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1. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ  

ਐਬਹੀਵੇਸ਼ਨ ਵੇਰਵਾ 

ਏਸੀਜੀ ਅਡਸਸਰੈਂਰ ਕਡਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ 

ਏਿੀਸੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ 

ਏਿੀਓ ਐਗਰੀਕਲਚਿੱ ਰ ਡਿਵੇਲਪਮੇਂਰ ਅਫਸਰ 

ਏਐਫਐਸਓ ਅਡਸਸਰੈਂਰ ਫੂਿ ਐਿਂ ਸਪਲਾਇਸ ਅਡਫਸਰ 

ਬੀਏਓ ਬਲਾਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ 

ਸੀਏਓ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ 

ਸੀਿੀਪੀਓ ਚਾਇਲਿ ਡਿਵੇਲਪਮੇਂਰ ਪਿੌਜੈਕਰ ਅਫਸਰ 

ਸੀਐਮਓ ਚੀਫ ਮੈਿੀਕਲ  ਅਫਸਰ 

ਸੀਐਸਸੀ ਕਾਿੱਮਨ ਸਰਡਵਸ ਸੈਂਰਰ (ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ) 

ਿੀਸੀ ਡਿਪਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ 

ਿੀਸੀਸੀਿੀਪੀਓ ਿੀਡਲੰਗ ਕਲਰਕ, ਸੀਿੀਪੀਓ (ਚਾਇਲਿ ਡਿਵੇਲਪਮੇਂਰ ਪਿੌਜੈਕਰ ਓਫਸਰ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਿੀਸੀਿੀਐਸਐਸਓ ਿੀਡਲੰਗ ਕਲਰਕ, ਿੀਐਸਐਸਔ (ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਡਸਡਕਊਡਰਰੀ ਆਡਫਸਰ) 

ਦਫ਼ਤਰ 

ਿੀਸੀਈਔਐਮਸੀ ਿੀਡਲੰਗ ਕਲਰਕ, ਐਮਸੀ (ਡਮਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਿੀਆਰਏ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਰੈਡਵਡਨਉ ਅਡਸਸਰੈਂਰ 

ਿੀਆਰਔਓ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਰੈਡਵਡਨਉ ਅਫਸਰ 

ਿੀਐਸਐਸਓ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਡਸਡਕਊਡਰਰੀ ਅਫਸਰ 

ਈ-ਗੋਵਰਨੈਂ ਸ ਈਲੈਕਰਿੋਡਨਕ ਗਵਰਨੈਂ ਸ 

ਈਓਐਮਸੀ ਐਗਜੈਕਡਰਵ ਡਮਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 

ਐਫਆਈ ਫੂਿ ਇੰਸਪੈਕਰਰ 

ਜੀ2ਬੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂ ਡਬਜਨੇਸ 

ਜੀ2ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂ ਡਸਰੀਜਨ 
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ਜੀ2ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂ ਗੌਵਰਨਮੈਂਰ  

ਆਈਸੀਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਰੈਕਨੋਲੋਜੀ 

ਐਮਓ ਮੈਿੀਕਲ ਅਫਸਰ 

ਐਨਔਸੀ ਨੋ ਓਬਜੇਕਸ਼ਨ ਸਰਡਰਡਫਕੇਰ 

ਓਬੀਸੀ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਿ ਕਲਾਸ 

ਪੀਸੀਐਸਿੀਐਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਲਰਕ, ਐਸਿੀਐਮ (ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜੀਸਰਰੇਰ) ਓਫਸ 

ਪੀਜੀਏ ਪਬਡਲਕ ਗਰੀਵੇਂਨਸ ਅਡਸਸਰੈਂਰ 

ਪੀਆਈਓ ਪਬਡਲਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ 

ਪੀਐਲਏ ਪਾਸਪੋਰਰ ਲਾਇਸੈੈੰਡਸੰਗ ਅਡਸਸਰੈਂਰ 

ਪੀਐਲਸੀ ਪਾਸਪੋਰਰ ਲਾਈਸੈਂਡਸੰਗ ਕਲਰਕ 

ਆਰਰੀਆਈ ਰਾਈਰ ਰੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 

ਐਸਿੀਐਮ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜੀਸਰਿੇਰ 

ਐਸਸੀ ਸ਼ਿਊਲ ਕਾਸਰ 

ਐਸਸੀਏ ਸਦਰ ਕੋਡਪੰਗ ਏਜੰਸੀ 

ਐਸਿੀਏ ਸਬ ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਡਸਸਰੈਂਰ 

ਐਸਐਮਓ ਸੀਡਨਅਰ ਮੈਿੀਕਲ ਅਫਸਰ 

2. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਿੋਜੈਕਰ ਕਾਰਜ ਪਿਵਾਹ ਦੇ ਸਵੈ ਚਾਲਣ, ਬੈਕਐਿਂ ਕੰਡਪਊਰਰੀਕਰਨ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਡਵਭਾਗਾਂ ਡਵਿੱ ਚ ਿਾਰਾ ਦੇ ਡਿਜੀਰਲੀ ਕਰਨ 

