
ਿਵਤ ਅਤੇ ਭਵਨ ਪ
ਬੰਧਕ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ 

 

 ਪ�ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਲ� ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਨੰੂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ, ਿਵਤ ਅਤੇ ਭਵਨ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸ!ਪੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਿਜਸ ਲਈ ਮ$ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਿਹ ਿਦਲ� ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਕੰਮ* ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ*: 

 

1. ਿਵਤ ਸਬੰਧੀ 

 

(ੳ) ਬਕਾਏ 

 ਿਵਤੀ ਵਰ3ਾ 2013-2014 ਦੀ ਬਲੈ9ਸਸ਼ੀਟ ਵਾਚਣ ਤ� ਪਤਾ ਲ ਗਾ ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਿਵਚ 

ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ <ਚ ਅਹੁ ਦੇਦਾਰ* ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਿਲਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ�ਧਾਨ ਜੀ ਵਲ� 

ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮ$ ਉਸ ਵਰ3ੇ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਜ*ਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਇਆ 

ਿਕ ਕੁਝ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵਚ ਬੇਿਨਯਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ3 * ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤ� ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ।ੈ ਮ$ ਬੇਿਨਯਮੀ ਪਾਏ 

ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਿਤਆਂ ਦੀ ਜ*ਚ ਕਰਕੇ ਉਨ3 * ਵਲ� ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ 

ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ ਦੇ ਿਹਸਾਬ 1989 ਤ� ਆਿਡਟ ਕਰਨਾ ਿਪਆ, ਿਕDਿਕ ਉਨ3 * ਨE  ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਯਮ* ਦੀ ਘੋਰ ਅਵਿਗਆ 

ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਇ ਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹG ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 2010 ਤ� ਮਾਮੂਲੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ 

ਰੁਪਏ ਮਾਿਸਕ ਿਕਰਾਇਆ ਿਦਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ3* ਹੋਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ* ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲ ਖ* 

ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਕ ਢੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਹੇਠ* ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 

ਜ*ਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਿਗਆ ਿਕ ਅਕੈਡਮੀ ਨE  ਿਕੰਨE  ਹੀ ਅਦਾਿਰਆਂ/ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ� (31 ਮਾਰਚ 2015 ਤਕ) 

ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੋ ਿਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਯ 

 

1. ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸ� ਿਖਆ ਬੋਰਡ ਮੋਹਾਲੀ 

(ੳ) ਿਵਤੀ ਵਰ3ਾ 2014-2015 ਦੀ ਜ*ਚ ਤ� ਪਤਾ ਲ ਗਾ ਹੈ ਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸ ਿਖਆ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲ� ਿਦ ਤੇ ਗਏ 

ਦੋ ਵਾਧੂ ਕਮਿਰਆਂ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ (5000/- ਰੁਪਏ ਪਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਨਹG ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ। ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ 

ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ* ਵੇਖਿਦਆਂ ਿਵ ਤੀ ਵਰ3ਾ 2009-2010 ਤ� 2014-2015 ਤਕ ਜ*ਚ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜ*ਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ 

ਿਗਆ ਿਕ ਬੋਰਡ ਨE  ਕੁਝ ਸਮ9 ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਮਿਰਆਂ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਿਦਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹੰਦੀ 

ਹੈ। 

(ਅ) ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਚਠੀ ਪ ਤਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹG ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਦੀ ਨਕਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਜਾ ਚੁ ਕਾ ਹ।ੈ ਪਰ 

ਉਨ3 * ਵਲ� ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹG ਿਮਿਲਆ। ਦਰਸਾਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੈ। 

(ੲ) ਜ*ਚ ਮੁਤਾਿਬਕ ਬੋਰਡ ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ = 3,93,180/- ਰੁਪਏ (31 ਮਾਰਚ 2015 ਤਕ) ਿਨਕਲਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਿਵਚ ਵਾਧੂ ਕਮਿਰਆਂ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅਤ ੇਨਵ9 ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

