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1. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 

ਸੰਖੇਪ੍ ਿੇਰਿ਼ਾ 

ਏ ਸੀ ਜੀ ਸਹਾਇਕ ਕਡਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ 

ਏ ਿੀ ਸੀ  ਅਿੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ 

ਏ ਿੀ ਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਵਕਾਸ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਏ ਏਫ਼ ਏਸ ਓ ਸਹਾਇਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਬੀ ਏ ਓ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਸੀ ਏ ਓ ਮੁਿੱ ਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਸੀ ਿੀ ਪੀ ਓ ਬਾਲ ਡਵਕਾਸ ਪਿੋਜੇਕਰ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਸੀ ਏਮ ਓ ਮੁਿੱ ਖ ਮੈਿੀਕਲ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਸੀ ਏਸ ਸੀ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 

ਿੀ ਸੀ ਡਿਪਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ 

ਿੀਸੀਸੀਿੀਪੀਓ ਿੀਡਲੰਗ ਕਰਲਕ, ਡਸਿੀਪੀਓ (ਬਾਲ ਡਵਕਾਸ ਪਿੋਜੇਕਰ ਅਡਿਕਾਰੀ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਿੀਸੀਿੀਏਸਏਸਓ ਿੀਡਲੰਗ ਕਲਰਕ, ਿੀਏਸਏਸਓ (ਡਜਲਾ ਸਮਾਡਜਕ ਸੁਿੱ ਰਡਖਆ ਅਡਿਕਾਰੀ(ਦਕਤਰ 

ਿੀਸੀਈਓਐਮਸੀ ਿੀਡਲੰਗ ਕਲਰਕ,ਐਮਸੀ (ਡਮਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦਕਤਰ 

ਿੀ ਆਰ ਏ ਡਜ਼ਲਹਾਡਵਿੱ ਤਸਹਾਇਕ 

ਿੀ ਆਰ ਓ ਡਜ਼ਲਹਾਡਵਿੱ ਤਅਡਿਕਾਰੀ 

ਿੀਐਸਐਸਓ ਡਜ਼ਲਹਾ ਸਮਾਡਜਕ ਸੁਰਿੱ ਡਖਆ ਅਡਿਕਾਰੀ 
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ਈ-ਗਵਰਨੈਂ ਸ ਈਲੈਕਰਰੋਡਨਕ ਗਵਰਨੈਂ ਸ 

ਈਓਐਮਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਡਿਕਾਰੀ ਨਗਰ ਡਨਗਮ 

ਐਕ ਆਈ ਕੂਿ ਇੰਸਪੈਕਰਰ 

ਜੀ2ਬੀ ਗਵਰਮੈਂਰਰੂਡਬਜਨੇਸ 

ਜੀ2ਸੀ ਗਵਰਮੈਂਰਰੂਨਾਗਡਰਕ 

ਜੀ2ਜੀ ਗਵਰਮੈਂਰ ਰੂਗਵਰਮੈਂਰ  

ਆਈਡਸਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇਸੰਚਾਰਤਕਨੀਕ 

ਐਮਓ ਮੈਿੀਕਲ ਅਕਸਰ 

ਐਣਓਸੀ No objection Certificate 

ਓਡਬਸੀ ਹੋਰ ਪਛਡੜਆ ਸਿੇਣੀਆ 

ਪੀਸੀਐਸਿੀਐਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਲਰਕ, ਐਸਿੀਐਮ (ਸਬ ਡਿਡਵਜ਼ਨਲ ਮੈਡਜਸਰਿੇਰ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਪੀਜੀਏ ਲੋਕ ਡਸਕਾਇਤ ਸਹਾਇਕ 

ਪੀਆਈਓ ਲੋਕਸੂਚਨਾ ਅਡਿਕਾਰੀ 

ਪੀਐਲਏ ਪਾਸਪੋਰਰਲਾਈਸੰਡਸੰਗਸਹਾਇਕ 

ਪੀਐਲਸੀ ਪਾਸਪੋਰਰਲਾਈਸੰਡਸੰਗਕਲਰਕ 

ਆਰਰੀਆਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਡਿਕਾਰ 

ਐਸਿੀਐਮ ਉਪ ਮੰਿਲ ਮੈਡਜਸਰਰੇਰ 

ਐਸਸੀ ਪਿੱਛੜੀਆ ਸਿੇਣੀ 
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ਐਸਸੀਏ ਸਦਰ ਕਾਪੀ ਏਜੰਸੀ 

ਐਸਿੀਏ ਉਪ ਮੰਿਲ ਸਹਾਇਕ 

ਐਸਐਮਓ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਿੀਕਲ ਅਕਸਰ 
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2. ਪਿੋਜੇਕਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕ ਪਿੋਜੇਕਰ ਡਵਿੱ ਚ ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ  ਸਮੁਚੀ ਅਤੇ ਸਡਹਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਡਲਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ,ਅਤੇ ਡਵਭਾਗ ਦੇ 

ਵਰਕ ਕਲੋ ਦੇ ਆਰੋਮੇਸ਼ਨ,ਬੈਕਐਿਂ ਕੰਡਪਉਰਰੀਕਰਨ,ਿਾਰਾ ਦੀ ਡਿਜੀਰਾਈਲੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਡਹਤ ਕਰੰਰ-ਐਿਂ,ਨਾਗਡਰਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਡਵਿੱ ਚ ਡਜਲਾ ,ਤਡਹਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪਿੱ ਿਰ ਤੇ 

ਬਨਾਏ ਜਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ,ਡਪੰਿ ਪਿੱ ਿਰ ਦੇ ਕਰੰਰ ਐਿਂ ਨੰੂ ਗਿਾਮ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰ)ਜੀਏਸਕੇ(ਦੇ ਰੂਪ ਡਵਿੱ ਚਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ 