ਦੁਆਰਾ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਡਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਡਿਤ ਅਤ ੇਸਡਹਜ ਡਵਤਰਣ ਦਾ ਰੀਚਾ ਡਮਿੱ ਥ ਦਾ ਹੈ. 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਡਹਤ ਫਰੰਰ-ਐਿਂ ਨਾਗਡਰਕ ਸੁਡਵਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਡਵਿੱ ਚ ਡਜ਼ਲਹਾ, ਤਡਹਸੀਲ, ਸਬ-ਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤ ੇਬਲਾਕ ਪਿੱਧਰ' 

ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਮਡਥਆ ਡਗਆ ਹੈ. ਡਪੰਿ ਪਿੱਧਰ ਦੇ ਫਰੰਰ-ਐਿਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਵਤਰਣ ਲਈ ਗਿਾਮ ਸੁਡਵਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ(GSCs) 

ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਡਪਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਗ.ੇ 
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ਪਿਾਜੈਕਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਡਵਤਡਰਤ ਹੰੁਦੇ ਉੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਨੰੂ ਡਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓੁਣਾ ਅਤ ੇਇਿੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਿੱ ਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 
ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਡਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਵਤਰਣ ਨੰੂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕ-ਐਿਂ ਡਵਿੱ ਚ ਕੰਡਪਊਰਰੀ ਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ. 

ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਵਡਭੰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਮ ਬਿੱ ਧ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਮਾਮਡਲਆਂ/ਅਪੀਲਾਂ/ਡਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ 

ਕਰਨਾ,ਜਨਤਕ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਵਤਡਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਵਾਲੀਆਂ 
ਮੂਲਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪਿਡਕਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓੁਣਾ ਵੀ ਹੈ.ਪੰਜਾਬ ਡਵਚ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਪਿੋਜੈਕਰ ਤਡਹਤ ਆਓੁਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੇਿਾਂ ਡਦਿੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ. 

 

2.1. ਪੰਜਾਬਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਡਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਵਭਾਗ 

ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਪਵਭਾਗ ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਨਾਮ 

1.  ਡਨਜੀ ਡਵਭਾਗ ਡਰਹਾਇਸ਼ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ(ਸਡਹਰੀ/ਪੇਂਿ)ੂ 

2.  ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਡਵਭਾਗ  (ਡਪਛੜੀਆ/ ਹੋਰ ਡਪਛੜੀਆ) ਸਿਣੇੀਆ ਲਈ ਸਰਰੀਡਫਕਰੇ 

3.  

ਸਮਾਡਜਕ ਸੁਰਿੱ ਡਖਆ ਦਾ ਡਵਭਾਗ 

ਬੁਢਾਪਾ ਪੇੈੰਨਸ਼ਨ  (ਸਡਹਰੀ / ਪੇਂਿ)ੂ 

4.  21 ਸਾਲ ਤੋ ਘਿੱ ਰ ਉਮਰ ਦ ੇਆਸ਼ਡਰਤ ਬਡਚਆ ਨੂ ਂਡਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਡਬਨੈ ਪਿੱ ਤਰ (ਸਡਹਰੀ / ਪੇਂਿ)ੂ 

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

6.  58 ਸਾਲ ਤੋ ਘਿੱ ਰ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਡਵਧਵਾ ਅਤੇ ਡਨਆਸ਼ਡਰਤ ਔਰਤਾ 
ਲਈ ਡਵਿੱ ਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਸਡਹਰੀ / ਪੇਂਿ)ੂ 

7.  ਸੀਨੀਅਰ ਡਸਰੀਜ਼ਨ ਪਛਾਣ ਕਾਰਿ 

8.  

ਡਸਹਤ ਡਵਭਾਗ 

ਜਨਮ / ਮਤੌ ਦੇ ਸਰਰੀਡਫਕਰੇ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

9.  ਜਨਮ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਡਵਿੱਚ ਬਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

10.  ਜਨਮ / ਮਤੌ ਸਰਰੀਡਫਕਰੇ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 
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11.  ਜਨਮ / ਮਤੌ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

12.  

ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਡਵਭਾਗ 

ਬੀਜ /ਖਾਦ  / ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ  ਨੰੂ  ਵੇਚਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਵਾਉਣ  
ਅਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ  

13.  ਬੀਜ / ਖਾਦ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਦ ੇਲਾਇਸੈਂਸ ਡਵਿੱ ਚ ਜੜੋਨ ਲਈ 

14.  ਬੀਜ/ ਖਾਦ/ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦ ੇ ਿੁਪਲੀਕੇਰ ਲਾਇਸੰਸ 
ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

15.  ਬੀਜ/ਖਾਦ /ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ  ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਡਵਿੱ ਚ ਸ਼ਾਡਮਲ/ਖਾਡਰਜ ਕਰਨ 
ਲਈ 

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 ਹਡਥਆਰ  ਬਾਰ ੇਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

