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1. ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ 

ਐਬਹੀਿੇਸ਼ਨ ਿੇਰਿ਼ਾ 
ਏਸੀਜੀ ਅਡਸਸਰੈਂਰ ਕਡਮਸ਼ਨਰ ਜਨਰਲ 

ਏਿੀਸੀ ਿਧੀਕ ਡਿਪਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ 

ਏਿੀਓ ਐਗਰੀਕਲਚੁੱ ਰ ਡਿਿੇਲਪਮੇਂਰ ਅਫਸਰ 

ਏਐਫਐਸਓ ਅਡਸਸਰੈਂਰ ਫੂਿ ਐਿਂ ਸਪਲਾਇਸ ਅਡਫਸਰ 

ਬੀਏਓ ਬਲਾਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ 

ਸੀਏਓ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ 

ਸੀਿੀਪੀਓ ਚਾਇਲਿ ਡਿਿੇਲਪਮੇਂਰ ਪਿੌਜੈਕਰ ਅਫਸਰ 

ਸੀਐਮਓ ਚੀਫ ਮੈਿੀਕਲ  ਅਫਸਰ 

ਸੀਐਸਸੀ ਕਾੁੱਮਨ ਸਰਡਿਸ ਸੈਂਰਰ (ਆਮ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰ) 

ਿੀਸੀ ਡਿਪਰੀ ਕਡਮਸ਼ਨਰ 

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

ਿੀਸੀਿੀਐਸਐਸਓ ਿੀਡਲੰਗ ਕਲਰਕ, ਿੀਐਸਐਸਔ (ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਡਸਡਕਊਡਰਰੀ ਆਡਫਸਰ) 

ਦਫ਼ਤਰ 

ਿੀਸੀਈਓਐਮਸੀ ਿੀਡਲੰਗ ਕਲਰਕ, ਐਮਸੀ (ਡਮਊਨਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਿੀਆਰਏ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਰੈਡਿਡਨਉ ਅਡਸਸਰੈਂਰ 

ਿੀਆਰਔਓ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਰੈਡਿਡਨਉ ਅਫਸਰ 
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ਿੀਐਸਐਸਓ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਡਸਡਕਊਡਰਰੀ ਅਫਸਰ 

ਈ -ਗੋਿਰਨੋਸ  ਈਲੈਕਰਿੋਡਨਕ ਗਿਰਨੋਸ 

ਈਓਐਮਸੀ ਐਗਜੈਕਡਰਿ ਡਮਉਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 

ਐਫਆਈ ਫੂਿ ਇੰਸਪੈਕਰਰ 

ਜੀ2ਬੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂ ਡਬਜਨੇਸ 

ਜੀ2ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂ ਡਸਰੀਜਨ 

ਜੀ2ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂ ਗੌਿਰਨਮੈਂਰ  

ਆਈਸੀਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਿਂ ਕਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨਰੈਕਨੋਲੋਜੀ 

ਐਮਓ ਮੈਿੀਕਲ ਅਫਸਰ 

ਐਨਔਸੀ ਨੋ ਓਬਜੇਕਸ਼ਨ ਸਰਡਰਡਫਕੇਰ 

ਓਬੀਸੀ ਅਦਰ ਬੈਕਿਰਿ ਕਲਾਸ 

ਪੀਸੀਐਸਿੀਐਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਲਰਕ, ਐਸਿੀਐਮ (ਸਬ ਡਿਿੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜੀਸਰਰੇਰ) ਦਫ਼ਤਰ 

ਪੀਜੀਏ ਪਬਡਲਕ ਗਰੀਿੇਂਨਸ ਅਡਸਸਰੈਂਰ 

ਪੀਆਈਓ ਪਬਡਲਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ 

ਪੀਐਲਏ ਪਾਸਪੋਰਰ ਲਾਇਸੈੈੰਡਸੰਗ ਅਡਸਸਰੈਂਰ 

ਪੀਐਲਸੀ ਪਾਸਪੋਰਰ ਲਾਈਸੈਂਡਸੰਗ ਕਲਰਕ 

ਆਰਰੀਆਈ ਰਾਈਰ ਰੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ 

ਐਸਿੀਐਮ ਸਬ ਡਿਿੀਜ਼ਨਲ ਮੈਡਜਸਰਿੇਰ 
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ਐਸਸੀ ਸ਼ਿਊਲ ਕਾਸਰ 

ਐਸਸੀਏ ਸਦਰ ਕੋਡਪੰਗ ਏਜੰਸੀ 

ਐਸਿੀਏ ਸਬ ਡਿਿੀਜਨਲ ਅਡਸਸਰੈਂਰ 

ਐਸਐਮਓ ਸੀਡਨਅਰ ਮੈਿੀਕਲ ਅਫਸਰ 

 

2. ਪਿੋਜੈਕਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ 

ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਿੋਜੈਕਰ ਕਾਰਜਪਿਿਾਿ ਦੇ ਸਿੈਚਾਲਣ, ਬੈਕਐਿਂ ਕੰਡਪਊਰਰੀਕਰਨ, ਭਾਗੀਦਾਰ ਡਿਭਾਗਾਂ ਡਿੁੱ ਚ ਿਾਰਾ ਦੇ 

ਡਿਜੀਰਲੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪਿਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਡਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਸੰਗਡਿਤ ਅਤੇ ਸਡਿਜ ਡਿਤਰਣ ਦਾ ਰੀਚਾ ਡਮੁੱ ਿਦਾ 

ਿੈ. 

