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ਿਬਨ�  – ਪ� ਤਰ 
(ਿਨਯਮ 3 (1) ਅਧੀਨ – ਫਾਰਮ ੳ) 

ਸੇਵਾ ਿਵਖ ੇ

  ਰਾਜ ਪਬਿਲਕ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ, 

  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ,  

ਪਿਟਆਲਾ। 

   

1. ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ�:    ਿਮ! ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ 

2. ਿਪਤਾ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਨ�:    ਸ਼%ੀ ਸਿਹਜ ਰਾਮ 

3. ਸਥਾਈ ਪਤਾ:     297, ਗਲੀ ਨੰ:5 ਉਪਕਾਰ ਨਗਰ, ਿਸਵਲ  

ਲਾਈਨਜ਼, ਲੁਿਧਆਣਾ। 

4. ਪ! ਤਰ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ:    -ਉਹੀ- 

5. ਪ%ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ  ਸੂਚੀ ‘ੳ’ ਿਵਚ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ 

(a) ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ:    ---ਉਹੀ--- 

(A) ਸਮ� ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਰ! ਖਦੀ ਹੈ: ---ਉਹੀ--- 

(e) ਲੋੜ:ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:   ---ਉਹੀ--- 

 (ਸ)  ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜ:ਦੀ ਹੈ ਜ�  

 ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ  : ਰਿਜਸਟਰਡ ਪੋਸਟ 

  (ਸੂਚਨਾ ਪ%ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵ! ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਸਲ ਪੋਸਟਲ ਚਾਰਿਜਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗ।ੇ)  

 (ਹ)  ਡਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵ! ਚ, ਇਹ ਦ! ਿਸਆ ਜਾਵ ੇਿਕ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਜ� ਸਪੀਡ ਹੋਵੇਗੀ। 

6. ਕੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਵ-ੈਇ!ਛਤ ਖਲੁਾਸ ੇਅਧੀਨ  

ਪਬਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲ! ਬਧ ਨਹੀ ਕਰਾਈ ਗਈ: ---ਨਹ:--- 

7.  ਕੀ ਤੁਸ: ਲੋੜ:ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ:ੋ ---ਹ�--- 

8.  ਕੀ ਤੁਸ: ਿਬਨ�  ਪ! ਤਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ?ਾ ਕਰਾ ਿਦ! ਤੀ ਹੈ  

   (ਜੇ ਹ� ਤ� ਅਿਜਹੀ ਜਮ?ਾ ਕਰਾਈ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ): ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਨੰ:51ਐਫ  

133909 ਿਮਤੀ 16.03.2020  

9.  ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤD ਹੇਠਾ ਦੀ ਸ%ੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬਂਧ ਰ! ਖਦਾ ਹ ੈ 

  ਜ ੇਹ� ਤ� ਿਬਨ�  ਪ! ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਲਗਾਉ:  ---ਨਹ:--- 

10. ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਸਬੂਤ:     ਨ! ਥੀ ਹ ੈ

 

ਿਮਤੀ: 28.12.2020     

ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰ ੇਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਪਤਾ 
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ਸੂਚੀ ‘ੳ’ 

(ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਮ�: 01.01.2001 ਤ� 31.12.2020) 
 

1. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵ! ਲD ਪੰਜਾਬੀ, ਿਹੰਦੀ, ਸੰਸਿਕ%ਤ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੇ ਸਾਿਹਤਕਾਰ� ਆਿਦ ਨੰੂ ਹਰ 

ਸਾਲ ਿਦ! ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਰਤਨ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਸ਼%ੋਮਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਪੁਰਸਕਾਰ’ 

ਆਿਦ ਲਈ ਬਣਾਏ ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਿਵਚ ਿਜਸ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਰਾਹ: ਪ%ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹ,ੈ ਉਸ ਅਿਧਸੂਚਨਾ ਦੀ ਕਾਪੀ। 

2. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵ! ਲD ਇਨ? � ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ? � ਪੁਰਸਕਾਰ� ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ� ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰਨ ਸਮI ਜੋ ਪ%ਿਕ%ਆ ਅਪਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ%ਿਕ%ਆ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ? � 

ਹੁਕਮ� ਦੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਿਜਨ? � ਰਾਹ: ਇਸ ਪ%ਿਕ%ਆ ਨੰੂ ਮੰਨਜ਼ਰੂੀ ਿਦ! ਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ 

 

ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 

ਿਮਤੀ: 28.12.2020 
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ਵ!ਲ 

  ਰਾਜ ਪਬਿਲਕ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ, 

  ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ,  

ਪਿਟਆਲਾ। 

 

ਿਵਸ਼: ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖਰਚ ੇਲਈ ਰਾਸ਼ੀ। 

 

ਸ਼%ੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

 ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਖਰਚ ੇਲਈ 20/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਿਜਨ? � ਦੇ 

ਨੰਬਰ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਪਿਹਲ� ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੰੂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਬਨ? � ਦੇਰੀ ਤD 

ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵ।ੇ 

ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਨੰ:51ਐਫ 133908 ਿਮਤੀ 16.03.2020 

ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਨੰ:51ਐਫ 133910 ਿਮਤੀ 16.03.2020 

 

ਦਰਖਾਸਤਕਰਤਾ 

ਿਮਤੀ: 28.12.2020 