(ਸ) ਿਪਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਿਹਸਾਬ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸ ਿਖਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਿਦਆਂ ਨਾਲ ਮੀਿਟੰਗ* 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਿਮਤੀ 07.12.2015 ਨੰੂ ਜ*ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤ ੇ ਬੋਰਡ ਵਲ ਰੁਪਏ 2,81,426/- ਕੇਵਲ 

ਬਕਾਇਆ ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ।ੈ ਯਾਦ 

ਰਹੇ ਿਕ 31.03.2015 ਨੰੂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਿਵਚ� ਕੁਝ ਰਕਮ ਇਸ ਸਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁ ਕੀ ਹੈ। 



 

2. ਯੂਨੀਸਟਾਰ ਬੁਕਸ ਪ
ਾਈਵੇਟ ਿਲਿਮ. ਚੰਡੀਗੜ1 

 

ਅਕੈਡਮੀ ਵਲ� ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਨੰੂ ਪ ਤਰ ਨੰਬਰ 594, ਿਮਤੀ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ 2014 ਰਾਹG ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ ਿਕਰਾਏ 

ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦ ਤੀ ਗਈ ਸੀ ਿਜਸ ਮੁਤਾਿਬਕ ਉਨ3 * ਵਲ 28,222/- ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਿਨਕਲਦੇ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ 2015 

ਨੰੂ ਉਨ3 * ਵਲ ਬਕਾਇਆ ਰੁਪਏ 65,222/- ਿਨਕਲਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ 01.04.2015 ਤ ਕ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਿਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹ।ੈ 

ਯਾਦ ਰਹੇ ਿਵਤੀ ਵਰ3ੇ 2014-2015 ਅਤੇ 2015-2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤ ਕ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵ ਲ� ਕੋਈ ਵੀ ਰਕਮ ਜਮ3* ਨਹG 

ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕ ਤਰ ਜੀ ਨੰੂ ਪ ਤਰ 1019, ਿਮਤੀ 19 ਮਈ 2015 ਰਾਹG ਪਿਹਲ* 

ਵੀ ਿਦ ਤੀ ਜਾ ਚੁ ਕੀ ਹ।ੈ 

ਯੂਨੀਸਟਾਰ ਬੁਕਸ ਨE  ਅਗਸਤ 2015 ਨੰੂ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦ ਤੀ ਸੀ। ਿਹਸਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ3 * ਵਲ ਅਗਸਤ 

2015 ਤਕ ਰੁਪਏ 82,584/- ਿਨਕਲਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤ ਕ ਉਨ3 * ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। 

 

3. ਚੇਤਨਾ ਪ
ਕਾਸ਼ਨ, ਲੁਿਧਆਣਾ 

 

ਿਮਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਨੰੂ ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਵਲ ਿਨਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਖੜ3ੀ ਹੈ: 

1. ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਚੇਤਨਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ  = 32,425/- ਰੁਪਏ 

2. ਬਕਾਇਆ ਿਕਰਾਇਆ ਸੁਿਮਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ  = 12,700/- ਰੁਪਏ 

3. ਬਕਾਇਆ ਿਬਜਲੀ ਿਬਲ 10.03.15 ਤਕ = 12,446/- ਰੁਪਏ 

ਕੁ ਲ ਰਕਮ  = 57,571/- ਰੁਪਏ 

 ਉਪਰੋਕਤ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਸਕ ਤਰ ਜੀ ਨੰੂ ਪ ਤਰ ਨੰਬਰ 941, ਿਮਤੀ 27.04.2015 ਰਾਹG ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਿਦ ਤੀ ਜਾ ਚੁ ਕੀ ਹੈ। 

15 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤਕ ਚੇਤਨਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਵਲ ਰੁਪਏ 1,43,893/- ਕੇਵਲ (ਿਜਸ ਿਵਚ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਿਬਲ 