ਬਣਾਇਆ ਡਗਆ ਹੈ|ਅਤੇ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਬਿੱ ਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਰਡਵਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਡਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ 

ਡਿਡਲਵਰੀ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕਐਿਂ ਡਵਿੱ ਚ  ਕੰਡਪਉਰਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ |ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਨੰੂ ਸਮੁਡਚਤ ਕਰਨਾ ,ਲੋਕ ਕੇਸ / ਬੇਨਤੀ / ਡਸਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਤੇਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 

ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਡਹਜ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਹੇਠ ਡਦਿੱ ਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਪਿੋਜੇਕਰ 

ਪੰਜਾਬ ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਿੱ ਤੀਆ ਹੋਇਆ ਹਨ| 

2.1. ਪੰਜਾਬਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਡਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਵਭਾਗ 

ਲੜੀ 

ਨੰਬਰ 

ਵਿਭ਼ਾਗ ਨ਼ਾਮ ਸੇਿ਼ਾ ਨ਼ਾਮ 

1.  ਪਰਸੋਨਲ ਡਵਭਾਗ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਸਰਰੀਡਕਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ)ਸਡਹਰੀ/ਪੇਂਿੂ( 

2.  ਸਮਾਜ ਸੁਿਾਰ ਡਵਭਾਗ  )ਪਿੱ ਛੜੀਆ/ ਹੋਰਪਿੱਛੜੀਆ( ਸਿੇਣੀਆਲਈਸਰਰੀਡਕਕੇਰ 

3.  
ਸਮਾਡਜਕ ਸੁਰਿੱ ਡਖਆ ਦਾ ਡਵਭਾਗ 

ਬੁਢਾਪਾ ਪੇੇੰਨਸ਼ਨ  (ਸਡਹਰੀ / ਪੇਂਿੂ) 

4.  21 ਸਾਲ ਤੋ ਘਿੱ ਰ ਉਮਰ ਦੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬਡਚਆ ਨੂਂ ਡਵਿੱ ਤੀ 
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ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਬਨੈ ਪਿੱ ਤਰ )ਸਡਹਰੀ / ਪੇਂਿੂ( 

5.  ਅਪੰਗ ਡਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਡਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ )ਪੇਂਿੂ / ਸਡਹਰੀ( 

6.  58 ਸਾਲ ਤੋ ਘਿੱ ਰ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਡਵਿਵਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾ 

ਲਈ ਡਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ )ਸਡਹਰੀ / ਪੇਂਿੂ( 

7.  ਸੀਨੀਅਰ ਡਸਰੀਜ਼ਨ ਪਛਾਣ ਕਾਰਿ 

8.  

ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

ਜਨਮ / ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਰੀਡਕਕਰੇ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

9.  ਜਨਮ ਸਰਰੀਡਕਕੇਰ ਡਵਿੱਚ ਬਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲਈ 

10.  ਜਨਮ / ਮੌਤ ਸਰਰੀਡਕਕੇਰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

11.  ਜਨਮ / ਮੌਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

12.  

ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਡਵਭਾਗ 

ਬੀਜ /ਖਾਦ  / ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ  ਨੰੂ  ਵਚੇਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ 

ਬਣਵਾਉਣ  ਅਤ ੇਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ  

13.  ਬੀਜ / ਖਾਦ ਦੇ ਗਦੁਾਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਵਿੱਚ ਜੜੋਨ ਲਈ 

14.  ਬੀਜ/ ਖਾਦ/ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ  ਿੁਪਲੀਕਰੇ 

ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

15.  ਬੀਜ/ਖਾਦ /ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ  ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਡਵਿੱ ਚ 

ਸ਼ਾਡਮਲ/ਖਾਡਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 
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16.  

ਹੋਮ ਡਵਭਾਗ 

  

ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

17.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਡਵਨੀਕਰਨ ਲਈ 

18.  ਿੁਪਲੀਕੇਰ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 

19.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ 

20.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਵਿੱਚ ਹਡਿਆਰ  ਬਾਰ ੇਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ 

ਲਈ 

21.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਵਿੱਚ ਡਰਰਨੇਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਡਮਲ/ਖਾਡਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 

22.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰ ਖਤੇਰ ਦੇ ਵਾਿੇ ਲਈ 

23.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਵਿੱਚ ਹਡਿਆਰ ਦੇ ਸਾਡਮਲ /ਖਾਡਰਜ ਲਈ 

24.  ਹਡਿਆਰ ਦੀ ਡਵਕਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ/ਇਜਾਜਤ 

25.  ਮੌਤ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਡਵਿੱ ਚ ਹਡਿਆਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਅਡਿਕਾਰ 

26.  ਮੌਤ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਡਵਿੱ ਚ ਹਡਿਆਰ ਦੀ ਡਵਕਰੀ / ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ 

ਲਈ 

27.  ਹਡਿਆਰ ਦੀ ਪਰਡਮਰ ਲਈ 

28.  ਕਾਰਤੂਸ ਦ ੇਵਾਿੇ ਲਈ 
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29.  ਬੋਰ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ 

30.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੰਸ ਡਵਿੱਚ ਪਤ ੇਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ 

31.  ਡਵਆਹ ਸਰਰੀਡਕਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ)1954, ਦ ੇਸਪੈਸ਼ਲ 

ਮੈਡਰਜ ਐਕਰ ਤਡਹਤ( 

32.  ਡਵਆਹਦੇਉਤਸਵਲਈ (1954, 

ਦੇਸਪੈਸ਼ਲਮੈਡਰਜਐਕਰਦੇਤਡਹਤ) 

33.  2012 ਮੈਡਰਜ ਐਕਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਲਸਰੀ ਰਡਜਸਰਿੇਸ਼ਨ ਦੇ 
ਤਡਹਤ ਡਵਆਹ ਦੀ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ 

34.  ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਡਰਜ ਐਕਰ ਦ ੇਤਡਹਤ ਡਵਆਹ ਦੀ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ  

35.  

