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ਿਮਤੀ: 11.08.2021
ਵਲ
ਪਧਾਨ/ਜਨਰਲ ਸਕਤਰ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ
ਲੁਿਧਆਣਾ।
ਿਵਸ਼ਾ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪੰ ਜ ਸਾਲ% ਦੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨ
ਦੀ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਕਲ% ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ।
ਸ਼ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਅਸ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕਾਡਮੀ ਲੁਿਧਆਣਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮ-ਬਰ ਹ% ਅਤੇ ਿਦਲ. ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਤਰਕੀ ਦੇ
ਚਾਹਵਾਨ ਹ%।
ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮ-ਬਰ% ਦੇ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਆ ਿਰਹਾ ਹੈ ਿਕ ਿਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ%
ਤ. ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਪਬੰ ਧ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਬੰ ਧਕੀ ਟੀਮ% ਵਲ. ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੰ ਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਭਆਚਾਰ ਦੇ ਿਵਕਾਸ’ ਦੀ ਥ%, ਇਸ ਨੂੰ ਿਨਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਿਵਚ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਿਰਹਾ
ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪਬੰ ਧਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮ-ਬਰ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ<% ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ
ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ/ਜ% ਕ=ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤ. ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਵਡੀ ਮਾਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਦਤੀ ਜ%ਦੀ ਹੈ। ਪਬੰ ਧਕਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਤ. ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਨਾਲ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਕਾਡਮੀ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤ% ਦੀ ਿਨਰੋਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ% ਲਈ ਵਰਤ. ਨਹ, ਕੀਤੀ ਜਾ
ਸਕਦੀ। ਇਸ ਸਮ= ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਿਹਤ ਜ% ਸਿਭਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਿਕਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ
ਲਈ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਇਕ ਗਜ਼ ਥ% ਵੀ ਵਡੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੇ ਿਬਨ<% ਵਰਤਨ ਨਹ, ਿਦਤਾ ਜ%ਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ
ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ% ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਗ. ਤ. ਿਮਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਬੰ ਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗ. ਪਿਹਲ% ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਤ. ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ। ਇੰ ਝ ਅਕਾਦਮੀ ਵਡੇ ਮਾਲੀ ਸੰ ਕਟ ਿਵਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ ਨAੜ ਭਿਵਖ ਿਵਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਨੂੰ ਭ%ਪਕੇ, ਇਸ ਸੰ ਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਠCਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸ, ਕੁਝ ਤਥ ਜਾਣਨਾ ਤਾਹੁੰ ਦੇ ਹ%। ਤਥ ਘੋਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ
ਿਰਕਾਰਡ ਵਾਚਣ ਅਤੇ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲ% ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
1.

ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪੰ ਜ ਿਵਤੀ ਵਿਰ<ਆਂ (2016-17 ਤ. 2020-21) ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ
ਿਜਸ ਿਵਚ ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਤ. ਛੋਟੀ ਆਮਦਨ/ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ.
ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਤ. ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵ।ੇ ਸਮੇਤ ਵਾਊਚਰ% ਆਿਦ ਦੇ।
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2.

ਇਨ<% ਮਾਲੀ ਵਿਰ<ਆਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ‘ਬੈਲ=ਸ ਸ਼ੀਟ%’ ਿਜਹੜੀਆਂ ਅਕਾਡਮੀ ਨA
ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ% ਭਰਨ ਸਮ= ਿਰਟਰਨ% ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਤ ਸੀ.ਏ. ਦੀਆਂ
ਿਰਪੋਰਟ% ਅਤੇ ਸਰਟੀਿਫ਼ਕੇਟ ਆਿਦ

।

ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀਆਂ ਨਕਲ
3.

ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੋ ਕਮਰੇ ਵਖ-ਵਖ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ
ਿਦਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ<% ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲ%,

4.

ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਿਹਸਾ ਸ਼ੀ ਰਣਧੀਰ ਕਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ
ਇਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਨਕਲ,

5.

ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਲੰਬੇ ਸਮ= ਤ. ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਿਹਸਾ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਦਤਾ
ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਵ= ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਨਕਲ,

6.

