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ਿਮਤੀ: 11.08.2021 

ਵ ਲ 

  ਪ�ਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕ ਤਰ 

  ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ 

  ਲੁਿਧਆਣਾ। 

 

ਿਵਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ% ਦੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲ% ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। 

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਜੀ, 

 

ਅਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣ ੇਮ-ਬਰ ਹ% ਅਤੇ ਿਦਲ. ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਤਰ ਕੀ ਦੇ 

ਚਾਹਵਾਨ ਹ%।  

ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਮ-ਬਰ% ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹ ੈਿਕ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ% 

ਤ. ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪ�ਬੰਧ ਲਈ ਚੁਣੀਆ ਂਗਈਆ ਂਪ�ਬੰਧਕੀ ਟੀਮ% ਵ ਲ. ਇਸ ਅਦਾਰ ੇਨੰੂ, ਇਸ ਦੇ ਮੁ ਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬੀ 

ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸ ਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ’ ਦੀ ਥ%, ਇਸ ਨੰੂ ਿਨਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰ ੇਿਵਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ 

ਹ।ੈ ਵਰਤਮਾਨ ਪ�ਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰ ੇਮ-ਬਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ< % ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੀ ਹ ੈਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ 

ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ/ਜ% ਕ=ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤ. ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਵ ਡੀ ਮਾਲੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਿਦ ਤੀ ਜ%ਦੀ ਹ।ੈ ਪ�ਬੰਧਕਆ ਂਨੰੂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹਵੋੇਗਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਤ. ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆ ਂਗਈਆਂ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀਆ ਂਇਮਾਰਤ% ਦੀ ਿਨਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ% ਲਈ ਵਰਤ. ਨਹ, ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਮ= ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਿਹਤ ਜ% ਸ ਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਕਸ ੇਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ

ਲਈ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਇਕ ਗਜ਼ ਥ% ਵੀ ਵ ਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੇ ਿਬਨ< % ਵਰਤਨ ਨਹ, ਿਦਤਾ ਜ%ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੰੂ ਇਹ 

ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆ ਂ ਹਦਾਇਤ% ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅ ਗ. ਤ. ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਸਗ. ਪਿਹਲ% ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਤ. ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹ।ੈ ਇੰਝ ਅਕਾਦਮੀ ਵ ਡੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਿਵਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ  

ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਨA ੜ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਖੜੇ ਹਣੋ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੰੂ ਭ%ਪਕੇ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੰੂ ਟਾਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ 

ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਠC ਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸ, ਕੁ ਝ ਤ ਥ ਜਾਣਨਾ ਤਾਹੁੰ ਦੇ ਹ%। ਤ ਥ ਘੋਖਣ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ 

ਿਰਕਾਰਡ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪਣੈ ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆ ਂਨਕਲ% ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।  

 

ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

1. ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪੰਜ ਿਵ ਤੀ ਵਿਰ<ਆ ਂ (2016-17 ਤ. 2020-21) ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ 

ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਤ. ਛੋਟੀ ਆਮਦਨ/ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ. 

ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਤ. ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵ।ੇ ਸਮੇਤ ਵਾਊਚਰ% ਆਿਦ ਦੇ। 
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2. ਇਨ< % ਮਾਲੀ ਵਿਰ<ਆ ਂਦੀਆ ਂਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ. ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂ‘ਬੈਲ=ਸ ਸ਼ੀਟ%’ ਿਜਹੜੀਆ ਂਅਕਾਡਮੀ ਨA  

ਆਪਣੀਆ ਂਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ% ਭਰਨ ਸਮ= ਿਰਟਰਨ% ਨਾਲ ਲਾਈਆ ਂਹਨ। ਸਮਤੇ ਸੀ.ਏ. ਦੀਆ ਂ

ਿਰਪਰੋਟ% ਅਤੇ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਆਿਦ । 

 

ਦਸਤਾਵੇਜ� ਦੀਆਂ ਨਕਲ� 

3. ਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਲ ਗਦੇ ਦੋ ਕਮਰ ੇਵ ਖ-ਵ ਖ ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ 

ਿਦ ਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ< % ਿਵਅਕਤੀਆ ਂਨਾਲ ਕੀਤ ੇਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆ ਂਦੀਆ ਂਨਕਲ%,  

4. ਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ. ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇ ਕ ਿਹ ਸਾ ਸ਼�ੀ ਰਣਧੀਰ ਕਮਲ ਜੀ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ 

ਇਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਨਕਲ, 

5. ਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ. ਲੰਬੇ ਸਮ= ਤ. ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇ ਕ ਿਹ ਸਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦ ਤਾ 

ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਵ= ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਦੀ ਨਕਲ,  

6. ਇਸੇ ਤਰ<% ਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ. ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵ ਡਾ ਿਹ ਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸ ਿਖਆ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ 

