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ਵੱਲ 

 ਪ�ਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਿਹਬ 

 ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਿਧਆਣਾ। 

 

ਿਵਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਨੂੰ  ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਨੇਤੀ 

 

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

              ਬਨੇਤੀ ਹੈ ਿਕ ਆਪ ਦੋਵ� ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ� ਦੀ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤ� ਪ�ਤੀਿਨਧਤਾ ਕਰਦ ੇਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ 

ਆਪ ਜੀ ਕਰੀਬ 2000 ਲੇਖਕ� ਦੀ ਿਸਰਮੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦ ੇਪ�ਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦ ੇਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਅਹੁੱ ਿਦਆਂ �ਪਰ ਿਬਰਾਜਮਾਨ ਹ।ੋ ਲੇਖਕ ਆਸ ਕਰਦ ੇਹਨ ਿਕ ਆਪ ਮਾਡਲ ਨ� ਤਾ ਦ ੇਤੌਰ ਤੇ ਉਨ� � ਸਾਹਮਣ ੇ

ਿਵਚਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤ ੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕ�ਦਰੀ ਅਤ ੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼� ਤ� ਲ�ਬ ੇਹੋ ਚੱੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨ" ਿਦਨ" ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਦੀ 

ਪ�ਫੱੁਲਤਾ ਦੀ ਜ ੇਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਹੀ ਹ।ੈ  

 ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ ਮ&ਬਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦ ੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ 

ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤ ੇਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਨਹ" ਰੱਖਦ ੇ

ਸਗ� ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦ ੇਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪ�ਬੁੱ ਧ ਮ&ਬਰ� ਵੱਲ� ਜ਼ਬੁਾਨੀ, ਿਲਖਤੀ ਪੱਤਰ� ਅਤ ੇ

ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਿਵਚ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਲ� ਿਕਸੇ ਨਾ ਿਕਸੇ 

ਬਹਾਨ�  ਇਸ ਮੰਗ ਨੰੂ ਟਾਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ  

 ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਨੰੂ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼�ੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ ਨੰੂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ 

ਿਵਚ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ  (ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਦ ੇਕੇ) ਇਸੇ 

ਕੰਮ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਹੈ ਿਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਿਹਸਾਬ-

ਿਕਤਾਬ ਿਬਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੋਵੇਗਾ।  

           ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਤ� ਿਨਮਰਤਾ ਸਿਹਤ ਬਨੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ 

ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪ ਦੋਹ� ਨੰੂ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

1. ਿਪਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਲ&ਸ-ਸ਼ੀਟ� ਿਦਤੀਆ ਂਜਾਣ ।  

2. ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲ� ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਿਵਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਿਵਕਰੀ ਕ�ਦਰ ਦਾ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ। ਿ*ਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਿਸਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਸ ਿਵਕਰੀ ਕ�ਦਰ ਰਾਹ" ਲੇਖਕ� ਤ� ਿਸਵਾ ਹੋਰ ਿਕਹੜੇ 

ਪ�ਕਾਸ਼ਕ� ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਪ�ਕਾਸ਼ਕ� ਤ� ਪੁਸਤਕ� ਿਕਸ ਰੇਟ ਤ ੇਖਰੀਦ 

ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਪ�ਕਾਸ਼ਕ� ਨੰੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਕੰਨੀ-ਿਕੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੱੁਕੀ 

ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ� ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ? ਿਵਕਰੀ ਕ�ਦਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁੱ ਧ ਿਕੰਨਾ ਲਾਭ 

ਜ� ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਐਸ ਬਲਵੰਤ ਵੱਲ� ਅਕੈਡਮੀ ਨੰੂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕ� ਦੀ 

ਕੀ ਸੂਚੀ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਨ� ਪੁਸਤਕ� ਤ� ਹੋਈ ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ? 
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3. ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਿਕਹਨ� ਿਨਯਮ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ? 01 ਮਈ 2014 ਤ� 30.11.2015 ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਨੰੂ ਿਕਹਨ�-ਿਕਹਨ� ਸੰਸਥਾਵ� 

ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ? ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ� ਿਕੰਨਾ-ਿਕੰਨਾ ਿਕਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? 