ਇਸੇ ਤਰ<% ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਵਡਾ ਿਹਸਾ ਪੰ ਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸਿਖਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ
ਤੇ ਿਦਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਕੁਝ ਸਮ% ਪਿਹਲ% ਨਵ% ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤ. ਪਿਹਲ% ਇਸ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ
ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਚਠੀ-ਪਤਰ ਦੀ ਨਕਲ,

7.

ਸ਼ੁਰੂ ਤ. ਹੁਣ ਤਕ ਚੇਤਨਾ ਪਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ<% ਦੀਆਂ ਨਕਲ%,

8.

ਪੁਸਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਚੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਿਤੰ ਨ ਦੁਕਾਨ% ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਰਾਰਨਾਿਮਆਂ ਦੀਆਂ
ਨਕਲ%,
ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਕੁਝ ਪਸ਼ਨ
9.

ਕਰੀਬ 20 ਲਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 6/7 ਸਾਲ ਪਿਹਲ% ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਪੁਸਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ 11 ਦੁਕਾਨ%
ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਿਵਚ ਇਨੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਨ<% 11 ਦੁਕਾਨ%
ਿਵਚ. ਪੂਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ% ਕਦੇ ਵੀ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਨਹ, ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਵ= ਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
ਅਦਾਿਰਆਂ/ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵਲ. ਇਨ<% ਦੁਕਾਨ% ਨੂੰ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਿਦਤੀਆਂ ਜ%ਦੀਆਂ
ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਮ= ਇਨ<% 11
ਦੁਕਾਨ% ਿਵਚ. ਕੇਵਲ 3 ਦੁਕਾਨ% ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਾਨ% ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
ਅਕਾਡਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਿਕੰ ਨਾ ਿਵਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁਿਕਆ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ% ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਿਵਚ ਕੀ
ਿਦਕਤ ਹੈ?

10.

ਪੁਸਤਕ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵਚ ਦੁਕਾਨ% ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦੋ
ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਰਣਧੀਰ ਕਮਲ ਨੂੰ ਿਦਤੀ ਗਈ ਥ% ਿਕP ਿਦਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਨ<% ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਦੁਕਾਨ%
ਿਵਚ. ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਿਕਰਾਏ ਤੇ ਿਕP ਨਹ, ਿਦਤੀ ਗਈ?
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11.

ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਚਲਾਇਆ ਜ%ਦਾ ਿਵਕਰੀ ਕ=ਦਰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਿਦਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਵਕਰੀ ਕ=ਦਰ ਦੇ ਬੰ ਦ
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ।

ਸਾਡੇ ਵਲ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ
1.

ਅਕਾਡਮੀ ਦੀ ਸੁਿਵਧਾ ਲਈ ਅਸ, ਅਕਾਡਮੀ ਵਲ. ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ= ਤੇ
ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਆ ਕੇ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹਸਾਬ-ਿਕਤਾਬ ਦੇ ਿਨਰੀਖਣ ਲਈ ਆਉਣ ਨੂੰ ਿਤਆਰ
ਹ%।

2.

ਅਕਾਡਮੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲ% ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ
ਅਸ, ਉਸ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲ% ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹ%। ਅਕਾਡਮੀ ਸਾਨੂੰ
ਨਕਲ% ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਿਵਚ ਸਿਹਯੋਗ ਦੇਵ।ੇ

3.

ਉਕਤ ਪੈਰਾ< ਨੰ:1 ਤ. 11 ਿਵਚ ਦਰਜ ਸੂਚਨਾ ਸਾਨੂੰ 15 ਿਦਨ% ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ
ਜਾਵੇ।
ਉਮੀਦ ਹੈ ਿਕ ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹਤ% ਨੂੰ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਜਰੂਰ

ਪਵਾਨ ਕਰੋਗ।ੇ
ਅਕਾਡਮੀ ਦੇ ਿਹਤੂ

ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਔਜਲਾ

ਗੁਰਨਾਮ ਿਸੰ ਘ ਸੀਤਲ

ਦਿਵੰ ਦਰ ਿਸੰ ਘ ਸੇਖਾ

