 ਯਾਤੁੱ ਤਿੀ 
ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ 
ਸ ਯੁੱ ਵਖਆ ਅਤੇ 
ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ

0 ਸਭਾਯਕਾਂ ਦਾ 
ਕੰਭ ਰਗਤੀ 
ਅਧੀਨ ਿੈ।

1.16 0 ਸਭਾਯਕਾਂ ਦਾ 
ਕੰਭ ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ 
ਿੈ।

 04 ਸਭਾਯਕਾਂ 
ਦਾ ਕੰਭ ਰਗਤੀ 
ਅਧੀਨ ਿੈ।

2.50 

4. ਵਯਕਾਯਡਾਂ ਦੀ 
ਵਡਜੀਟਰਾਈਜੇਸ਼
ਨ ਅਤੇ ਭਾਈਕਯ 
ਵਪਰਭਾਂ ਵਤਆਯ 
ਕਯਨ ਫਾਯੇ  

 ਯਾਰੇਵਖਕ 
ਵਯਕਾਯਡ ਦੇ 
ਸਫੰਧ ਵਿੁੱ ਚ ਕੰਭ 
ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ  
ਿੈ।

2.50  ਯਾਰੇਵਖਕ ਵਯਕਾਯਡ 
ਦੇ ਸਫੰਧ ਵਿੁੱ ਚ ਕੰਭ 
ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ  ਿੈ।

0.2  ਯਾਰੇਵਖਕ 
ਵਯਕਾਯਡ ਦੇ 
ਸਫੰਧ ਵਿੁੱ ਚ 
ਕੰਭ 
ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ  
ਿੈ।

0.2

5. ਅਸ ਯੁੱ ਵਖਅਤ 
ਸਭਾਯਕਾਂ
ਇਵਤਿਾਸਕ 
ਇਭਾਯਤਾਂ ਦੀ 
ਛਾਣ

ਸਭਾਯਕ 

ਦੀ 
ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਅਤੇ ਸ ਯੁੱ ਵਖਅਤ 
ਘਵਸਤ ਕਯਨ 
ਰਈ ਅੰਵਤਭ 
ਅਵਧਸ ਚਨਾ 

 ਨ ਟੀਪਾਈ 
ਕੀਤੀ ਗ ਈ ਅਤੇ 
ਵਭਤੀ 19-04-
2021 ਨ ੰ  
ਕਯੀਜੰਡਭ ਜਾਯੀ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ । 

ਸਭਾਯਕ 

ਦੀ 
ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਅਤੇ ਸ ਯੁੱ ਵਖਅਤ 
ਘਵਸਤ ਕਯਨ ਰਈ 
ਭ ੁੱ ਢਰੀ ਅਵਧਸ ਚਨਾ 

 ਨ ਟੀਪਾਈ 
ਕੀਤੀ ਗਈ। 

6. ਅਜਾਇਫਘਯਾਂ 
ਦੀ ਅਗਰੇਡੇਸਨ

ਸ਼ੀਸ਼ ਭਵਿਰ 
ਵਟਆਰਾ ਅਤੇ 
ਦਯਫਾਯ ਿਾਰ 
ਵਕਰਹਾ ਭ ਫਾਯਕ 
ਵਟਆਰਾ ,

ਸ਼ੀਸ਼ ਭਵਿਰ 
ਵਟਆਰਾ ਅਤੇ 
ਦਯਫਾਯ ਿਾਰ ਵਕਰਹਾ 
ਭ ਫਾਯਕ ਵਟਆਰਾ
ਦਾ ਕੰਭ ਰਗਤੀ 

0. ਸ਼ੀਸ਼ ਭਵਿਰ 
ਵਟਆਰਾ ਦਾ 
ਕੰਭ ਰਗਤੀ 
ਅਧੀਨ ਿੈ। 

0.00



 

ਜੈਤ, 

ਰਧੀ

 
ਦਾ ਕੰਭ ਰਗਤੀ 
ਅਧੀਨ ਿੈ ।
 

ਅਧੀਨ ਿੈ। 

7. ਸ਼ਰੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ 
ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ 
ਸਾਰਾਂ ਜਨਭ 
ਸ਼ਤਾਫਦੀ 
ਸਭਾਯਿ 
ਭਨਾਉਣ ਸਫੰਧੀ।