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਸਵਲ ਸਪਲਾਈ ਡਵਭਾਗ 

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

36.  ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਡਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 

37.  ਿੁਪਲੀਕੇਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

38.  ਸਰੰਿਰ ਸਰਰੀਡਕਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

39.  ਪੇਂਿੂ ਡਵਕਾਸ ਅਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਡਵਭਾਗ ਪੇਂਿੂ ਖੇਤਰ ਸਰਰੀਡਕਕਰੇ 

40.  

ਡਵਿੱ ਤ ਡਵਭਾਗ 

ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਕਾਉਂਰਰ ਸਾਇਡਨੰਗ 

41.  ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

42.  ਨਕਲ )ਕਾਪੀ( ਸੇਵਾ 
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43.  ਨੋਡਰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ )ਰੈਡਵਡਨਉ ਕੋਰਰ ਕੇਸ( 

44.  ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ )ਰੈਡਵਡਨਉ ਕੋਰਰ ਕੇਸ( 

45.  ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡਰਕਵਰੀ 

46.  ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਿਾਰ ਡਵਭਾਗ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਅਿੀਕਾਰ 

47.  ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਡਵਭਾਗ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਡਨਵਾਰਨ 

3. ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 

3.1. ਜਰੂਰੀ ਸੰਦ 

 ਕੰਡਪਊਰਰ  )ਸੀ ਪੀ ਯੂ, ਮੋਨੀਰਰ, ਕੀਬੋਰਿ ਅਤੇ ਮਾਊਸ( 

 ਨੈੈੱਰਵਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ  )ਇੰਰਰਨੈੈੱਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ/ਪਵਨ ਕੁਨੈਕਰੀਡਵਰੀ( 

 ਪੈਰੀਡਕਰਲ  )ਸਕੈਨਰ, ਕੈਮਰਾ,ਡਪਿੰ ਰਰ ਆਡਦ( 

 ਬਰਾਊਜ਼ਰ  )ਇੰਰਰਨੈੈੱਰ ਐਕਸਪਲੋਰਰ 7.0 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ, ਅਤ/ੇਜਾਂ ਮੋਜ਼ੀਲਾ 3.6 ਅਤੇ 
ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿ( 

 ਬੇਰੋਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ )ਯੂ ਪੀ ਐਸ) 

 

3.2. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 

ਕੰਡਪਊਰਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ 

Steps 1: ਡਕਰਪਾ ਕੰਡਪਊਰਰ ਨੈਰਵਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ,ਪੈਰੀਡਕਰਲ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਦੇ ਡਵਿੱ ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਕੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ 

Steps 2:ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਪਿੱਲਗ ਡਬਜਲੀ ਦੇ ਸੋਕੇਰ ਡਵਿੱ ਚ ਪਾਉ 
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Steps 3:ਡਬਜਲੀ ਦੇ ਸੋਕੇਰ ਦਾ ਬਿੱ ਰਨ ਆਂਨ ਕਰੋ 

Steps 4:ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਬਰਨ ਆਂਨ ਕਰੋ 

Steps 5:ਕੰਡਪਊਰਰ ਦਾ ਬਿੱ ਰਨ  ਦਬਾਉ 

Steps 6:ਹੁਣ ਕੰਡਪਊਰਰ ਨੰੂ ਬੁਿੱ ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੋ 

 

 

 

 

 ਯੂਪੀਐਸ ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਸੋਕੇਰ ਆਂਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਆਂਨ ਕਰੋ 

 ਕੰਡਪਊਰਰ ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਸੋਕੇਰ ਆਂਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੀ ਆਂਨ ਕਰੋ 

 ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਸੋਕੇਰ ਡਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਡਬਜਲੀ ਦਾ ਝਰਕਾ ਲਗੇ ਤਾਂ  ਪਾਵਰ ਸੋਕੇਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ   

 

 

 

 ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਐਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਪਊਰਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ  
 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਂਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਗਿੱ ਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਪਊਰਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ 

 

 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਡਕ ਕੰਡਪਊਰਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੇਕਰ  ਹੈ ਤਾਂ ਡਕਰਪਾ ਡਸਸਰਮ 

ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੋ 

4. ਮਕਸਦ 

ਇਸ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੁਅਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਡਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ  ਡਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਦਰਜ 

ਕਰਨ ਦ ੇਕਦਮ ਅਤੇ  ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਦੇ ਵਖ ਵਖ ਪਿੱ ਿਰ ਤੇ ਹਣੋ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹੈ.  

5. ਸਕੋਪ 

ਇਸ ਦਸਤਾਂਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਪ ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਡਹਯੋਗ ਅਤ ੇਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ. 
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6. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 

ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਿਲੇ ਡਦਤੇ ਗਏ ਸੇਿ ਅਤੇ ਨੁਕਡਤਆ ਂਦਾ ਖਯਾਲ ਰਿੱ ਡਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 
 ਪਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਯਜੂਰ ਨਾਮਤ ੇਪਾਸਵਰਿਹੋਣਾ ਕਡਹੰਦਾ ਹੈ 
 ਡਸਰਕ ਸੰਬੰਡਿਤ ਅਤੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਹੀ ਕਰ ੋ
 ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਰ ਜਾਂਚ ਲੋ 
 ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਨਹੀ  ਛਿੱ ਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
 ਝੂਠੀਆ ਂਜਾਣਕਾਰੀਆਂਨਾ ਦਰਜ ਕਰੋ 

1. ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾਸ਼ੁਰੂਕਰਨਲਈ - ਆਨਲਾਈਨ 
a) ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਤੇ ਿਬਲ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰ ੋ
  i)ਬਰਾਊਜ਼ਰਖਾਲੀ ਜਾਂ ਡਿਕਾਲਰ ਖੁਲੇਗਾ 
  ii)ਉਸਵ ਿੱਚ URL ਭਰੋ ਤੇ ਇੰਟਰ ਦਾ ਬਿੱਟਨ ਦਬਾਓ 