ਤੇ ਿਦ ਤਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ.  ਕੁਝ ਸਮ% ਪਿਹਲ% ਨਵ% ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ ਤ. ਪਿਹਲ% ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ 

ਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ. ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਚਠੀ-ਪ ਤਰ ਦੀ ਨਕਲ, 

7. ਸ਼ੁਰ ੂਤ. ਹੁਣ ਤ ਕ ਚੇਤਨਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇਹੋਏ ਹਨ ਉਨ< % ਦੀਆ ਂਨਕਲ%, 

8. ਪੁਸਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾਈਆ ਂਹੋਈਆਂ ਿਤੰਨ ਦੁਕਾਨ% ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆ ਂਦੀਆ ਂ

ਨਕਲ%, 

 ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆ ਂਜਾਣ। 

 

ਕੁਝ ਪ�ਸ਼ਨ 

9. ਕਰੀਬ 20 ਲ ਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 6/7 ਸਾਲ ਪਿਹਲ% ਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ. ਪੁਸਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ 11 ਦੁਕਾਨ% 

ਉਸਾਰੀਆ ਂਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਨੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁ ਕੀ ਹ।ੈ ਇਨ< % 11 ਦੁਕਾਨ% 

ਿਵਚ. ਪੂਰੀਆ ਂ ਦੁਕਾਨ% ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਨਹ, ਚੜਾਈਆ ਂ ਗਈਆ ਂ ਭਾਵ= ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇ

ਅਦਾਿਰਆ/ਂਿਵਅਕਤੀਆ ਂ ਵਲ. ਇਨ< % ਦੁਕਾਨ% ਨੰੂ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂ ਿਦ ਤੀਆ ਂ ਜ%ਦੀਆ ਂ

ਰਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆ ਂਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ= ਇਨ< % 11 

ਦੁਕਾਨ% ਿਵਚ. ਕੇਵਲ 3 ਦੁਕਾਨ% ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਚੜੀਆ ਂਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਾਨ% ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 

ਅਕਾਡਮੀ ਨੰੂ ਹੁਣ ਤ ਕ ਿਕੰਨਾ ਿਵ ਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁ ਿਕਆ ਹ?ੈ ਦੁਕਾਨ% ਨੰੂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਿਵਚ ਕੀ 

ਿਦ ਕਤ ਹੈ?  

10. ਪੁਸਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਦੁਕਾਨ% ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਲ ਗਦੇ ਦੋ 

ਕਮਰ ੇਅਤੇ ਸ਼�ੀ ਰਣਧੀਰ ਕਮਲ ਨੰੂ ਿਦ ਤੀ ਗਈ ਥ% ਿਕP ਿਦ ਤੀ ਗਈ ਹ?ੈ ਇਨ< % ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨ% 

ਿਵਚ. ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਕP ਨਹ, ਿਦ ਤੀ ਗਈ? 
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11. ਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ. ਚਲਾਇਆ ਜ%ਦਾ ਿਵਕਰੀ ਕ=ਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਿਦ ਤਾ ਿਗਆ ਹ।ੈ ਿਵਕਰੀ ਕ=ਦਰ ਦੇ ਬੰਦ 

ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਏੋ ਵਾਧ ੇਘਾਟੇ ਦੇ ਵੇਰਵ।ੇ 

ਸਾਡੇ ਵ� ਲ  ਸਪ� ਸ਼ਟੀਕਰਨ 

1. ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਅਸ, ਅਕਾਡਮੀ ਵ ਲ. ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਿਕਸ ੇ ਵੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ= ਤੇ 

ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਨੰੂ ਿਤਆਰ 

ਹ%। 

2. ਅਕਾਡਮੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵ ੇਇਸ ਲਈ ਸਾਨੰੂ ਿਜਹੜੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆ ਂਨਕਲ% ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ 

ਅਸ, ਉਸ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆ ਂਨਕਲ% ਆਪਣ ੇ ਖਰਚ ੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ%। ਅਕਾਡਮੀ ਸਾਨੰੂ 

ਨਕਲ% ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵ।ੇ 

3. ਉਕਤ ਪੈਰ<ਾ ਨੰ:1 ਤ. 11 ਿਵਚ ਦਰਜ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੰੂ 15 ਿਦਨ% ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ 

ਜਾਵ।ੇ  

ਉਮੀਦ ਹ ੈ ਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹਤ% ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰ ਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਜਰੂਰ 

ਪ�ਵਾਨ ਕਰੋਗ।ੇ 

 

ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹਤ ੂ

 

 

ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰਘ ਔਜਲਾ      ਦਿਵੰਦਰ ਿਸੰਘ ਸੇਖਾ 

 

 

ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰਘ ਸੀਤਲ       