ਸ਼ਰੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ 
ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ 
ਸਾਰਾਂ ਜਨਭ 
ਸ਼ਤਾਫਦੀ 
ਸਭਾਯਿ ਭਨਾਉਣ 
ਸਫੰਧੀ। 

19.36 ਸ਼ਰੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ ਦੇਿ 
ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਾਂ 
ਜਨਭ ਸ਼ਤਾਫਦੀ 
ਸਭਾਯਿ ਭਨਾਉਣ 
ਸਫੰਧੀ।

63.61 ਸ਼ਰੀ ਗ ਯ  ਨਾਨਕ 
ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ 

ਸਾਰਾਂ 
ਜਨਭ 
ਸ਼ਤਾਫਦੀ 
ਸਭਾਯਿ 
ਭਨਾਉਣ 
ਸਫੰਧੀ।

254.31 

8. ਜਵਰਹਆਂਿਾਰਾ 
ਫਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿੀਦਾ 
ਨ ੰ  ਸਾਰ 
 ਯੇ ਿਣ ਤੇ 
ਸ਼ਯਧਾਂਜਰੀ ਦੇਣ 
ਫਾਯੇ

ਜਵਰਆਂਿਾਰਾ 
ਫਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿੀਦਾਂ 
ਨ ੰ  ਸਭਯਵਤ 
ਸ਼ਤਾਫਦੀ 
ਮਾਦਗਾਯ ਸਫੰਧੀ 

0.10 ਜਵਰਆਂਿਾਰਾ ਫਾਗ 
ਦੇ ਸ਼ਿੀਦਾਂ ਨ ੰ  
ਸਭਯਵਤ ਸ਼ਤਾਫਦੀ 
ਮਾਦਗਾਯ ਦਾ ਨੀਂਿ 
ੁੱਥਯ ਵਭਤੀ 25-
01-2021 ਨ ੰ  
ਯੁੱ ਵਖਆ ਵਗਆ।  

0.00 0.00

9. ਸ਼ਰੀ ਗ ਯ  ਤੇਗ 
ਫਿਾਦ ਯ ਜੀ ਦੇ 
400 ਸਾਰਾਂ 
ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਿ 
ਭਨਾਉਣ ਸਫੰਧੀ । 

ਸ਼ਰੀ ਗ ਯ  ਤੇਗ 
ਫਿਾਦ ਯ ਜੀ ਦੇ 
400 ਸਾਰਾਂ 
ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਿ 
ਭਨਾਉਣ ਸਫੰਧੀ । 

7.40 ਸ਼ਰੀ ਗ ਯ  ਤੇਗ 
ਫਿਾਦ ਯ ਜੀ ਦੇ 400 
ਸਾਰਾਂ ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਿ 
ਭਨਾਉਣ ਸਫੰਧੀ । 

12.51 - -

4. ੰਥਾਗਤ ਵਟ ਡਵਸ਼ਰਸ਼ਣ : (ਭੱਯਥਾਵਾਂ ਕਭਜਯ਼ੀਆਂ ਭਕ ਅਤ ਿਤਯ)

ਭਯੱਥਾਵਾਂ:-
 ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ੰਜਾ ਫ ਯਾਜ ਵਿਚ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭੇ ਆਂ ਦੇ ਆਮਜਨ ਸਫੰਧੀ ਉਯਾਰੇ 

ਕੀਤੇ ਜਾ ਯਿੇ ਿਨ।
 ਯਾਜ ਵਿਚ ਸਵਥਤ ਅਜਾਇਫਘਯਾਂ ਵਿਖੇ ਕਰਾ ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਰਦਯਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ ਧਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਵਯਿਾ ਿੈ।



 