2 ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੁਲਿੱ ਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੇਠ ਡਲਖ ੇਡਨਯਮਾਂ  ਨੰੂ ਵਰਤੋਂ 

ਕਦਮ 1:-ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਡਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਦੀ ਵੇਬ੍ਸੈਰ ਖੋਲ ਲਓ ਉਸਡਵਿੱ ਚ ਹੇਠ ਡਦਤਾਂ URL ਡਲਖੋ 
http://edistrict.punjabgovt.gov.in 

ਕਦਮ 2 :-  ਖੁਲੇ ਹੋਏ ਪੇਜ ਤੋਂ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਜਾਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ 

 

 

Figure 1 

http://edistrict.punjabgovt.gov.in/
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7. ਹੋਮਪੇਜ 
ਪਹਲੇ ਖੁਲਨ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਕੁਇਕ ਡਲੰਕ ਡਦਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਡਜਸ ਦੀ ਵਾਰੋ ਹੇਠ ਦਿੱ ਡਸਆ   ਡਗਆ ਹੈ  

 
Figure 2 

7.1 ਕਡਵਕਡਲੰਕ 

1. ਹੋਮਪ੍ੇਜ:-ਇਸ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾ 

2. ਰ਼ਾਸਟਰੀ ਈ-ਗਿਰਨ ੈੰਸ ਯੋਜਨ਼ਾ–ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਏਨਈਜੀਪੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 
3. ਈ-ਵਿਸਵਟਰਕਟ:-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਈ-ਡਜਲਾ ਪਿੋਜੈਕਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 

4. ਸਰਵਿਸਸੂਚੀ:-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੋਜੈਕਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇ ਸਕਦੇ ਹੋ 

5. ਪ਼੍ਾਇਲਟ  ਵਿਲੇ:-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਰ ਡਜਲੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 

6. ਿ਼ਾਕੂਮੈਟਂ :-ਇਸ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਿਾਕੂਮੈਰਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 

7. ਸਰਕ਼ਾਰੀਆਰਿਰ :-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਿਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੇ 
ਸਕਦੇ ਹੋ 

8. ਈ-ਗਿਰਨ ੈੰਸ ਿ਼ਾਕੂਮੈਂਟ :-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈ-ਗਵਰਨੈੇੰਸ  ਿਾਕੂਮੈਰਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
9. ਸੁਵਿਧ਼ਾਕੇਂਦਰ:-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਡਵਿਾ ਕੇਂਦਰਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
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10. ਟੈਂਿਰ ਅਤੇ ਨੋਵਟਸ:-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇੇੰਿਰ ਅਤੇ ਨੋਡਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 
11. ਫੀਿਬੈਕ :-ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਿਬੈਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 

7.2 ਡਵਭਾਗ ਲਾਗਇਨ ਡਲੰਕ 

ਇਸ ਡਲੰਕ ਤ ੇਕਡਲਕ ਕਰ ਡਵਭਾਗ ਦੇ ਯੂਜਰਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਜਿੱ ਦ ਡਵਭਾਗ ਦਾ ਯੂਜਰ ਏਸ ਤੇ  ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ 
ਉਸ ਨੰੂ  ਵੀਭਾਗ ਲੋਡਗਨ ਪੇਜ ਖਲੁ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਵਿਭ਼ਾਗ ਦੇ ਯਜੂਰ ਦ ੇ ਲੋਵਗਨ  ਲਈ 

ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਯੂਜਰ ਆਪਣੇ  ਲੋਡਗਨ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਦਾ ਪਿਯਗੋ ਕਰਕੇ  ਲੋਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈ ਉਸਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ ਆਪਣ ੇ
ਸੰਬੰਡਿਤ ਡਵਭਾਗ  ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ  ਪਹੁਚ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਲੋਡਗਨਕਰਨਲੈਹੇਠਡਲਖੇਕਦਮਵਰਤੋਂ 

 ਲਾਗਇਨਡਵਿੱਚਆਪਣਾਯੂਜਰਨਾਮਭਰੋ 
 ਪਾਸਵਰਿਡਵਿੱ ਚਆਪਣਾਪਾਸਵਰਿਭਰੋ 
 ਲਾਗਇਨਬਿੱਰਨਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ  

 

Figure 3 
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7.3 ਸਰੇਰਸ ਰਰੈਕਰ 

ਇਸ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਯੂਜਰ ਡਬਨੈਪਿੱਤਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ  ਆਪਣੀ ਡਬਨੈਪਿੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੋ 

8. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਡਿਕਾਰ ਐਕਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਡਿਕਾਰ ਐਕਰ 2005 ਨਾਗਡਰਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇ ਡਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਡਿਕਾਰ ਐਕਰ ਦੀ ਬੁਡਨਆਦ 

ਨਾਗਡਰਕ ਦੀ ਤਾਕਤ,ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.,ਅਤੇ ਜੋ 

ਡਭਿਸ਼ਰਾਚਾਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਸਾਿੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ.ਇਹ ਡਬਨਾ ਕਹੇ ਹੰੁਦਾ ਹੈ,ਡਕ ਇਿੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾਗਡਰਕ 

ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਜ਼ 'ਤੇ ਡਨਗਰਾਨੀ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਡਿਆ ਹੈ.ਅਤੇ  ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.. 

ਐਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱ ਲ ਇਿੱਕ ਵਿੱ ਿਾ ਕਦਮ ਹੈ. 

8.1.ਸੁਵਿਧ਼ਾ ਯੂਜਰ: ਅਰਜੀ ਜਮ਼ਾ ਕਰਨੀ  

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ ਪਾਸਵਰਿ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Click <Forgot Password>ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਵਚਿੱ ਤਰ  4 

ਵਨਰਦੇਸ਼ - 

1. ਯੂਜ਼ਰ ਆਈ-ਿੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨਾਲ ਲਾਡਗਨ ਕਰੋ. 