ਸ਼ਾਮਲ ਨਹG ਹੈ) ਬਕਾਇਆ ਖੜ3 ੇਹਨ ਿਜਨ3 * ਿਵਚ ਿਬਜਲੀ ਿਬਲ 36,668 ਅਤੇ ਸੁਿਮਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਵਲ 12,700/- ਕੇਵਲ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

 

4. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ 

15 ਜੂਨ 1989 ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀ 

ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵ* ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਿਲਿਖਆ ਿਗਆ। ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਿਦ ਤੀ ਗਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਪ ਤਰ ਨੰ:18/44/93-3 ਬੀ ਐਡਂ ਆਰ 111/2286, 

ਿਮਤੀ 15.05.1996 ਮੁਤਾਿਬਕ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ 5% ਦੂਜ ੇਸਾਲ 5% ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਲ 25% ਿਕਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਪ ਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਿਹਸਾਬ ਓਵਰਹਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜੋ ਿਨਮਨ 

ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 

GOYAL
Highlight

GOYAL
Highlight

GOYAL
Highlight



15 ਜੂਨ 1989 ਤ� 14 ਜੂਨ 2015 ਤਕ ਕੁ ਲ ਿਕਰਾਇਆ = 13,23,480/- 

ਪ�ਾਪਤ ਰਕਮ ਮਾਰਚ 2015 ਤਕ   = 09,29,263/- 

ਬਕਾਇਆ 31  ਮਾਰਚ 2015 ਤਕ   = 03,94,217/- 

ਨ7 ਟ: 

(ੳ) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪ�*ਤਕ ਮੰਡਲ, ਲੋਕ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵਭਾਗ ਭ. ਤੇ ਮ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਪ ਤਰ ਨੰ:1767, ਿਮਤੀ 

14.08.2013 ਰਾਹG ਿਕਰਾਇਆ 51,800/- ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਪਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ 

ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਿਕਰਾਏ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹੈ। 

(ਅ) ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨE  ਿਕਰਾਇਆ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਪਏ 7813 ਕੇਵਲ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ ਤੇ ਹਨ। 

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਪ ਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹG ਦੇ ਰਹ।ੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲ� 09.01.2015 ਨੰੂ ਇਮਾਰਤ 

ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨX ਿਟਸ ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਫਰ 12.05.2015 ਨੰੂ ਵਕੀਲ ਰਾਹG ਨX ਿਟਸ ਿਦ ਤਾ ਜਾ ਚੁ ਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ 

ਿਵਭਾਗ ਨE  ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹG ਿਦ ਤਾ। ਜਨਰਲ ਸਕ ਤਰ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਿਵਰੁ ਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁ ਕੀ ਹ।ੈ 

 

5. ਸੰਸਥਾਵ:/ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵ� ਲ ਬਕਾਇਆ 

1. ਸ. ਵਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ  = 24,500 

2. ਸ. ਬੁ ਧ ਿਸੰਘ   = 2,000 

3. ਸ. ਜਗਜੀਤ ਿਸੰਘ  = 21,000 

4. ਸ. ਸਿਤਬੀਰ ਿਸੰਘ  = 655 

5. ਮੈਸਰਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਸੇਲਜ਼  = 13,000 

6. ਡਾ. ਅਨੁਪ ਿਸੰਘ  = 3,300 

----------- 

ਕੁ ਲ ਰਕਮ  = 44,455 

   ----------- 

 

6. ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੇਤਾਵ: ਵ� ਲ ਬਕਾਇਆ 

1. ਰਵੀ ਸਾਿਹਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ  = 3,660 

2. ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ = 50 

3. ਮਦਾਨ ਬੁ ਕ ਿਡਪੂ  = 4,772 

4. ਮਨਪ�ੀਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ  = 1610 

5. ਪੰਜਾਬ ਬੁ ਕ ਸ$ਟਰ  = 14,740 

6. ਿਸੰਘ ਬ�ਦਰਜ਼   = 815 

7. ਸੰੁਦਰ ਬੁ ਕ ਿਡਪੂ  = 1,412 

----------- 

ਕੁ ਲ ਰਕਮ  = 27,059 

   ----------- 



 

7. ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸ� ਿਖਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਨਵ: ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

1. ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸ ਿਖਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੰੂ ਿਕਰਾਏਨਾਮੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁ ਕੀ ਸੀ। 

ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਇਕ <ਚ ਪ ਧਰੀ ਮੰਡਲ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਿਜਸ ਿਵਚ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ, 

ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੈਲੇ, ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਿਵਭਾਗ ਦ ੇ<ਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਮਿਲਆ ਸੀ। 

<ਚ ਪ ਧਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲ� ਿਸ ਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਦੇ <ਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਿਵਚਾਰ ਵਟ*ਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 

ਨਵ* ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ ਿਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤ� 15% ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਵਾਧਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ।  

2. ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ <ਚ ਪ ਧਰੀ ਮੰਡਲ ਨE  ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਿਵਚਾਰ ਵਟ*ਦਰੇ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਿਲਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਿਕ ਿਕਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲ� ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵਚ 

ਤਜਵੀਜ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਸਨੰੂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਿਵਚ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

3. ਮ$, ਿਕਰਾਏ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸਥਾਰਤ ਕੇਸ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਤਥ* ਅਤੇ ਸਬੂਤ* ਦ ੇਅਧਾਰ 

'ਤੇ ਿਕਰਾਇਆ 43 ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਵਰਗ ਫੁਟ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਉਪਰੋਕਤ 

ਤਜਵੀਜ 02 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੰੂ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਭੇਜ ਿਦ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

 

8. ਿਮਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁ� ਕੇ ਿਕਰਾਏਨਾਿਮਆਂ ਸਬੰਧੀ 

1. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਪਿਟਆਲਾ ਦਾ 1989 ਤ� ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨਹG ਹ।ੈ ਉਨ3 * ਵਲ ਖੜ3ੀ 

ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਉਗਰਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਰ ਿਲਖ ੇਜਾ ਚੁ ਕ ੇਹਨ। ਪਰ ਉਨ3 * ਨE  ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ 

ਿਦ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ 

2. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵਲ� ਨX ਿਟਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹG ਕਾਨੰੂਨੀ ਨX ਿਟਸ 

ਿਦ ਤਾ ਜਾ ਚੁ ਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨE  ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹG ਿਦ ਤਾ। 

3. ਜਨਰਲ ਸਕ ਤਰ ਸਾਿਹਬ ਨੰੂ ਿਵਭਾਗ ਿਵਰੁ ਧ ਮੁਕ ਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬਨੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁ ਕੀ ਹ।ੈ 

 

9. ਿਵਤੀ ਪ
ਾਪਤੀਆਂ 

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮ$ਬਰ* ਅਤੇ ਅਹੁ ਦੇਦਾਰ* ਨE  ਿਵਤੀ ਪ�ਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ 

ਹਨ ਿਜਸ ਲਈ ਉਹ ਪ�ਸੰਸਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। 

1. ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਿਸਰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਸ. ਲਖਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਜੀ ਦੇ ਯਤਨ* ਨਾਲ ਸ. ਰਵਨੀਤ ਿਸੰਘ ਿਬ ਟ,ੂ 

ਮ$ਬਰ ਪਾਰਲੀਮ$ਟ ਨE  ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਦੀ ਨਵG ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਪੰਜ ਲ ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਜ਼ਲ3ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ 

ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦ ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਿਜ਼ਲ3ਾ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਿਦ ਤਾ ਹੈ 

ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ�ਸ਼ਾਸਿਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤ� ਬਾਅਦ ਵਰਤ� ਿਵਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

2. ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਿਸਰਸਾ ਜੀ ਨE  ਿਪਛਲੇ ਿਦਨG ਆਪਣੀ ਇੰਗਲ$ਡ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਿਜ ਥੇ ਚਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਕੈਡਮੀ 