 ਸ ਯੁੱ ਵਖਅਤ ਸਭਾਯਕਾਂ ਦੇ ਯੁੱ ਖ ਯਖਾਿ ਦੇ ਕੰਭ ਕਯਿਾ ਜਾ ਯਿੇ ਿਨ।

ਕਭਜਯ਼ੀਆਂ:

 ਯਾਜ ਵਿਚ ਯਾ ਸ਼ਟਯੀ ਅਤੇ ਅੰਤਯ-ਯਾਸ਼ਟਯੀ ੁੱ ਧਯ ਤੇ ਸਵਬਆਚਾਯ ੁੱ ਖੋਂ ਿਯ ਵਿਕਵਸਤ 
ਕਯਨ ਰਈ ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤੇ ਪੰਡ ਯਰੀਜ ਕਯਨ ਦੀ ਰੜ੍ ਿੈ।

 ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਦੇ ਅਜਾਇਫਘਯਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਿਾਰੇ ਦਯਸ਼ਕਾਂ ਨ ੰ  ਸ ਵਿਧਾਜਨਕ ਿਾਤਾਿਯਣ 
ਭ ਿੁੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਰੜ੍ ਿੈ। 

 ਭਜ ਦਾ ਸਭੇਂ ਸਵਬਆਚਾਯ ਨ ੰ  ਫੜ੍ਾਿਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ ਯੁੱ ਵਖਅਤ ਸਭਾਯਕਾਂ ਅਤੇ ਅਜਾਇਫਘਯਾਂ 
ਸਫੰਧੀ ਡੀਜੀਟਰ ਭਾਵਧਅਭ ਯਾਿੀਂ ਰਪ ਵਰੁੱ ਤ ਕਯਨ ਦੀ ਰੜ੍ ਿੈ । 

ਭਕ:

 ਖੇਤਯੀ ੁੱ ਧਯ ਤੇ ਿੈਯੀਟੇਜ ਪੈਸਟੀਿਰ ਨ ੰ  ਭ ੜ੍ ਸ ਯਜੀਤ ਕਯਨਾ ।

ਿਤਯ:

 ਸਵਬਆਚਾਯ ਅਤੇ  ਯਾਤੁੱ ਤਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਈ ਰਾਗ  ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਾ ਰਸੀਆਂ ਅਤੇ 
ਰਗਯਾਭਾਂ ਨ ੰ  ਰਾਗ  ਕਯਨ ਰਈ ਡਾਇਯੈਕਟਯੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਦੀ 
ਵਗਣਤੀ (Strength) ਿਧਾਉਣ ਦੀ ਰੜ੍ ਿੈ। 

ੳ) ੰਗਠਨ ਦ਼ੀਆਂ ਮਜਨਾਵਾਂ ਅਤ ਰਗਯਾਭਾਂ ਰਈ ਯਵਿਣਾ ਕਾਯਜਾਂ ਰਈ ਭਾਦੰਡ ਅਤ ਸਯ ਭੁਰਾਂਕਣ 
ਭਡਟਰਕ ਦ ਨਤ਼ੀਡਜਆਂ ਦਾ ੰਿ ੰਗਠਨ ਦ ਕੰਭਕਾਜ ਨਾਰ ਫੰਧਤ ਡਾਟਾ:-  