21.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਵਿੱਚ ਡਰਰਨੇਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰੂ ਸ਼ਾਡਮਲ/ਖਾਡਰਜ 

ਕਰਨ ਲਈ 

22.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਡਧਕਾਰ ਖਤੇਰ ਦੀ ਐਕਸਰੇਂਸ਼ਨ ਲਈ 

23.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਵਿੱਚ ਹਡਥਆਰ ਦੇ ਸਾਡਮਲ /ਖਾਡਰਜ ਲਈ 

24.  ਹਡਥਆਰ ਦੀ ਡਵਕਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ/ਇਜਾਜਤ 

25.  ਮੌਤ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਡਵਿੱ ਚ ਹਡਥਆਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਅਡਧਕਾਰ 

26.  ਮੌਤ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਡਵਿੱ ਚ ਹਡਥਆਰ ਦੀ ਡਵਕਰੀ / ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 
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27.  ਹਡਥਆਰ ਦੀ ਪਰਡਮਰ ਲਈ 

28.  ਕਾਰਤੂਸ ਦੀ ਐਕਸ ਰੇਂਸ਼ਨ ਲਈ 

29.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ 

30.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੰਸ ਡਵਿੱਚ ਪਤ ੇਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ 

31.  ਡਵਆਹ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ(1954, ਦ ੇਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਡਰਜ 
ਐਕਰ ਤਡਹਤ) 

32.  ਡਵਆਹ ਦੇ ਸੋਲਮੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ (1954, ਦ ੇਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਡਰਜ 
ਐਕਰ ਦੇ ਤਡਹਤ) 

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 ਡਸਡਵਲ ਸਪਲਾਈ ਡਵਭਾਗ 

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

36.  ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਡਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 

37.  ਿੁਪਲੀਕੇਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ 

38.  ਸਰੰਿਰ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 

39.  ਪੇਂਿੂ ਡਵਕਾਸ ਅਤ ੇਪੰਚਾਯਤ ਡਵਭਾਗ ਪੇਂਿੂ ਖੇਤਰ ਸਰਰੀਡਫਕਰੇ 

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 ਸੁਧਾਰ ਡਵਭਾਗ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ 

47.  ਡਸ਼ਕਾਯਤ ਡਵਭਾਗ ਡਸ਼ਕਾਯਤ ਡਨਵਾਰਨ 

 

3. ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 

3.1. ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ 

1 ਕੰਡਪਉਰਰ   (ਸੀਪੀਯੂ, ਮਾਨੀਰਰ, ਕੀਬੋਰਿਅਤੇ ਮਾਉਸ) 

2 ਨੈੈੱਰਵਰਕਕੁਨੈਕਸ਼ਨ  (ਇੰਰਰਨੈਰ ਕੋਨੇਕਡਰਡਵਰੀ/ਪਵਨ ਕੋਨੇਕਡਰਡਵਰੀ) 
3 ਪੈਰੀਫੈਰਲ   (ਕੈਮਰਾ , ਸਕੈਨਰ, ਡਪਿੰ ਰਰਈਰੀਸੀ) 

4 ਬਿਾਉਸਰ    (ਇੰਰਰਨੈਰ ਏਕਸਪਲੋਰਲ 7.0 ਅਤੇਹੋਰ, ਅਤੇ / ਯਾ ਮੋਡਜਿੱ ਲਾ 3.6 ਅਤੇ ਹੋਰ) 

5 ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ (ਯੂ ਪੀ ਐਸ) 

 

2.2. ਕੰਪਪ੍ਉਟਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ੋ

ਕੰਪਉਰਰ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਿ ਡਲਖੇ ਡਨਯਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋ 

Steps 1: ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਕੰਡਪਊਰਰ, ਨੈੈੱਰਵਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ,ਪੈਡਰਫਰਲ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਦ ੇਡਵਿੱ ਚ ਹਏੋ ਸਾਰੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤ ੇਕੇਬਲ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਂ 
Steps 2: ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਪਿੱਲਗ ਡਬਜਲੀ ਦੇ ਸੋਕਰੇ ਡਵਿੱ ਚ ਪਾਉ 
Steps 3: ਡਬਜਲੀ ਦੇ ਸਕੋੇਰ ਦਾ ਬਿੱ ਰਨ ਆਂਨ ਕਰ ੋ
Steps 4: ਯੂਪੀਐਸ ਦਾ ਬਰਨ ਆਂਨ ਕਰੋ 
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Steps 5: ਕੰਡਪਉਰਰ ਦਾ ਬਿੱ ਰਨ  ਦਬਾਉ 

Steps 6: ਹੁਣ ਕੰਡਪਉਰਰ ਨੰੂ ਬੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੋ 

 

 

 

 

 ਯੂਪੀਐਸ ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਸਕੋੇਰ ਆਂਨ ਹੋਣ ਤ ੋਬਾਅਦ ਹੀ ਆਂਨ ਕਰੋ 
 ਕੰਪਉਰਰ ਨੰੂ ਪਾਵਰ ਸੋਕੇਰ ਆਂਨ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਨਂ ਕਰੋ 
 ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਸੋਕਰੇ ਡਵਿੱ ਚ ਕੋਈ ਡਬਜਲੀ ਦਾ ਝਰਕਾ ਲਗ ੇਤਾ  ਪਾਵਰ ਸੋਕੇਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ   