ਵ ਲ� ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਿਜਨ3 * ਦਾ ਿਵਤੀ ਬੋਝ ਅਕੈਡਮੀ 'ਤੇ ਨਹG ਪਾਇਆ ਿਗਆ <ਥੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਲ ਖ ਰੁਪਏ ਵੀ 

ਅਕੈਡਮੀ ਲਈ ਦਾਨ ਵਜ� ਇਕ ਠE  ਕੀਤੇ ਹਨ। 



3. ਸ਼�ੀ ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੈਲੇ ਦੇ ਯਤਨ* ਸਦਕਾ ਸ. ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਿਸੰਘ ਿਢ ਲ�, ਿਸੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਨੰੂ ਿਤੰਨ ਲ ਖ 

ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹ।ੈ 

4. ਿਪਛਲੀ ਟੀਮ ਿਜਸਦ ੇਪ�ਧਾਨ ਪ�ੋ. ਗੁਰਭਜਨ ਿਸੰਘ ਿਗਲ ਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲ ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼�ੋਮਣੀ 

ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵ ਲ� ਿਦ ਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ* ਕਰਕੇ ਚੈਕ ਪਾਸ ਨਹG ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 

ਿਫਰ ਨਵ9 ਚੈਕ ਰਾਹG ਇਹ ਰਕਮ 18.06.2015 ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

5. ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਦੇ ਯਤਨ* ਸਦਕਾ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਵਲ� ਿਦ ਤੀ ਜ*ਦੀ ਪੰਦਰ* ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ 

ਗ�*ਟ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲ ਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ�*ਟ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹ।ੈ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨE  ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਿਕ 

ਗ�*ਟ ਹਰ ਸਾਲ ਿਦ ਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। 

6. ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਦੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਸ. ਇਕਬਾਲ ਿਸੰਘ ਿਗਲ ਜੀ ਇਕ ਲ ਖ ਰੁਪਏ ਅਕੈਡਮੀ ਨੰੂ ਜਮ3* ਕਰਵਾ ਕੇ 

ਸਰਪ�ਸਤ ਬਣੇ ਹਨ। 

7. ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਰਪ�ਸਤ ਸ਼�ੀ ਐਨ.ਐਸ.ਨੰਦਾ ਜੀ ਨE  ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਕੈਡਮੀ ਨੰੂ ਦਾਨ ਿਦ ਤੇ ਹਨ। 

8. ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਿਲਖਾਰੀ ਮੰਚ ਬਟਾਲਾ ਨE  ਡਾ. ਅਨੂਪ ਿਸੰਘ ਰਾਹG ਵ ਖ ਵ ਖ ਸਮ9 ਅਕੈਡਮੀ ਨੰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜ� ਜਮ3* 

ਕਰਵਾਏ ਹਨ। 

9. ਿਵਤੀ ਵਰ3ਾ 2011-2012 ਆਮਦਨ ਕਰ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ. 48870/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਿਵਤੀ ਵਰ3ਾ 2012-

2013 ਦੌਰਾਨ 47900/- ਰੁਪਏ, ਕੁ ਲ 96770/- ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਵਿਰ3ਆਂ ਦੇ 

ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

10. ਪੁਸਤਕ* ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨ, ਪਾਠਕ* ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਿਕਤਾਬ* ਉਪਲ ਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤ ੇਲੇਖਕ* 

ਦੀਆਂ ਿਕਤਾਬ* ਪਾਠਕ* ਤ ਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਨE  ਸਬਿਸਡੀ 'ਤ ੇਦੁਕਾਨ* ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਦ ਤੀਆ ਂਸਨ ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਿਜ ਥੇ ਲੇਖਕ*/ਪਾਠਕ* ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੁੰ ਚ ਿਰਹਾ ਹੈ <ਥੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਿਵਤੀ ਸਾਧਨ* ਿਵਚ ਿਬਨ3 * ਿਕਸੇ ਵਾਧੂ 