ਵਿਬਾਗ ਦਾ ਭ ੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਯਾਜ ਵਿੁੱ ਚ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਵਿਯਸੇ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ  ਯਾਤਨ ਇਵਤਿਾਸਕ 
ਸਭਾਯਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਬ-ਸੰਬਾਰ  ਯਾਤਨ ਸਵਬਆਤਾਿਾਂ ਨਾਰ ੰਜਾਫ ਦੇ ਸਫੰਧਾਂ ਦੀ ਖਜ ਰਈ  ਯਾਤੁੱ ਤਿੀ ਥੇਿਾਂ 
ਦੀ ਬਾਰ ਖ ਦਾਈ ਕਯਨਾ ਅਤੇ ਖ ਦਾਈ ਤੋਂ ਰਾਤ ਰੁੱ ਬਤਾਿਾਂ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਵਯਯਟਾਂ ਵਤਆਯ ਕਯਕੇ ਆਉਣ 
ਿਾਰੀ ੀੜ੍ੀ ਰਈ ਸੰਬਾਰ ਕੇ ਯੁੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਵਿਯਸੇ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਿਸਤਾਂ ਅਜਾਇਫਘਯਾਂ ਵਿਖੇ 
ਰਦਯਵਸ਼ਤ ਕਯਨਾ ਿੈ। ਸਯਕਾਯ ਿਰੋਂ ਇਸ ਰਈ ਸੈਯ-ਸਾਟੇ ਨ ੰ  ਉਤਸਾਵਿਤ ਕਯਨਾ ਅਤੇ ਯਾਜ ਦੇ ਸਵਬਆਚਾਯ 
ਨ ੰ  ਸ ਯਵਖਅਤ ਯੁੱ ਖਣ ਰਈ ਕਦਭ ਚ ੁੱ ਕੇ ਗ ਿਨ। 

ਅ)  ਦੱ ਡਕ ਡਕਵੇਂ ਤੁਸਾਡ ਦੁਆਯਾ ੰਗਠਨ ਡਵੱਚ ਰਡਕਡਯਆ ਅਤ ਰਗਯਾਭਾਂ ਨੰੂ ਡਫਸਤਯ ਫਣਾਉਣ ਰਈ 
 ਡਾਟਾ ਚਰਾਉਣ ਵਾਰ  ਪਰ  ਰਣ ਅਤ ਨ਼ੀਤ਼ੀਗਤ ਡਨਯਭਾਣ ਦ਼ੀ ਵਯਤੋਂ ਕ਼ੀਤ਼ੀ ਜਾਂਦ਼ੀ ਸ । 

ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਭਾਭਰੇ ਵਿਬਾਗ ਿਰੋਂ ਸਵਬਆਚਾਯ ਨ ੰ  ਫੜ੍ਾਿਾ ਦੇਣ ਵਿੁੱ ਤ ਸਵਬਆਚਾਯਕ ਨੀਤੀ ਫਣਾਈ ਗਈ ਿੈ। 
ਵਿਬਾਗ ਨ ੰ  ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ ਤੋਂ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਵਸਯ ਪੰਡਾਂ ਦੀ ਰੜ੍ ਿੈ। 

5.  ਾਰਾਂ ਯਣਨ਼ੀਤਕ ਕਾਯਵਾਈ ਮਜਨਾ  ( ਾਰਾਨਾ ਕਾਯਵਾਈ ਮਜਨਾ  ( 2021-22 ਅਤ 
 ਇ ਦ ਅਧ਼ੀਨ ਕਾਯਜ।  
 ੳ) ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ, ਟੀਵਚਆਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਰਗਤੀ, ਟੀ ਆਂ ਅਤੇ ਸ ਚਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਰਗਤੀ 
 ਅਨ ਰੁੱ ਗ  ਤੇ ਸ਼ਾਵਭਰ ਿੈ। 
 ਅ) ਸਕੀਭਾਂ ਰਜੇਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸ ਚਕਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਦਖਰ ਅਨ ਰੁੱ ਗ ਤੇ ਸ਼ਾਵਭਰ ਿੈ। 

ੲ) ਵਿੁੱ ਤੀ ਰਪਾਯਭੈਂਸ ਅਨ ਰੁੱ ਗ  ਅਨ ਸਾਯ ਿੈ।

ਉਯਕਤ ੳ ਅਤ ਅ (ਅਨੁਰੱਗ- ਦ ਅਧ਼ੀਨ ਦਯਜ ਕ਼ੀਤ਼ੀਆਂ ਭਸਤੱਵੂਯਨ ਰਾਤ਼ੀਆਂ (ਭਾਨਤਾ
 ਗੁਣਵੱਤਾ ਰਭਾਣ ੱਤਯ ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਾਨੰਪਯੰਾਂ ਸ਼ਕਾਯ਼ੀਆਂ ਅਤ ਸਯ ਫੰਧਤ ਜਾਣਕਾਯ਼ੀ। 