2. ਖਿੱਬੇ ਪਾਸੇ ਡਦਿੱ ਤੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਡਵਿੱ ਚ < Right to Information Act >  ਹੇਠ < RTI > ਦੀ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ.  

                                                  ਡਚਿੱ ਤਰ  5 

3. ਨਵੇਂ ਡਰਕਾਰਿ ਲਈ (Add New) ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

Select  

<Right to Information> 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਡਚਿੱ ਤਰ  6 

ਅਰਜੀ ਕਾਰਮ ਡਵਚ ਅਰਜੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ . ਤਾਰੇ ਦੇ ਡਨਸ਼ਾਨ “*” ਵਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਠੀਕ ਤਰਹਾ ਭਡਰਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਾਰਮ ਨੰੂ ਪੰਜ ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਵੰਡਿਆ ਡਗਆ ਹੈ:  

ਨੋਟ : ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੋਤ ਨ਼ਾਲ ਜੁੜੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧ਼ਾਰ ਤੇ ਹੀ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੋਿੇਗੀ  

I. ਜਨਰਲ ਵੇਰਵਾ  

II. ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ 

III. ਨਿੀਆਂ 

 

I. ਅਰਜੀ ਫ਼ਾਰਮ: ਜਨਰਲ ਿੇਰਿ਼ਾ 
ਸ਼ਾਰੇ ਲ਼ਾਜਮੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਭਾਗ ਡਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸੇ ਗਏ ਹਨ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਿੀ ਐਸ ਐਨ ਨੰਬਰ,ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ,ਸੁਡਵਿਾ 

ਕੀਸ ਆਡਦ. 

II. ਅਰਜੀ ਫ਼ਾਰਮ: ਅਰਜੀ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ  
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ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਵਿਟੇਲ ਭਰਨੀ ਪ੍ਿੇਗੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਬਨੇਕ਼ਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ,ਵਬਨੇਕ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਨ਼ਾਮ,ਵਬਨੇਕ਼ਾਰ ਦੀ ਈ ਮੇਲ ਆਈ ਿੀ,ਵਬਨੇਕ਼ਾਰ ਦ਼ਾ ਪ੍ਤ਼ਾ 

ਆਵਦ. 

ਵਿਭ਼ਾਗ ਦੇ ਤਵਹਤ ਇਸਦੇ ਦੋ ਕੇਸ ਹਨ:- 

1. ਈ ਿੀ ਏ ਵਿਭ਼ਾਗ  

2. ਿੀ ਸੀ ਆਵਿਸ 

ਕੇਸ 1. ਜਦੋਂ ਯੂਜਰ ਵਿਭ਼ਾਗ ਚੋਂ “ਈ ਿੀ ਏ ਵਿਭ਼ਾਗ” ਚੁਣਦ਼ਾ ਹੈ.  

ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ “EDA Department”, ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸੀਿੀ ਡਵਭਾਗ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰੀ ਪੀ ਆਈ ਉ ਕੋਲ ਪਿੋਸੈਸ ਲਈ ਚਲੀ 

ਜਾਵੇਗੀ.  

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  7 

ਕੇਸ 2. ਜਦੋਂ ਯੂਜਰ “DC OFFICE”ਵਿਭ਼ਾਗ ਚੁਣਦ਼ਾ ਹੈ. 

ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ “DC OFFICE”, ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸੀਿੀ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਆਡਫ਼ਸ ਡਵਭਾਗ ਦੇ ਅਡਿਕਾਰੀ ਪੀ ਆਈ ਉ ਕੋਲ 

ਪਿੋਸੈਸ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ.  
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ਡਚਿੱ ਤਰ  8 

 

3. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਮ:  ਨਿੱ ਡਿਆਂ   

ਯੂਜਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂ ਡਖਿੱਚੇ,ਅਤੇ ਡਬਨੇਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਦਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੇ,ਅਤੇ “Upload 

Document”ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਿੱ ਿੀ ਕਰੇ. ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਿੱ ਿੀ ਹੋ ਡਗਆ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜਰ “Delete 

Document”ਡਲੰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸਨੰੂ ਡਿਲੀਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਿੱ ਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਯੂਜਰ ਸੇਵ ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਉਸਨੰੂ ਅਗੇ ਵਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ਨੋਰ:ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਡਜਹਨਾ  ਡਵਿੱ ਚ * ਸਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਭਰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ. 

ਕਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਿੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਰਸੀਦ ਡਤਆਰ ਹੋਵੇਗੀ 

ਜਿ਼ਾਬੀ ਰਸੀਦ 

Select  

<DC office> Select  

<EDA department> 



 Punjab e-District - Department of Governance Reforms User manual 

 

20 
 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਮ ਸੇਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਵਾਬੀ ਰਸੀਦ ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਕਰਨ ਲਈ <Application Receipt>ਡਲੰਕ ਉਪਲਬਿ 

ਹੋਵੇਗਾ.<Application Receipt>ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਆਉਰ ਲਉ ਅਤੇ ਡਬਨੇਕਾਰ ਨੰੂ ਦੇ ਦਵੋ.

     

ਵਚਿੱ ਤਰ  9 

8.2 . ਕੇਸ 1 :ਈ ਿੀਏ ਡਵਭਾਗ  

ਜੇਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਡਵਭਾਗ ਦੇ ਅੰਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਸੀਿੀ ਡਵਭਾਗ ਦੇ 

ਅਡਿਕਾਰੀ ਪੀ ਆਈ ਉ ਕੋਲ ਪਿੋਸੈਸ ਲਈ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ. 

