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ਿਮਤੀ: 06.03.2017
ਵੱ ਲ
ਜਨਰਲ ਸਕੱ ਤਰ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਅਕੈਡਮੀ
ਲੁਿਧਆਣਾ।
ਿਵਸ਼ਾ:

ਿਮਤੀ 19.03.2017 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਿਵਚ ਮਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰ ਧੀ।

ਸ਼ੀ ਮਾਨ ਜੀ,
ਲਗਾਤਾਰ ਪੱ ਤਰ ਿਲਖ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤ ਅਸ ਲੋ ਕ ਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੂਚਨਾ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਮੰ ਗਦੇ ਰਹੇ
ਹ। ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪਬੰਧਕ ਵੱ ਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱ ਪ ਸਾਧੀ ਰੱ ਖੀ ਗਈ। 'ਚੁੱ ਪ' ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ ਸਮਝ ਆਦੇ
ਹਨ।
ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਿਵਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ
ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱ ਖੋ ਤ ਜੋ ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਤੇ ਬਿਹਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਿਟੰ ਗ ਦੇ ਕੋਈ
ਅਰਥ ਨਹ ਰਿਹਣੇ।
1.

ਸ.ਮਨਹਰ ਿਸੰ ਘ ਿਗੱ ਲ, ਸਾਬਕਾ ਮਬਰ ਪਾਰਲੀਮਟ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ
ਲਾਇਬੇਰੀ ਦੀ ਜੋ ਨਵ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਨਹ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਇਮਾਰਤ ਵਰਤ ਿਵਚ ਨਹ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੱ ਡੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਲਈ ਕੌ ਣ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਸ
ਅਣਗਿਹਲੀ ਿਵਚ 'ਭਵਨ ਿਨਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਰਹੀ? ਹੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ
ਹੈ?

2.

13 ਫਰਵਰੀ 2017 ਨੂੰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਿਟਿਬਊਨ ਿਵਚ ਛਪੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਿਬਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੀ ਰਵਨੀਤ
ਿਸੰ ਘ ਿਬੱ ਟੂ, ਮਬਰ ਪਾਰਲੀਮਟ ਵੱ ਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਪੰ ਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਿਵੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਮ$ ਿਸਰ
ਵਰਤ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵੱ ਡੀ ਅਣਗਿਹਲੀ ਲਈ ਕੌ ਣ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਅਣਗਿਹਲੀ
ਿਵਚ 'ਭਵਨ ਿਨਰਮਾਣ ਕਮੇਟੀ' ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਰਹੀ? ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪਬੰਧਕ ਵੱ ਲ, ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਪਿਤਸ਼ਿਠਤ
ਮਬਰ ਤ ਕੀ-ਕੀ ਸਿਹਯੋਗ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?

3.

ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਦ ਤ ਇੰ ਟਰਨ&ਟ ਤ ਅਲੋ ਪ ਹੈ? ਅਲੋ ਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਇਸ ਦੇ ਕਦ ਤੱ ਕ ਚਾਲੂ ਹੋਣ
ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਬਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮ$-ਸਮ$ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱ ਖਣ?

4.

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦਾ 'ਿਕਰਾਇਆਨਾਮਾ' ਸਬ-ਰਿਜਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋਣਾ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਿਕਰਾਏਨਾਮੇ ਰਿਜਸਟਰ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱ ਲ ਬਾਕੀ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ
ਿਕਰਾਏਨਾਮੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ? ਜੇ ਨਹ ਤ ਿਕ? ਹੋਰ ਦੇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵਚ ਅਕੈਡਮੀ
ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱ ਡੇ ਿਵੱ ਤੀ (ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ) ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਕੌ ਣ ਹੋਵੇਗਾ?

5.

ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਪਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦੀ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਿਕਸ ਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸਮ$ ਿਸਰ ਪਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ
ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ?
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6.

ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਭਵਨ ਅਤੇ ਇਸ )ਪਰ ਬਣੀ ਪਿਹਲੀ ਮੰ ਿਜਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਿਮ*ਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ
ਤ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਿਕਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਿਮਤੀ ਦੱ ਸੀ ਜਾਵੇ?

7.

ਕੀ ਹੁਣ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨ/ਦਫ਼ਤਰ ਿਵਚ ਵੱ ਖਰੇ-ਵੱ ਖਰੇ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਿਬਜਲੀ ਿਵਭਾਗ ਵੱ ਲ, ਇਸ ਅਣਗਿਹਲੀ ਕਾਰਨ, ਿਕੰ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? ਕੀ ਅਕੈਡਮੀ ਜੁਰਮਾਨ, ਦੀ
ਰਕਮ ਿਕਰਾਏਦਾਰ ਤ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?