 

 

 

 ਜੇਕਰ ਯੂਪੀਐਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਪਉਰਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ  
 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਡਗਿੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਡਪਉਰਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ 

 

 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਡਕ ਕੰਡਪਉਰਰਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੇਕਰ  ਹੈ ਤਾ ਡਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਡਸਸਰਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 
ਤੋ ਮਦਦ ਲਵ ੋ

 

4 ਮਕਸਦ 

ਇਸ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੁਅਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਡਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਡਵਿੱ ਚ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ 
ਅਤੇ  ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਦ ੇਵਖ-ਵਖ ਪਿੱਧਰ ਤ ੇਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰ ੇਦਡਸਆ ਡਗਆ ਹੈ| 

5 ਸਕੋਪ੍ 

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਕੋਪ ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾ ਨੰੂ ਸਡਹਯੋਗ ਅਤ ੇਡਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ. 

6 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 

ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਵਰਤਣ ਦੌਰਾਨ ਹੇਿ ਡਲਖੇ  ਸੋਧ ਅਤ ੇਨੁਕਡਤਆਂ ਦਾ ਡਧਆਨ ਰਖੋ: 

 ਪਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਯੂਜਰ ਨਾਮ ਅਤ ੇਪਾਸਵਰਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
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 ਡਸਰਫ ਸੰਬੰਡਧਤ ਅਤ ੇਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰੋ 
 ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋ ਪਡਹਲਾਂ ਇਿੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲੋਂ 
 ਜਰੂਰੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਨਹੀ ਛਿੱ ਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

 ਝੂਿੀਆ ਂਜਾਣਕਾਰੀਆ ਂਨਾ ਦਰਜ ਕਰੋ 

1. ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ - ਆਨਲਾਈਨ 
a) ਬਰਾਊਜ਼ਰਨੰੂਖੋਲਹਣਲਈ ਤੇਿਬਲਕਡਲਿੱ ਕਕਰੋ 
  i)ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖਾਲੀ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਰ ਖੁਲੇਗਾ 
  ii)ਉਸ ਵਿਚ URL ਭਰੋ ਤੇ ਇੰਟਰ ਦਾ ਬੱਟਨ ਦਬਾਓ 

2 ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੁਿੱ ਲਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੇਿ ਡਲਖੇ ਡਨਯਮਾਂ ਨੰੂ ਵਰਤ ੋ

ਕਦਮ 1:-ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਡਵਿੱ ਚ ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਜ਼ਲਹਾ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਹੇਿ ਡਦਿੱ ਤਾ URL ਡਲਖੋ 
http://edistrict.punjabgovt.gov.in 

ਕਦਮ 2 :-  ਖੁਲੇ ਹੋਏ ਪੇਜ ਤੋ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਜਾਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋ

 

Figure 1 

7 ਹੋਮ ਪ੍ੇਜ 

ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ ਯੂਜਰ ਸਰਰੇਸ ਰਰੈਕਰ ,ਕਡਵਕ ਡਲੰਕ,ਹੈਲਪ ਆਡਦ,ਇਹ ਡਲੰਕ ਕਈ ਮਕਸਦਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. 

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ 

English ਦਾ ਚਣੋ 

http://edistrict.punjabgovt.gov.in/
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Figure 2 

7.1 ਕਪਵਕ ਪਲੰਕ 

ਕੁਇਕ ਡਲੰਕ ਡਵਿੱ ਚ ਡਨਮਨ ਡਲੰਕ ਸ਼ਾਡਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ 

i. ਹੋਮ–ਡਲੰਕ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤਿੱਕ ਪਹੰੁਚਣ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ii. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂ ਸ ਯੋਜਨਾ–ਡਲੰਕ NeGP ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

iii. ਈ-ਪਿਸਪਟਰਕਟ–ਡਲੰਕ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਪਿੋਜੈਕਰ ਦ ੇਵਰਣਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

iv. ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ– ਡਲੰਕ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਪਿੋਜਕੈਰ ਦ ੇਤਡਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

v. ਪ੍ਾਇਲਟ ਪ਼ਿਲਹੇ–ਪਾਇਲਰ ਡਜ਼ਡਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

vi. ਲੋੜੀਂ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇ਼ਿ–ਡਲੰਕ ਹਰ ਇਿੱਕ ਸੇਵਾ ਦ ੇਤਡਹਤ ਲੋੜੀਂਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

vii. ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਆਦੇਸ਼ / ਸੂਚਨਾਵਾਂ–ਡਲੰਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਆਦੇਸ਼/ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

viii. ਈ-ਗਵਰਨੈਂ ਸ ਦਸਤਾਵੇ਼ਿ–ਡਲੰਕ ਈ-ਗਵਰਨੈਂ ਸ ਦ ੇਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

ix. ਸੁਪਵਧਾਕੇਂਦਰਾਂਦੀਸੂਚੀ–ਡਲੰਕ ਸੁਡਵਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

x. ਟੈਂਿਰ/ਨੋਪਟਸ–ਡਲੰਕ ਰੈਂਿਰ /ਨੋਡਰਸਾਂ ਦ ੇਵਰਣਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
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xi. ਸੁਝਾਅ–ਡਲੰਕ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