ਸੈਮੀਨਾਰ ਹਾਲ ਤ� ਹੋਈ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ? 

4. ਕੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਖਾਲੀ ਕਰ ਚੱੁਕਾ ਹੈ? ਜੇ ਹ� ਤ� ਿਕਸ 

ਿਮਤੀ ਤ�? ਕੀ ਲੋਕ ਗੀਤ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤ� ਧਨ ਨੂੰ  

ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤ ੇਗਏ ਿਨਯਮ� ਦਾ ਵੇਰਵਾ? 

5. ਚੇਤਨਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਨੰੂ  ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਿਵਚ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਿਕਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ 

ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲ� ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ? 

ਚੇਤਨਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਿਕੰਨਾ ਿਕਰਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਚੇਤਨਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਿਪਛਲੇ 

6 ਮਹੀਿਨਆ ਂਿਵਚ ਿਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਚੈਕ ਬਾ,ਸ ਹੋਏ ਹਨ? ਜੇ ਹਨ ਤ� ਿਕੰਨ�  ਅਤ ੇਉਹਨ� �ਪਰ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ? ਿਕਰਾਏ ਤ� ਿਬਨ� � ਕੀ ਚੇਤਨਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾਲ 

ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਹੈ ਤ� ਿਕੰਨਾ? 

6. ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨ� ਨੂੰ  ਿਕਰਾਏ ਤ ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ� ਕੋਈ 

ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤ� ਕਦ� ਅਤ ੇਉਸ �ਪਰ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ? 

7. ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ� ਨੂੰ  ਉਹਨ� ਦੀ 2000 ਰੁਪਏ ਪ�ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸਬਿਸਡੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਿਦੱਤੀ 

ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਹ� ਤ� ਕਦ�? ਜੇ ਨਹ" ਤ� ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ? 

8. ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਿਵਚ ਚਲਦੀ ਕੰਟੀਨ ਦ ੇਿਕਰਾਏਨਾਮੇ ਨੂੰ  ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਿਲਆ 

ਿਗਆ ਹੈ? ਜੇ ਨਹ" ਤ� ਿਕ-? 

9. 01 ਮਈ 2014 ਤ� 30.11.2015 ਤੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲ� ਿਕੰਨੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ 

ਗਈ? ਹਰ ਵਾਰ ਟੈਕਸੀ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਿਕਰਾਇਆ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ? ਟੈਕਸੀ �ਪਰ ਿਕਹਨ� ਸਾਿਹਤਕਾਰ� 

/ਿਵਦਵਾਨ�/ਮ&ਬਰ� ਨ�  ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ? ਕਾਰ� ਤ ੇਹੋਇਆ ਕੁੱ ਲ ਖਰਚਾ? 

10. ਟੈਗੋਰ ਰਚਨਾਵਲੀ ਦੇ ਿਕੰਨ�  ਸੈਟ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤ ੇਗਏ? ਿਕੰਨ�  ਸੈਟ ਿਵਕੇ ਅਤ ੇ ਿਕੰਨ�  ਤੋਹਿਫ਼ਆਂ 

ਿਵਚ ਿਦੱਤ ੇਗਏ? ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨ� ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਇਹ ਸੈਟ ਤੋਹਫ਼ੇ ਿਵਚ ਿਦੱਤ ੇਗਏ? ਿਕੰਨ�  

ਸੈਟ 30.11.2015 ਨੰੂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਿਵਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ? 

11. ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬ�ੇਰੀ ਿਵਚ ਕਰੀਬ 58000 ਪੁਸਤਕ�  ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। 

ਇਹਨ� ਦੀ ਸ�ਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਿਸੱਿਖਅਤ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਅਨ ਿਕ- ਿਨਯੁਕਤ ਨਹ" ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਿਰਹਾ? 

12. ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਭਾਗ� ਵੱਲ� ਅਕੈਡਮੀ ਿਵਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 

ਉਸਾਰੀ �ਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤ ੇ ਜਾਣੇ ਹਨ? ਖਰਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਥ� ਤ ੇ ਹੋਵੇ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲ� ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? 

                        ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਿਹਤ� ਦਾ ਿਚੰਤਕ 

ਆਪ ਦਾ ਿਹਤੂ 

ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਔਜਲਾ 
 