8.2.1 ਵਿਭ਼ਾਗ ਯੂਜਰ  
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8.2.1.1 ਸਬੰਧਤ ਵਿਭ਼ਾਗ ਐਚ ਉ ਿੀ/ਜਨਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣਕਰੀ ਆਵਫਸਰ ਲੋਵਗਨ 

ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ ਪਾਸਵਰਿ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Click <Forgot Password>ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  10 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਯੂਜਰ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚੈੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 11 

ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ 

ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਿੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 12 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹੈ. 

I. ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਨਾ 

ਯੂਜਰ  ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ  

Note: Please refer to the section 8.1 for further process. 

II. ਬੇਨਤੀ ਗਲਤ ਮਾਰਕ 

ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ “ਬੇਨਤੀ ਗਲਤ ਮ਼ਾਰਕ” ਚੁਣਦ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜਰ ਕ਼ਾਰਿ਼ਾਈ ਵਲੰਕ ਤੋਂ ਆਪ੍ਸ਼ਨ ਚੁਣਦ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ “Department 

name”. ਚੁਣਦਾ ਹੈ.ਯੂਜਰ ਅਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਿਤ ਡਵਭਾਗ ਚੁਣਦਾ ਹੈ. 

III. ਬੇਨਤੀ ਆਰਰੀਆਈ ਐਕਰ 2005 'ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ 

ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ ਿਰੋਪ੍ ਿ਼ਾਉਣ ਬ਼ਾਕਸ ਚੋਂ  “ਬੇਨਤੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 'ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ” ਚੁਣਦ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜਰ ਇਸਦ਼ਾ 

ਕ਼ਾਰਨ ਦਿੇਗ਼ਾ.  

 

Select an 

application 

from the list 
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IV. ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ,ਪੀ ਆਈ ਉ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ 

ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਆਪਣਾ ਕਮੇੇੰਰ ਦ ੇਕੇ ਿਰੋਪ ਿਾਉਣ ਡਵਚੋਂ ਚੁਨੇ ਹੋਏ ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.             

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  12 

8.2.1.2 ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ,ਪੀ ਆਈ ਉ (ਸਬੰਧਤ ਵਿਭ਼ਾਗ) 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੈੇੰਿ  ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ ਪਾਸਵਰਿ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Click <Forgot Password>ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਡਚਿੱ ਤਰ  13 

 ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚੈੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  14 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ ਪੀ ਆਈ ਉ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਿੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 15 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹੈ. 

ਵਨਰਦੇਸ਼ :- 

I. ਪੀ ਆਈ ਉ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ/ਡਵਭਾਗ ਦਾ ਹੈਿ 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਪੀ ਆਈ ਉ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 

ਯੂਜਰ ਇਿੱਕ ਪਿੱਤਰ ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹੈ. ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ 

ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.              

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  15 

8.2.1.3. ਪ੍ਰਿ਼ਾਨ ਅਵਧਕ਼ਾਰੀ (ਸਬੰਧਤ ਵਿਭ਼ਾਗ ਹੈਿ/ਪ੍ੀ ਆਈ ਉ ਆਵਫਸਰ) 

ਯੂਜਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.ਈ-

ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ ਪਾਸਵਰਿ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Click <Forgot Password>ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
.  

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਵਚਿੱ ਤਰ  16 

ਅਡਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚੈੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਡਚਿੱ ਤਰ  17 

ਅਡਿਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ 

ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਿੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 18 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹੈ. 

1) ਵਨਰਦੇਸ਼:- 

1. ਿੀਵਲੰਗ ਹੇੈੰਿ, ਨੰੂ ਿ਼ਾਵਪ੍ਸ ਭੇਜਣੀ 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਆਪਣਾ ਕਮੇੇੰਰ ਦ ੇਕੇ ਿਰੋਪ ਿਾਉਣ ਡਵਚੋਂ ਚੁਨੇ ਹੋਏ ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.              

Note: - Refer to section 8.2.1.2 for further process. 

2.  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ 

ਸਬੰਿਤ ਪੀ ਆਈ ਉ/ਡਵਭਾਗ ਦਾ ਹੈਿ ਡਰਪੋਰਰ ਨੰੂ ਮੰਜੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਦਕਤਰੀ ਸਰੰਪ 

ਲਈ ਵਾਡਪਸ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹੈ.ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਲਈ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਸੈਲ/ਸੁਡਵਿਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ. 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  18 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

 

8.3 .     ਕੇਸ 2:  ਿੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 8.3.1..ਵਿਭ਼ਾਗ ਯੂਜਰ  
8.3.1.1 ਅਿੀਸ਼ਨਲ ਵਿਪ੍ਟੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ (ਜਨਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਆਵਫਸਰ) ਲੋਵਗਨ 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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ਏ ਿੀ ਸੀ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ ਪਾਸਵਰਿ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Click <Forgot Password>ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  19 

ਏ ਿੀ ਸੀ )ਪੀ ਆਈ ਉ(ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚੈੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

 

ਡਚਿੱ ਤਰ 20 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 

Select an 

application 

from the list 
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ਏ ਿੀ ਸੀ )ਪੀ ਆਈ ਉ( ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਿੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 21 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹੈ. 

ਵਨਰਦੇਸ਼:- 

1) ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਵਾਡਪਸ ਭੇਜਣੀ  

ਯੂਜਰ  ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ  

Note: Please refer to the section 8.1 for further process. 

2.ਬੇਨਤੀ ਗਲਤ ਮ਼ਾਰਕ 

ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ “ਬੇਨਤੀ ਗਲਤ ਮਾਰਕ” ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜਰ ਕਾਰਵਾਈ ਡਲੰਕ ਤੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ “Department 

name”. ਚੁਣਦਾ ਹੈ.ਯੂਜਰ ਅਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਿਤ ਡਵਭਾਗ ਚੁਣਦਾ ਹੈ. 