7.2 ਪਵਭਾਗ ਲਾਗਇਨ ਪਲੰਕ 

ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਡਵਭਾਗ ਦ ੇਯੂਜਰ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ, ਜਦ ਡਵਭਾਗ ਦਾ ਯੂਜਰ ਇਸ ਤ ੇਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾ ਡਵਭਾਗ 
ਲਾਗਇਨ ਪੇਜ ਖੁਲ ਜਾਂਦਾਹ|ੈ 

ਪਵਭਾਗਦੇਯੂਜਰਦੇ ਲਾਗਇਨ ਲਈ 

ਇਸ ਪੇਜ ਤ ੇਯੂਜਰ ਆਪਣੇ ਲਾਗਇਨ ਨਾਮ ਤ ੇਪਾਸਵਰਿ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕ ੇਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਾਗਇਨ ਤ ੋਬਾਅਦ ਯੂਜਰ ਆਪਣ ੇ
ਸੰਬੰਡਧਤ ਡਵਭਾਗ ਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇਗਾ. 

ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਿ ਡਲਖ ੇਡਨਯਮਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰੋ 

 ਲਾਗਇਨ ਡਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੂਜਰ ਨਾਮ ਭਰੋ 
 ਪਾਸਵਰਿ ਡਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਪਾਸਵਰਿਭਰੋ 
 ਲਾਗਇਨ ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ  

 

Figure 3 

7.3 ਸਟੇਟਸ ਟਰੇਕਰ 

ਇਸ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਯੂਜਰ ਅਰਜੀ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਬਨੈਪਿੱਤਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 
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8 ਪਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਸੰਖੇਪ੍ ਜਾਣਕਾਰੀ 

8.1 ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ 

ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਇਕ ਇਲੈਕਰਿਾਡਨਕਦਸਤਖਤਹੈ ਜੋ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣਜਾਦਸਤਾਵੇਜ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ 
ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੰੁਦੀ  ਹੈ,ਅਤੇ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਇਸ ਦੀ ਤਸਿੱਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ  ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀ 

ਗਈ ਹੈ | ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵੀ ਰਰਾਂਸਫਰ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਡਕਸੇ ਦੁਆਰਾ  ਵਰਡਤਆ ਨਹੀ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਮੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਡਦੰਦਾ ਹੈ. ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ  ਦਸਤਾਵੇਜ 

ਲਈਵਰਡਤਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

8.2 ਪਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ 

ਹਿੱਥ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਕਉਂਡਕ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ  0 & 1s ਨਾਲ ਬਡਣਆ 
ਹੋਇਆ  ਕੰਡਪਊਰਰ ਦਾ ਪਿੋਗਰਾਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈਡਸਆਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਡਪਊਰਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ 
ਕਾਗਜ ਤੋ ਦੂਜੇ ਕਾਗਜ ਤੇ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਇਕ ਇਲੇਕਰਿੋਡਨਕਪਛਾਣਹੈ ਜੋ ਕੀ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜਤੋ 

ਦੂਜ ੇਦਸਤਾਵੇਜ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਡਕਉਂਡਕ ਇਹੋ ਕੰਡਪਊਰਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ  ਡਗਆ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ੀ 
ਦਸਤਾਵੇਜ  ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਖੀਰਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹੈ, ਡਜਸ ਡਵਚ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਦਾ ਿਰ 
ਰਡਹੰਦਾ ਹੈ. ਪਰਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਕੰਡਪਊਰਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਤਖਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੇ ਡਕਸੇ ਵੀ ਪੇਜ 

ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਡਸਸ਼ ਕਰੋ ਤਾ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ  ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| 

 

Figure4 
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8.3 ਪਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਵੈਧਤਾ 

October 17, 2000 ਨੰੂ Indian Information Technology Act 2000 (http://deity.gov.in/content/information-

technology-act) ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ Information Technology Act of 2000 ਦਾ ਇਕ ਸਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਿਾ ਮਕਸਦ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ 

ਈ-ਗਵਰਨੈੈੰਸ ਡਵਿੱ ਚ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੰੂ Controller of Certifying Authorities 

(CCA) ਦਾ ਆਡਫ਼ਸ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸਨ 2000 ਡਵਚ CCA licenses Certifying Authorities (CAs) IT Act 2000 ਦੇ ਦਾਯਰੇ ਡਵਿੱ ਚ ਆਕੇ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ 

Certificates (DSC) ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ,CCA ਸਮੇ-ਸਮੇਂ  ਤੇ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇ ਡਨਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਰਡਹੰਦੀ 

ਹੈ The Root Certifying Authority of India (RCAI) ਇਕ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਿਮਾਣ ਪਿੱ ਤਰ ਨਾਲ ਯੂਜਰ  
ਲਈ ਇਕ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਜਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਓਹੋ ਯੂਜਰ  ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਪਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

Section 5 ਦੇ ਹੇਿ  CCA ਇਕ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਕ ਹਿੱ ਥ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

ਤੇ ਉਨਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹਿੱ ਥ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖਤਾ  ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

9 ਪਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱ੍ਤਰ ਨੰੂ  ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ 

ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਨੰੂ ਇੰਸਰਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ ਸਰਡਵਸ ਪਿੋਵਾਇਿਰ ਡਵਿੱ ਚ  ਇੰਸਰਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਡਜਸ ਲਈ ਹੇਿ 
ਡਲਖੇ ਡਨਯਮ ਵਰਤੋ. 

ਸਰਡਵਸ ਪਿੋਵਾਇਿਰ ਡਵਚ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਇੰਸਰਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਇਕ ਇੰਸਰਾਲ ਫਾਇਲ ਤੇ ਇਕ ਪਾਸਵਰਿ ਦੀ 
ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯੂਜਰ ਨੰੂ  ਆਪਣੇ ਕੰਡਪਊਰਰ ਡਵਿੱ ਚ USB ਰਾਹੀ ਲਗਾਓ ਯੂਜਰ pfx ਜਾਂ .cer ਫਾਇਲ ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 
ਊਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਿੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਡਵਚ <Next> ਦਾ ਬਿੱ ਰਨਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

http://deity.gov.in/content/information-technology-act
http://deity.gov.in/content/information-technology-act
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Figure 9 

ਪਿਮਾਣਪਿੱਤਰ ਇੰਸਰਾਲ ਕਰਨ ਲਈ browse ਦੇ ਬਿੱ ਰਨ ਤੇ  ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰਕੇ <Next> ਦਾ ਬਿੱ ਰਨ ਦਬਾਉ. 

 
Figure 10 

ਫਾਇਲ ਇਥੋ ਚੋਣ  
ਕਰੋ 
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ਪਾਸਵਰਿ ਭਰ ਕੇ <Next> ਦਾ ਬਰਨ ਦਬੋ. 

 
Figure 11 

 

<Next> ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

 
Figure 12 

ਪਾਸਵਰਿ ਇਥੇ 
ਭਰੋ 
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ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ <finish> ਦਾ ਬਿੱ ਰਨ ਦਬਾਉ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਪਿਮਾਣਪਿੱਤਰ ਇੰਸਰਾਲ ਹੋ ਜਾਉ. 

 
Figure 13 

<finish>ਦੇ ਬਿੱ ਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨ ਤੋ  ਬਾਅਦ ਹੇਿ ਡਦਿੱ ਤਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਖੋ ਅਿੱ ਗੇ ਵਧਣ ਲਈ <ok> ਤੇ ਕਡਲਿੱ ਕ ਕਰੋ 

 
Figure 14 

ਯੂਜਰ  ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਇੰਸਰਾਲ ਕੀਤੇ ਪਿਮਾਣ ਪਿੱਤਰ ਨੰੂ Internet OptionsContentCertificates ਡਵਿੱ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ 
ਸਕਦਾ ਹੈ | 
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Figure 15 

 

9.1 ਜਰੂਰਤਾਂ 

ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਨੰੂ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਡਪਊਰਰ ਦੀ ਸੈਡਰੰਗ ਨੰੂ  ਬਦਲਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਹੇਿ ਡਦਤੇ ਡਨਯਮਾਂ  

ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਡਰੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

1. ਯੂਜਰ   ਆਪਣੇ ਕੰਡਪਊਰਰ ਡਵਚੋ <Internet Explorer> ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

2.  “Active X” ਸੈਡਰੰਗ enable ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ 

3. “JavaScript” ਸੈਡਰੰਗ enable ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ 
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4. ਆਪਣੇ ਕੰਡਪਊਰਰ ਡਵਿੱ ਚ Control Panel>>Internet Options>>Security>>Custom Level ਜਾਓ ਤੇ ਹੇਿ ਡਦਤੇ 

ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਬਰਨ enable ਕਰਦੋ 

 

Figure 16 
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Figure 17 

 

Figure 18 
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Figure 19 

 

10 ਈ-ਪਿਸਪਟਰਕਟ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਵੱਚ ਪਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 

10.1 ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਪਧਕਾਰੀ ਲਾਗਇਨ 

ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋ ਲਾਗਇਨਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਯੂਜਰ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਵਰਕਬੈਂਚ ਤੇ 
ਪਹੰੁਚ ਜਾਣਗੇ  

 ਲਾਗਇਨ ਲਈ ਹੇਿ ਡਲਖੇ ਡਨਯਮਾ  ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ | 

 ਲਾਗਇਨ ਨਾਮ ਫ਼ੀਲਿ ਡਵਿੱਚ ਲਾਗਇਨ ਨਾਮ ਭਰੋ | 

 ਪਾਸਵਰਿ ਫ਼ੀਲਿ ਡਵਿੱ ਚ ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 
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 ਲਾਗਇਨ ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ . 