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

11. ਮਾਣਯੋਗ ਸ. ਮਨX ਹਰ ਿਸੰਘ ਿਗ ਲ। ਮ$ਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲ� ਅਕੈਡਮੀ ਨੰੂ 25 ਲ ਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ 

ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਹਕਮੇ ਨE  ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਿਦ ਤੀ ਹੈ। 

 

2. ਭਵਨ ਸਬੰਧੀ 

 

1. ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਠE ਕੇਦਾਰ ਸ਼�ੀਮਤੀ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਤ� ਕੰਟੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਿਵਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਿਗਆ 

ਸੀ। ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ 19.08.2015 ਨੰੂ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਰਾਹG ਕਬਜ਼ਾ 

ਲੈਣ ਿਵਚ ਸਫਲਤਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹ।ੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸ਼�ੀ ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੈਲੇ ਨE  ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਿਸੰਘ ਪੰਧੇਰ 

ਨE  ਦਫ਼ਤਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦ ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੰੂ 

ਛੁਡਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਈ ਂਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਦੇ ਬੁ ਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੁ ਲ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

2. ਸਾਈ ਂਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ* ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਧੁਿਨਕ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕ ਿਵਕ�ੇਤਾਵ* ਨੰੂ 

ਿਕਰਾਏ 'ਤੇ ਿਦ ਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ। 

3. ਖੁ ਲ3ੇ  ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਿਵਹੜੇ ਿਵਚ ਇਕ ਵ ਡ ਆਕਾਰੀ ਸ਼ੈਡ ਿਤਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁ ਕਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇਕਤ�ਤਾਵ* 

ਸਮ9 ਖਾਣੇ ਆਿਦ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮ9 ਸਮ9 ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੋਰ ਕੰਮ* ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ 



4. ਖੁ ਲ3ੇ  ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਗਰੀਨ ਰੂਮ* ਦ ੇਬਾਥਰੂਮ* ਨੰੂ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮ9 ਤ� ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਰਤ� 

ਯੋਗ ਬਣਾ ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

5. ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟ$ਕੀਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ੁ ਧ ਪਾਣੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ 

6. ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵਚ ਪੁਸਤਕ* ਰ ਖਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਰੈਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। 

7. ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਖੜ3ੇ ਦਰ ਖਤ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨੰੂ ਪੁਟਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੂੀ 

ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹ।ੈ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਪ�ਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਪੁਟਵਾਉਣ ਦਾ ਠE ਕਾ ਦੇ ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

8. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਵਾਲੇ ਬਾਥਰੂਮ* ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰ ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

9. ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਲਈ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ 60 ਨਵੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

10. ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ 100 ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹ।ੈ 

11. ਰੈਫ਼ਰ$ਸ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਿਪਛਲੇ ਲੰਬ ੇਸਮ9 ਤ� ਬੰਦ ਸੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜGਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਿਸਸਟਮ ਦੀ 

ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਬਣਾ ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

 

 ਇਸ ਤਰ3* ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਿਵਤੀ ਅਤੇ ਭਵਨ ਪ�ਬੰਧ ਿਵਚ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੇ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ 

ਅਧੀਨ ਹਨ ਿਜਨ3 * ਿਵਚ ਨਵG ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਣ, ਮੁ ਖ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲ ਗਦੇ 

ਕਮਿਰਆਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਉਸਾਰੀ ਨੰੂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਵਰਤ� ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। 

 ਪ�ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਿਵ ਖੀ ਕੰਮ* ਲਈ ਵੀ ਆਪ 

ਜੀ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

 

ਸੁਿਰੰਦਰ ਕੈਲੇ 

ਿਵਤ ਤ ੇਭਵਨ ਪ�ਬੰਧਕ 

ਿਮਤੀ: 15 ਦਸੰਬਰ 2015 


