
ਿਮਤੀ: 27.01.2021 

ਵ ਲ 

  ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ/ਪ�ਧਾਨ 

  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ 

  ਲੁਿਧਆਣਾ। 

 

ਿਵਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੀ ਕ#ਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ% ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ। 

 

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

ਅਸ( ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮ+ਬਰ ਹ%। ਇਸ ਹੈਸੀਅਤ ਿਵਚ ਅਸ( ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ/ ਹੇਠ 

ਿਲਖੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹ%: 

1. ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਔਜਲਾ ਨ5  ਕੁਝ ਪੁਸਤਕ% ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਿਵਕਰੀ ਕ#ਦਰ ਕੋਲ ਰ ਖੀਆਂ 

ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਿਦਨ ਪਿਹਲ% ਉਨ9 % ਨੰੂ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਲਾਇਬ�ੇਰੀਅਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ/ 

ਇਹ ਿਵਕਰੀ ਕ#ਦਰ ਪ ਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਸਾਿਹਬ ਆਪਣੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕ% 

ਲੈ ਜਾਣ।  

2. ਿਵਕਰੀ ਕ#ਦਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ% ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਮ+ਬਰ% ਅਤੇ 

ਅਹੁ ਦੇਦਾਰ% ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵ ਲ/ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਿਕ ਬਹੁਤੇ ਮ+ਬਰ% ਅਤੇ ਅਹੁ ਦੇਦਾਰ% ਨੰੂ 

ਿਵਕਰੀ ਕ#ਦਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤ ਕ ਨਹ( ਸੀ। ਉਨ9 % ਨ5  ਇਹ ਵੀ ਦ ਿਸਆ ਿਕ ਿਵਕਰੀ ਕ#ਦਰ ਨੰੂ ਬੰਦ 

ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਕੰਮ ਚਲਾਊ) ਵ ਲ/ ਨਹ( ਿਲਆ ਿਗਆ। 

3. ਸਾਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਿਵਕਰੀ ਕ#ਦਰ ਨੰੂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸ.ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ% ਵੀ 

ਖਤਮ ਕਰ ਿਦ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਮੇਰ ਿਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ% ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ 

ਪ�ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮ+ਬਰ% ਅਤੇ ਅਹੁ ਦੇਦਾਰ% ਨੰੂ ਪਤਾ ਨਹ( ਸੀ। ਇਹ ਸੇਵਾਵ% ਵੀ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 

ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਤ/ ਿਬਨ9 % ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

4. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਵਕਰੀ ਕ#ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ 

ਜਾਵ:ੇ  

(ੳ) ਿਵਕਰੀ ਕ#ਦਰ ਿਕE ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? 

(ਅ) ਿਵਕਰੀ ਕ#ਦਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ ਤ/ ਿਕE ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? 

(ੲ) ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਤ/ ਿਬਨ9 % ਿਕਸ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵ ਲ/ ਲਏ ਗਏ? 

    

ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹਤੂ 

 

 

(ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਔਜਲਾ)      (ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੇਖਾ) 

 

 

(ਿਮ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ)       (ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਸੀਤਲ) 

  