 
Figure 20 

 

ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਨਬਾਕਸ ਨੰੂ ਚੈਕ ਕਰੇ 

 

Figure 21 

ਸੇਵਾਨਾਮਡਲੰਕਤੇ
ਕਡਲਕਕਰੋ 

 

ਲਾਗਇਨਕਰਨਲਈ
ਲਾਗਇਨ ਨਾਮ ਅਤੇ 
ਪਾਸਵਰਿ ਭਰੋ 
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ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਸੇਵਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫ਼ੀਲਿ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਦ ੇਡਲੰਕ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਨ| 

 

Figure 22 

 

ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਪਿੱਤਰ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਡਤਆਰ ਹੈ , ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ / ਐਿਂ ਯੂਜਰ ਹੋਮ ਪੇਜ ਤੇ <ਸਰਡਵਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫ਼ਾਰ 
ਸਾਈਡਨੰਗ> ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇ 

. 

ਕਾਰਵਾਈ ਫ਼ੀਲਿ ਡਵਚੋ ਅਪਰੁਵ 
ਦਾ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵੇ ਬਿੱ ਰਨ ਤੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰ ੋ
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Figure 23 

ਜਦ ੋਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ <Service Pending For Signing>ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪੋਪ ਅਪ ਡਵੰਿ ੋਡਦਸਦੀ ਹੈ ਡਜਸ 
ਡਵਿੱ ਚ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਤੋ ਬਚ ੇਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਆਦੀ ਸੂਚੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ |ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ ਡਕਸੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਨੰਬਰ 
ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਲੈਕਰ ਆਲ ਕਰਕੇ ਇਕਵਾਰ ਡਵਿੱ ਚ ਹੀ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਫਰ ਏਿੰ ਯੂਜਰ ਡਕਸੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਚੋਣ ਚੈਕਬਾਕਸ ਤੇ ਇਕ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ<Go>ਤ ੇਕਡਲਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ|   

 

 

ਸਰਡਵਸਪੈਡਿੰਗਫ਼ਾਰਸਾਈਡਨਗ
ਡਲੰਕਤੇਕਡਲਕਕਰੋ 
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ਇਕ ਬੇਨਤੀ ਦ ੇਪਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ:  

 

Figure 24 

ਜਦ ੋਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ<Go> ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਡਵਖਾ 
ਦੇਂਦੀ ਹੈ ,ਹੁਣ ਚੈਕਬਾਕਸ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਡਰਕਾਰਿ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰੋ|  

 
Figure 25 

ਬੇਨਤੀਨੰਬਰਦਰਜਕਰੋ 

 

ਡਿਡਜਰਲਦਸਤਖਤਤੋਬਚੇਹੋਈ
ਬੇਨਡਤਆਦੀਸੂਚੀ 

 

ਚੈਕਬਾਕਸ ਤ ੇਚਕੈ ਕਰਕੇ 
ਬੇਨਤੀ ਪਿੱ ਧਰ ਦਾਚਣੋ 
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ਮਲਟੀਪ੍ਲ ਬੇਨਤੀਆ ਲਈ ਪਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ 

ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ ਮਲਰੀਪਲ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਵੀ <Select All> ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਡਵਿੱ ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ,ਇਸ 

ਚੈਕਬਾਕਸ ਨੰੂ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਸਾਰੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਇਕ ਵਾਰ ਡਵਿੱ ਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| 

 

 

Figure 26 

ਸਲੈਕਰਆਲਤੇਚੈਕਕਰਕੇਮਲਰੀਪਲ
ਪੈਂਡਿੰਗਬੇਨਡਤਆਨੰੂਇਕਵਾਰਡਵਿੱ ਚਦਸ
ਤਖਤਕਰਸਕਦਾਹੈ 
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ਡਰਕਾਰਿ ਸਲੈਕਰ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ <Sign Data> ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇ ਅਤ ੇਸਲੈਕਰ ਡਰਕਾਰਿ ਤੇ 
ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ|   

 

Figure 27 

<Sign Data> ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਕ ਡਸਕਯੂਡਰਰੀ ਅਲਰਰ ਦੀ ਡਵੰਿ ੋਡਵਖੇਗੀ ,ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ <Yes> 

ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਸਫਲ ਕਰੇ,ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ <Do not show this dialog box again> ਦ ੇ

ਚੈਕਬਾਕਸ ਤ ੇਕਡਲਕ ਨਾ ਕਰੇ , ਇਹ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਯੂਜਰ ਡਸਕਯੋਰਰੀ ਲਈ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰੇਗਾ. 