 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਭਰਟਯੀ ਵਰਟਯੇਚਯ ਪੈਸਟੀਿਰ ਵਭਤੀ 11-12-2021 ਤੋਂ  
ਤੋਂ ਤੁੱ ਕ ਆਮਵਜਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 

ਸੰਗਯ ਯ ਵਿਖੇ ਿੈਯੀਟੇਜ ਪੈਸਟੀਿਰ ਵਭਤੀ 14-12-2021 ਨ ੰ  ਆਮਵਜਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ।  
3. ਦਾਸ਼ਤਾਨ--ਸ਼ਿਾਦਤ, ਥੀਭ ਾਯਕ ਚਭਕਯ ਸਾਵਿਫ ਦਾ ਯਾਜ ੁੱ ਧਯੀ ਉਦਘਾਟਨ ਸਭਾਯਿ ਵਭਤੀ 

19-11-2021 ਨ ੰ  ਕੀਤਾ ਵਗਆ। 
4. ਸਰੀ ਿਵਯਭੰਵਦਯ ਸਾਵਿਫ ਅੰਵਭਰਤਸਯ ਵਿਖੇ ਿੈਯੀਟੇਜ ਸਟਯੀਟ ਦੇ ਯੁੱ ਖ-ਯਖਾਿ ਰਈ ਭਾਰੀ ਸਿਾਇਤਾ 

ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
5  ਯਾਰੇਵਖਕ ਵਯਕਾਯਡ ਦੀ ਭਾਈਕਯ ਵਪਰਵਭੰਗ ਦਾ ਕੰਭ ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਿੈ। 

ਡਵਬਾਗ ਦ ਭੁੱ ਿ ਕਯਭਚਾਯ਼ੀਆਂ ਦ ਭੁੱ ਿ ਰਦਯਸ਼ਨ ਭਾਦੰਡ:-

ਕੀ ਰਪਾਯਭੈਂਸ ੈਯਾਭੀਟਯ (ਕੇ ੀ ੀ) ਅਨ ਰੁੱ ਗ-  ਅਨ ਸਾਯ ਿੈ। 

8. ਾਰ ਦਯਾਨ ਫਕਾਇਆ ਆਡਡਟ ਡਯਆਂ ਦ ਡਨਟਾਯ ਦ਼ੀ ਰਗਤ਼ੀ:-
ਸ਼ ਯ ਆਤੀ ਫਕਾਇਆ ਰਾਤ ਿਇਆ ਵਨਟਾਯਾ ਸਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਫਕਾਇਆ 

ਅੰਡਤਕਾ (ਚਾਯਟ ਟਫਰ ਗਰਾਪ ਅਨੁਰੱਗ ਆਡਦ):-
ੳ) ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ, ਟੀਵਚਆਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਰਗਤੀ, ਟੀਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸ ਚਕਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦੀ ਰਗਤੀ  

ਅਨ ਰੁੱ ਗ  ਤੇ ਸ਼ਾਵਭਰ ਿੈ।
ਅ) ਸਕੀਭਾਂ ਅਤੇ ਰਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਗਤੀ ਅਨ ਰੁੱ ਗ 2 ਅਨ ਸਾਯ ਿੈ। 
ੲ) ਵਿੁੱ ਤੀ ਰਪਾਯਭੈਂਸ ਅਨ ਰੁੱ ਗ 3 ਅਨ ਸਾਯ ਿੈ।
) ਕੀ-ਰਪਾਯਭੈਂਸ ੈਯਾਭੀਟਯ (ਕੇ ੀ ੀ) ਅਨ ਰੁੱ ਗ-4 ਅਨ ਸਾਯ ਿੈ। 

 
ਬਾਗ ਫ਼ੀ 

ਡਯਕਾਯਡ ਰਫੰਧਨ 

ਸ਼ਕਸ਼ਨ 4(1) ਏ 

1. ਤ ਸੀਂ ਵਯਕਾਯਡ ਨ ੰ  ਵਕਿੇਂ ਰਬਾਵਸ਼ਤ ਕਯਦੇ ਿ?  
 ਉੱਤਯ 

 
ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਵਜੰ਼ਭੇਿਾਯੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਵਦਆਂ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦ ਆਯਾ ਸਫ ਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੇ ਤਯ 
ਤੇ ਫਣਾਈ ਗਈ, ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਣਾਈ ਯੁੱ ਖੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਯੀ। 