8.

ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵੱ ਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰਸਾਲੇ 'ਅਲੋ ਚਨਾ' ਨੂੰ ਿਕਸ ਿਮਤੀ ਤ 'ਰੈਫ਼ਰੀਡ ਜਰਨਲ' ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਨਜ਼ੂਰੀ
ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਲ 2014 ਿਵਚ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਅੰ ਕ ਸਮ$ ਿਸਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਿਵਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼
ਆਈਆਂ? ਇਸ ਅੰ ਕ ਲਈ ਿਕਹੜੇ ਿਵਦਵਾਨ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ? ਕੀ ਰਚਨਾਵ ਿਵਦਵਾਨ ਦੀ
ਸਿਹਮਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛਪੀਆਂ? ਇਹ ਅੰ ਕ ਦਸੰ ਬਰ 2016 ਿਵਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਅੰ ਕ )ਪਰ
ਪਕਾਸ਼ਨ ਵਰਾ, ਜੋ ਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹ ਛਾਿਪਆ ਿਗਆ। ਪਕਾਸ਼ਨ ਵਰੇ ਨੂੰ ਿਕ
ਛੁਪਾਇਆ ਿਗਆ? ਇਸ ਅੰ ਕ ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ ਰਚਨਾਵ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਣ 2014 ਿਵਚ ਛਪੀਆਂ ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇ ਜ ਸਾਲ
2016 ਿਵਚ? ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਿਵਚ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱ ਠ ਅੰ ਕ ਿਕ ਸਮ$ ਿਸਰ ਪਕਾਿਸ਼ਤ
ਨਹ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਇਨ  ਅੰ ਕ ਨੂੰ ਕਦ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਇਨ  ਅੰ ਕ ਲਈ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ
ਿਵਦਵਾਨ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ? ਇਨ ਅੰ ਕ ਲਈ ਿਕਨ -ਿਕਨ ਲੇ ਖਕ ਦੇ ਲੇ ਖ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱ ਕੇ
ਹਨ? ਇਨ ਅੰ ਕ ਨੂੰ ਕਦ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਅਲੋ ਚਨਾ ਦੀਆਂ ਿਕੰ ਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ
ਹਨ? ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ )ਪਰ ਇਸ ਅੰ ਕ )ਪਰ ਿਰਆਇਤ ਿਕ ਨਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜਦੀ? ਕੀ ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ
ਵੇਚਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ?

9.

ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰ ਦਾ
ਿਵਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵ ਲਾਇਬੇਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨ 'ਸਾਿਹਰ ਲੁਿਧਆਣਵੀ ਲਾਇਬੇਰੀ' ਰੱ ਖ ਕੇ ਕੀ ਪਬੰਧਕ
ਵੱ ਲ ਸੰ ਿਵਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹ ਕੀਤੀ ਗਈ? (ਅਸ ਸਾਿਹਰ ਲੁਿਧਆਣਵੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਾਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ
ਕਦਰਦਾਨ ਹ ਅਤੇ ਉਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹ। ਿਕੰ ਤੂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਉਨ  ਨ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਵਚ ਇੱ ਕ
ਅੱ ਖਰ ਵੀ ਨਹ ਿਲਿਖਆ)

10.

ਸ਼ੀ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰ ਘ ਿਪਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮ$ ਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਅੱਤਲ ਚੱ ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ  ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਉਨ  ਦੇ
ਲੱਗੇ ਅਖਾਉਤੀ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ?

11.

ਅਕੈਡਮੀ ਵੱ ਲ ਿਵੱ ਤੀ ਵਰੇ 2015-16 ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਬੈਲ$ਸ ਸ਼ੀਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ
ਬੈਲ$ਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਨਕਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਵਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਬੈਲ$ਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਨਕਲ ਹਾਊਸ ਅੱ ਗੇ
ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਸੰ ਖੇਪ ਿਰਪੋਰਟ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

12.

ਿਵੱ ਤੀ ਵਰੇ 2016-17 ਿਵਚ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱ ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਿਵਸਿਤਤ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰ ਿਵਧਾਨਕ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ ਤ ਨਾ ਟਿਲਆ
ਜਾਵੇ।
ਹੁੰ ਘਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ।
ਆਪ ਦੇ ਿਹਤੂ
ਿਮੱ ਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਿਸੰ ਘ ਔਜਲਾ