ਸਾਈਨਿਾਰਾ ਬਿੱ ਰਨ ਤ ੇਕਡਲਕ 

ਕਰੋ 

 



       ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

 

© 2014. Government of Punjab. All rights reserved. 29 
 

 

 
Figure 28 

<Yes> ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਿਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਵਖੇਗੀ,ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ 
ਸੰਬਡਧਤ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਨੰੂ ਸਲੈਕਰ ਕਰਕੇ <OK> ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇ| 

ਯੈਸਬਿੱਰਨਤੇਕਡਲਕਕਰੋ 

 

ਇਸਚੈਕਬਾਕਸਤੇਚੈਕਨਾਕਰੋ 

 

 



       ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

 

© 2014. Government of Punjab. All rights reserved. 30 
 

 
Figure 29 

<Ok> ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਕ ਡਸਕਯੂਡਰਰੀ ਅਲਰਰ ਦੀ ਡਵੰਿ ੋਡਵਖੇਗੀ ,ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ <Yes> ਬਿੱਰਨ ਤੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਸਫਲ ਕਰੇ,ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ <Do not show this dialog box again> ਦ ੇਚਕੈਬਾਕਸ 

ਤੇ ਕਡਲਕ ਨਾ ਕਰੇ , ਇਹ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਯੂਜਰ ਡਸਕਯੋਰਰੀ ਲਈ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰੇਗਾ 

ਔਕੇ ਬਿੱ ਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ 
ਕਰੇ 

 

ਸਰਰੀਡਫਕਰੇ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰੇ 
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Figure 30 

<Yes> ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਿਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਡਵਿੱ ਚ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਵਖੇਗੀ, ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ 
ਸੰਬਡਧਤ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਨੰੂ ਸਲੈਕਰ ਕਰਕੇ <Ok> ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇ| 

ਯੈਸਬਿੱਰਨਤੇਕਡਲਕਕਰੋ 

 

ਇਸਚੈਕਬਾਕਸਤੇਚੈਕ 
ਨਾਕਰੋ 
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Figure 31 

<OK> ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨ ਤ ੋਬਾਅਦ ਇਕ ਡਸਕਯੂਡਰਰੀ ਅਲਰਰ ਦੀ ਡਵੰਿ ੋਡਵਖੇਗੀ ,ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ <Yes> ਬਿੱਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ 
ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਸਫਲ ਕਰੇ, ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ <Do not show this dialog box again> ਦੇ ਚੈਕਬਾਕਸ ਤ ੇਕਡਲਕ ਨਾ 
ਕਰੇ ,ਇਹ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਯੂਜਰ ਡਸਕਯੋਰਰੀ ਲਈ ਸਮਝੋਤਾ ਕਰੇਗਾ| 

 

 
 

Figure 32 

ਔਕੇ ਬਿੱ ਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ੇ

 

ਯੈਸਬਿੱਰਨਤੇਕਡਲਕਕਰੋ 

 

ਇਸਚੈਕਬਾਕਸਤੇਚੈਕ 
ਨਾਕਰੋ 
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ਪਿਵਾਨਗੀ ਅਡਧਕਾਰੀ <Yes> ਬਿੱਰਨ ਤ ੇਕਡਲਕ ਕਰਕ ੇਦਸਤਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਕਰੇ,ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਹੈ ਅਤ ੇਈ-

ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਜੀਰਲੀਦਸਤਖਤ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸੁਡਵਧਾ ਡਵਿੱ ਚ ਡਿਡਲਵਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਡਦੰਦੀ ਹੈ |  

 
Figure 33 

 

 

 

 

 

 

<Update Finish> ਬਿੱਰਨ 
ਤ ੇਕਡਲਕ ਕਰੋ 
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11 ਯੂਜਰ ਨੰੂ ਅੰਤ ਪਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਸੇਧ ਦਣੇੀ 

ਪੜਤਾਲ ਅਡਧਕਾਰੀ ਨੂੂਁ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਪਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਿ ਡਦਤੀਆ ਗਲਾ ਤੇ ਡਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

I. ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਡਿਵਾਈਸ ਡਕਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ 

II.  ਆਪਣੇ ਡਦਤੇ ਹੋਏ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖੋ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ 

III. ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਡਧਆਨ ਰਖੋ ਡਕ ਨਾਗਡਰਕ ਦੀ ਡਦਤੀ ਈ-ਮੇਲ-ID ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ DSC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ 

ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤਕ ਓਸੇ ਈ-ਮੇਲ-ID ਤੇ ਕਰੋ 

IV. ਆਪਣੇ ਡਸਸਰਮ ਦੇ ਪਾਸਵਰਿ ਨੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱ ਖੋ ਅਤੇ ਡਕਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ 

V. ਅਗਰ ਤੋਹਾਿਾ ਡਿਜੀਰਲ ਦਸਤਖਤ ਡਿਵਾਈਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੰ ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਜਲਦੀ ਤੋ ਜਲਦੀ ਈ-

ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਅਡਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 

 

12 ਘੋਸ਼ਣਾ ਪਿੱ ਤਰ 

ਯੂਜਰ ਮੈਨੁਅਲ ਜਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤ ੋਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਡਕ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੋਰ ਅਿੱਲਗ ਹੋ ਸਕਦੇਹਨ | 

 

 

 

 

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