2. ਵਯਕਾਯਡ ਰਫੰਧਨ ਤੋਂ ਤ ਿਾਡਾ ਕੀ ਬਾਿ ਿੈ? 
 ਉਤਯ 

 
ਵਯਕਾਯਡ ਰਫੰਧਨ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨ ੰ  ਵਨਯਭਾਣ, ਿੰਡ, ਿਯਤੋਂ, ਯੁੱਖ ਯਖਾਿ ਅਤੇ ਰਫੰਵਧਤ ਵਨਮੰਤਯਣ ਰਈ 
ਵਨਮੰਤਵਯਤ ਕਯਨ ਰਈ ਰੜ੍ੀਂਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਸਭ ਿ ਿੈ। 

 3. 
 

ਤ ਸੀਂ ਵਯਕਾਯਡਾਂ ਨ ੰ  ਵਕਿੇਂ ਫਣਾਈ ਯੁੱ ਖਦੇ ਿ? 
 ਉੱਤਯ 

 
ਵਯਕਾਯਡ ਨ ੰ  ਪਾਈਰਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਰ ਕੇ ਅਰਭਾਯੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਰ ਯੈਕਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਸੰਬਾਰ ਕੇ ਯੁੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ।  

4. ਵਯਕਾਯਡ ਵਕਸ ਬਾਸ਼ਾ ਵਿੁੱ ਚ ਯੁੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ? ਅੰਗਯੇਜ਼ੀ/ੰਜਾਫੀ 
ਉੱਤਯ 

 
ਦਿਾਂ ਵਿੁੱ ਚ । 

5.  
 
ਵਛਰੇ ਸਭੇਂ ਵਿੁੱ ਚ ਤ ਿਾਡੇ ਵਿਬਾ ਨੇ ਅਵਧਕਾਯਤ ਵਯਕਾਯਡਾਂ ਨ ੰ  ਕਦੋਂ ਖਤਭ ਕੀਤਾ ? 

ਉੱਤਯ ਖਤਭ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ । 
 



 

6. 
 
ਕੀ ਵਯਕਾਯਡ ਨ ੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਯਨ ਰਈ ਕਈ ਨਿੀਂ ਰਵਕਵਯਆ ਅਣਾਈ ਗਈ ਿੈ? 

ਉੱਤਯ 
 
 ਕਈ ਨਿੀਂ । 

7. 
 
ਜੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਭਯੁੱਥ ਅਵਧਕਾਯੀ ਤੋਂ ਭੰਜ਼ ਯੀ ਰੈਣ ਰਈ ਵਕਿੜ੍ੀ ਵਿਧੀ ਅਣਾਈ ਗਈ? 
 

ਉੱਤਯ 
 
ਕਈ ਨਿੀਂ। 
 8. ਤ ਸੀਂ ਵਯਕਾਯਡ ਨ ੰ  ਵਕਿੇਂ ਸ ਚੀਫੁੱ ਧ ਕਯਦੇ ਿ? 
 

ਉੱਤਯ 
 

ਵਯਕਾਯਡ ਨ ੰ  ਸ ਚੀਫੁੱ ਧ ਤਯੀਕੇ ਨਾਰ ਅਰਭਾਯੀਆਂ/ਯੈਕਾਂ ਵਿੁੱ ਚ ਯੁੱ ਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

9. 
 
ਕੀ ਵਯਕਾਯਡ ਕਭਵਯਆਂ ਵਿੁੱ ਚ ਵਯਕਾਯਡ ਸਟਯ ਕਯਨ ਰਈ ਕਾਪੀ ਜਗਹਾ ਿੈ? 
 