3.ਬੇਨਤੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ 2005 'ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ 

ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ ਿਰੋਪ ਿਾਉਣ ਬਾਕਸ ਚੋਂ  “ਬੇਨਤੀ ਆਰਰੀਆਈ ਐਕਰ 2005 'ਦੇ ਅਿੀਨ ਨਹੀ ਆਉਂਦੀ” ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜਰ ਇਸਦਾ 

ਕਾਰਨ ਦਵੇਗਾ.  

4.ਿੀਵਲੰਗ ਹੇੈੰਿ,ਪ੍ੀ ਆਈ ਉ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ 
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ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਆਪਣਾ ਕਮੇੇੰਰ ਦੇ ਕੇ ਿਰੋਪ ਿਾਉਣ ਡਵਚੋਂ ਚੁਨੇ ਹੋਏ ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ 

<Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.             

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  21 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

8.3.1.2..ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ,ਪੀ ਆਈ ਉ (ਏ ਿੀ ਸੀ )ਲੋਵਗਨ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹੈੇੰਿ  ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 
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 ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ ਪਾਸਵਰਿ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Click <Forgot Password>ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  22 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ)ਪੀ ਆਈ ਉ(ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚੈੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  23 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ ਪੀ ਆਈ ਉ  ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਿੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 25 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹੈ. 

ਵਨਰਦੇਸ਼:- 

1. ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਵਾਡਪਸ ਭੇਜਣੀ  

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 



 Punjab e-District - Department of Governance Reforms User manual 

 

32 
 

ਯੂਜਰ  ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਘਾਰ ਜਾਂ ਅਿੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਵਾਡਪਸ ਸੁਡਵਿਾ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ  

Note: Please refer to the section 8.1 for further process. 

2. ਬਿਾੰਚ ਨੰੂ ਖੁਦ ਭੇਜਣੀ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ ਬਿਾੰਚ ਨੰੂ ਖੁਦ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਾੰਚ ਨਾਮ ਖੇਤਰ ਡਵਿੱ ਚ ਬਿਾੰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਦਾ ਹੈ.ਯੂਜਰ ਡਲੰਕ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕ 

ਪਿੱਤਰ ਭੀ ਬਿਾੰਚ ਨੰੂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ,ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਪਿੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਿਾੰਚ ਨੰੂ ਭੀ ਉਹੀ ਖੁਦ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ. ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 

ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 

ਵਚਿੱ ਤਰ  24 

3. ਸਬੰਿਤ ਬਿਾੰਚ ਨੰੂ ਭੇਜਣੀ 

ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸਬੰਿਤ ਬਿਾੰਚ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹੈ.ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ<Save>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ 

ਕਰੋ. 

Enter Other Branch Name 

Select “Send to Branch 
Manually” 

Enter “Date of 
Sending” 
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ਡਚਿੱ ਤਰ  25 

ਕੇਸ 1: ਜੇਕਰ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਬਰ਼ਾੰਚ ਨੰੂ ਖੁਦ ਮ਼ਾਰਕ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ  

ਿੀਡਲੰਗ ਹੈੇੰਿ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ.ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ ਸਬੰਿਤ ਬਿਾੰਚ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਅਕਸੇਸ ਕਰਦਾ ਹੈ., ਿੀਡਲੰਗ ਹੈੇੰਿ ਪੀ 

ਆਈ ਉ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੰੂ ਅਪਿੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਕੁਿੱ ਲ ਪੇਜ,ਕੁਿੱ ਲ ਕੀਮਤ,ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਿਤ ਬਿਾੰਚ ਤੋਂ ਪਿਾਪਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ,ਅਤੇ ਪਿਾਪਤ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਿਾਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੀ ਆਈ ਉ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹੈ. 
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ਡਚਿੱ ਤਰ  26 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.  

.ਕੇਸ  II:  ਜੇਕਰ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਈ ਵਿਸਵਟਰਕਟ ਦੇ ਅੰਿਰ ਬਰ਼ਾੰਚ ਨੰੂ ਮ਼ਾਰਕ ਹੋਈ ਹੋਿੇ. 

ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ ਸਬੰਿਤ ਬਿਾਚੰ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਿਰੋਪ ਿਾਉਣ ਡਲਸਰ ਚ ੋਬਿਾਚੰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਨਾ 

ਪਵੇਗਾ.ਯੂਜਰ ਸਬੰਿਤ ਬਿਾਚੰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਦ < Save >ਬਰਣ ਤ ੇਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  27 

Select appropriate Action 
from Action Taken 

Click on SAVE 
button 

Enter “Date of 
receiving” 

Enter “Date of 
Sending” 

Enter “Total No. of Pages and 
Total Cost 
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ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. ਉਿਾਹਰਨ ਦੇ ਤੋਰ ਤੇ ਯੂਜਰ/ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ,ਪੀ ਆਈ ਓ,ਬਿਾੰਚ ਨਾਮ ਚੋਂ ਰੀਿਰ ਿੀ ਸੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ. 

8.3.1.2. ਰੀਿਰ ਿੀ ਸੀ 
 
ਰੀਿਰ ਿੀ ਸੀ  ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ 
 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  28 

ਯੂਜਰ ਕੁਿੱ ਲ ਪੇਜ,ਕੁਿੱ ਲ ਕੀਮਤ ਭਰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਕੀਸ ਦੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਿੱਤਰ ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹੈ.ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਖੁਦ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ 
ਹੈ. 
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ਡਚਿੱ ਤਰ 29 

ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ ਪੀ ਆਈ ਓ ਨੰੂ ਆਪਣਾ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਗੇ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹੈ,ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ ਪਿੋਸੇਸ ਨੰੂ ਕੋਲੋ 
ਕਰੇਗਾ. 
 

8.3.1.3. ਪ੍ਰਿ਼ਾਨ ਅਵਧਕ਼ਾਰੀ ਏ ਿੀ ਸੀ (ਜਨਤ਼ਾ ਜ਼ਾਣਕ਼ਾਰੀ ਆਵਫਸਰ) 

ਏ ਿੀ ਸੀ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 

o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ ਪਾਸਵਰਿ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Click <Forgot Password>ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
 

Total Pages 

 

Generate letter to citizen 

 

 

 

 Select appropriate Action 
from Action Taken 

 

 

 

Total Cost 
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ਡਚਿੱ ਤਰ  30 

ਏ ਿੀ ਸੀ )ਪੀ ਆਈ ਉ(ਆਪਣਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚੈੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਫ਼ਰ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 
ਡਚਿੱ ਤਰ  31 

ਏ ਿੀ ਸੀ )ਪੀ ਆਈ ਉ( ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਮ ਦੇ ਵਰਵੇ ਨੰੂ “Service Name” ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਅਕਸੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਉਹ 

ਸਰਡਵਸ ਨਾਮ ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਮ ਡਵਿੱ ਚ ਭਡਰਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਡਦਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵੇ ਨੰੂ ਜਨਰਲ 

ਤੋਂ,ਡਬਨੇਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ,ਸਰਡਵਸ ਵੇਰਵਾ,ਅਤੇ ਨਿੱ ਿੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਜਵੇਂ ਡਕ ਡਚਿੱ ਤਰ 32 ਡਵਿੱ ਚ ਡਦਖਾਇਆ ਡਗਆ ਹੈ. 

ਵਨਰਦੇਸ਼:- 

1. ਿੀਵਲੰਗ ਹੇੈੰਿ, ਨੰੂ ਿ਼ਾਵਪ੍ਸ ਭੇਜਣੀ 

Login using 
<Login Name> 

and 
<Password> 
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ਯੂਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ  ਆਪਣਾ ਕਮੇੇੰਰ ਦ ੇਕੇ ਿਰੋਪ ਿਾਉਣ ਡਵਚੋਂ ਚੁਨੇ ਹੋਏ ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ.       

 Note: - Refer to section 8.2.1.2 for further process. 

2. ਸਿੀਕ਼ਾਰ ਕਰਨੀ 

ਸਬੰਿਤ ਪੀ ਆਈ ਉ/ਡਵਭਾਗ ਦਾ ਹੈਿ ਡਰਪੋਰਰ ਨੰੂ ਮੰਜੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਦਕਤਰੀ ਸਰੰਪ 

ਲਈ ਵਾਡਪਸ ਿੀਡਲੰਗ ਹੇੇੰਿ ਨੰੂ ਭੇਜ ਡਦੰਦਾ ਹੈ.ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚ ਲਈ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਸੈਲ/ਸੁਡਵਿਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ. 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  32 

ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਰਿੱ ਪਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ <Save> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ 

ਡਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. 

8.4. ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ:ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਰਪੋਰਰ ਦੀ ਡਿਡਲਵਰੀ  

ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਡਗਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਲਾਡਗਨ ਤੋਂ ਬਾਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਨਰਦੇਡਸ਼ਤ ਡਕਿੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਈ-ਡਿਸਰਰੀਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਲਾਡਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਡਲਖੇ ਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ: 

o <login-name> ਦੇ ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਡਗਨ ਨਾਂ ਭਰੋ. 
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o <password> ਸਾਮਣੇ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 

o <login> ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 ਜੇਕਰ ਯੂਜਰ ਪਾਸਵਰਿ ਭੁਿੱ ਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ Click <Forgot Password>ਬਰਣ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
 

 
ਡਚਿੱ ਤਰ  33 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਡਬਨੇਕਾਰ ਤੋਂ  ਰਸੀਦ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker”ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ.ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਸਰੇਰਸ ਰਰੈਕਰ ਡਵਿੱ ਚ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚੈਕ ਕਰੇਗਾ 

ਡਚਿੱ ਤਰ  34 

ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ  “Go” ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ, 

ਕੇਸ 1: ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱ ਧ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਿੱ ਚ 

Click on Status Tracker link 

to check the status 
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ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਿਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਰਿੱਿ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਡਵਿਾ ਯੂਜਰ ਇਸਦੇ ਰਿੱਿ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜਹ ਡਬਨੇਕਾਰ 

ਨੰੂ ਦਸੇਗਾ 

ਰਿੱ ਦ ਜਿ਼ਾਬ: 

 

ਡਚਿੱ ਤਰ  35 
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ਕੇਸ II: ਐਪ੍ਲੀਕੇਸਨ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਿੱ ਚ: 

ਜੇਕਰ ਪਿਵਾਨ ਅਿਾਰਰੀ ਦੋਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਡਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ,ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਸੈਲ/ਸੁਡਵਿਾ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਡਰਪੋਰਰ ਿੀ ਸੀ ਆਡਫ਼ਸ/ਹੋਰ ਡਵਭਾਗ ਆਰ ਰੀ ਆਈ ਸੈਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਈ 

ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਅਪਿੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. 

ਨੋਰ:ਡਬਨੇਕਾਰ ਆਰ ਰੀ ਆਈ ਦੇ ਅਿੀਨ ਬਣਦੀ ਕੀਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ,ਸੁਡਵਿਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੰੂ ਦਵੇਗਾ,ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਰਪੋਰਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ 

ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ.ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਈ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਸੈਲ/ਸੁਡਵਿਾ ਮੈਨੇਜਰ ਵਲੋਂ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਵਿੱ ਚ ਅਪਿੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ,ਅਤੇ ਸਰਡਵਸ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਡਦੰਦਾ ਹੈ. 

9. ਬੇਦਾਅਵਾ 

ਯੂਜਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਡਤਆਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਹੈ,ਪਰ ਅਸਲ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋਰ ਕੁਝ ਕੇਸਸ 

ਲਈ ਹੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ.ਅਤੇ ਭਿੱ ਡਭਖ ਡਵਿੱ ਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਮ ਰਾਈਮ ਉਤੇ 

ਸਰੇਰ/ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਨਯਮਾਂ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 

                                     ************************** 