ਉੱਤਯ 
 

ਿਾਂ ਜੀ। 
 10. ਵਕੰਨੀਆਂ ਪਾਈਰਾਂ ਵਜਿੜ੍ੀਆਂ 25 ਸਾਰ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ  ਯਾਣੀਆਂ ਿਨ ਨਦੀਨ ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ? 

 
 ਉੱਤਯ 

 
ਕਈ ਨਿੀਂ । 

11. ਵਯਕਾਯਡ ਯ ਭ ਵਿਚ ਵਕੰਨੇ ਸਟੀਰ ਅਰਭੀਯਾ ਯੈਕ ਯੁੱ ਖੇ ਗ ਿਨ? 
ਉੱਤਯ 
 

ਵਯਕਾਯਡ ਯ ਭ ਵਿੁੱ ਚ 211 ਸਟੀਰ ਅਰਭੀਯਾ ਅਤੇ 38 ਸਟੀਰ ਯਕ ਯੁੱ ਖੇ ਗ ਿਨ। 
 

12. ਵਯਕਾਯਡ ਯ ਭ ਵਕੰਨੀ ਿਾਯ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ? 
ਉੱਤਯ 
 

ਿਯ ਭਿੀਨੇ।  

13. ਵਯਕਾਯਡਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਰਣਾਰੀ ਕੀ ਿੈ? 
ਉੱਤਯ 
 

ਸਫੰਵਧਤ ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਿਰੋਂ ਆਣੇ ਵਯਕਾਯਡ ਨ ੰ  ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਿਰੋਂ ਆ ਿੀ ਭੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਜ ਵਕ 
ਅਰਭਾਯੀਆਂ ਅਤੇ ਯੈਕ ਆਵਦ ਵਿੁੱ ਚ  ਯੀ ਵਜੰ਼ਭੇਿਾਯੀ ਨਾਰ ਸਾਂਵਬਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 

8.  14. ਵਯਕਾਯਡ ਭ ੜ੍ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਵਕੰਨਾ ਸਭਾਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ? 
 ਉੱਤਯ 

 
ਕਈ ਨਿੀਂ। 
 

15. ਵਯਕਾਯਡ ਨ ੰ  ਵਕੰਨੀ ਿਾਯ ਭ ੜ੍ ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ?  
 

ਉਤਯ 
 

ਜ਼ਯ ਯਤ ਅਨ ਸਾਯ। 

16. 
 

ਵਯਕਾਯਡ ਯ ਭ ਦਾ ਇੰਚਾਯਜ (ਅਿ ਦਾ )ਕਣ  ਿੈ? 
 

ਉੱਤਯ 
 

ਕਈ ਨਿੀਂ। 
 

1117 ਵਕੰਨੀਆਂ ਪਾਈਰਾਂ ਵਜਿੜ੍ੀਆਂ 25 ਸਾਰ ਤੋਂ ਿੁੱ ਧ  ਯਾਣੀਆਂ ਿਨ ਨਦੀਨ ਨਿੀਂ ਿ ੰ ਦੀਆਂ ? 
 

 
ਉੱਤਯ 

 
ਕਈ ਨਿੀਂ । 



 

18.  
 
ਸਾਰ ਦੇ ਦਯਾਨ ਵਕੰਨੇ ਪਾਈਰਾਂ/ਵਯਕਾਯਡਾਂ ਨ ੰ  ਨਦੀਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਿਯ ਕੁੱਢਣਾ ਿੈ? 

ਉੱਤਯ ਕਈ ਨਿੀਂ। 
19. 

 
ਇਿਨਾਂ ਪਾਈਰਾਂ ਨ ੰ  ਫਾਿਯ ਵਕਉਂ ਨਿੀਂ ਕੁੱ ਵਢਆ ਜਾਂਦਾ? 

ਉੱਤਯ 
 
ਨਿੀਂ ਜੀ। 

20 
 
ਵਯਕਾਯਡ ਭ ੜ੍ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਵਕੰਨਾ ਸਭਾਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ? 
 

ਉੱਤਯ 
 
ਕਈ ਨਿੀਂ। 
 

 