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਡਿਤ ਫਰੰਰ-ਐਿਂਨਾਗਡਰਕ ਸੁਡਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਡਿੁੱ ਚ ਡਜ਼ਲਹਾ, ਤਡਿਸੀਲ, ਸਬ-ਿਿੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ 

ਪੁੱ ਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਮਡਿਆ ਡਗਆ ਿੈ. ਡਪੰਿ ਪੁੱ ਧਰ ਦੇ ਫਰੰਰ-ਐਿਂਸੇਿਾਿਾਂ ਦੇ ਡਿਤਰਣ ਲਈ ਗਿਾਮ ਸੁਡਿਧਾ 

ਕੇਂਦਰਾਂ (GSCs) ਦੁਆਰਾ ਸਿਾਡਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ. 

ਪਿਾਜੈਕਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਜ਼ਲਹਾ ਪੁੱ ਧਰ 'ਤੇ ਡਿਤਡਰਤ ਿੰੁਦੇ ਉੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਨੰੂ ਡਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓੁਣਾ ਅਤੇ ਇੁੱ ਕ ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਆਮ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਡਰਕ ਸੇਿਾਿਾਂਦੇ ਡਿਤਰਣਨੰੂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਕ-ਐਿਂ ਡਿੁੱ ਚ ਕੰਡਪਊਰਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਿੈ. 

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਿਡਭੰਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰੂ ਕਿਮਬੁੱ ਧ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਕ ਮਾਮਡਲਆਂ/ਅਪੀਲਾਂ/ਡਸ਼ਕਾਇਤਾਂਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 

ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨਾ,ਜਨਤਕ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਆਮ ਸੇਿਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਤਡਰਤ ਕੀਤੀਆਂ 

ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਮੂਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਪਿਡਕਿਆਿਾਂ ਦੀ ਿੋਰ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਣਾਓੁਣਾ ਿੀ ਿੈ. ਪੰਜਾਬ ਡਿਚ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਪਿੋਜੈਕਰ 

ਤਡਿਤ ਆਓਣੁ ਿਾਲੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਿੇਿਾਂ ਡਦੁੱ ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈ. 
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2.1. ਪੰਜਾਬ ਡਿਚ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਪਿੋਜੈਕਰ ਤਡਿਤ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਡਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਂ 

ਲੜੀ 

ਨੰਬਰ 

ਵਿਭ਼ਾਗ ਨ਼ਾਮ ਸੇਿ਼ਾ ਨ਼ਾਮ 

1.  ਡਨਜੀ ਡਿਭਾਗ ਡਰਿਾਇਸ਼ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ(ਸਡਿਰੀ/ਪੇਂਿੂ) 

2.  ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਡਿਭਾਗ  (ਡਪਛੜੀਆ/ ਿੋਰ ਡਪਛੜੀਆ) ਸਿੇਣੀਆ ਲਈ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ 

3.  

ਸਮਾਡਜਕ ਸੁਰੁੱ ਡਿਆ ਦਾ ਡਿਭਾਗ 

ਬੁਢਾਪਾ ਪੇੈੰਨਸ਼ਨ  (ਸਡਿਰੀ / ਪੇਂਿੂ) 

4.  21 ਸਾਲ ਤੋ ਘੁੱ ਰ ਉਮਰ ਦੇ ਆਸ਼ਡਰਤ ਬਡਚਆ ਨੂਂ ਡਿੁੱ ਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਡਬਨੈ 

ਪੁੱ ਤਰ (ਸਡਿਰੀ / ਪੇਂਿੂ) 

5.  ਅਪੰਗ ਡਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਡਿੁੱ ਤੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ (ਪੇਂਿੂ / ਸਡਿਰੀ) 

6.  58 ਸਾਲ ਤੋ ਘੁੱ ਰ ਉਮਰ ਦੀਆ ਂਡਿਧਿਾ ਅਤੇ ਡਨਆਸ਼ਡਰਤ ਔਰਤਾ ਲਈ ਡਿੁੱ ਤੀ 

ਸਿਾਇਤਾ ਸਕੀਮ (ਸਡਿਰੀ / ਪੇਂਿੂ) 

7.  Senior Citizen Identity Card 

8.  

ਡਸਿਤ ਡਿਭਾਗ 

ਜਨਮ / ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਰੀਡਫਕਰੇ ਬਣਿਾਉਣ ਲਈ 

9.  ਜਨਮ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਡਿੁੱਚ ਬਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 

10.  ਜਨਮ / ਮੌਤ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਸਿੀ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 

11.  ਜਨਮ / ਮੌਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 
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12.  

ਿੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਡਿਭਾਗ 

ਬੀਜ /ਿਾਦ  / ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ  ਨੰੂ  ਿਚੇਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਿਾਉਣ  ਅਤੇ 

ਨਿੀਨੀਕਰਨ ਲਈ  

13.  ਬੀਜ / ਿਾਦ ਦੇ ਗਦੁਾਮ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿੁੱਚ ਜੜੋਨ ਲਈ 

14.  ਬੀਜ/ ਿਾਦ/ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ ਦੀ ਿੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਦੇ  ਿੁਪਲੀਕਰੇ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਿਾਉਣ 

ਲਈ 

15.  ਬੀਜ/ਿਾਦ /ਕੀਰਨਾਸ਼ਕ  ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਡਿੁੱ ਚ ਸ਼ਾਡਮਲ/ਿਾਡਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 

16.  

ਿੋਮ ਡਿਭਾਗ 

  

ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਾਉਣ ਲਈ 

17.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਡਿਨੀਕਰਨ ਲਈ 

18.  ਿੁਪਲੀਕੇਰ ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ 

19.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ 

20.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿੁੱਚ ਿਡਿਆਰ  ਬਾਰ ੇਦਰਜ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 

21.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿੁੱਚ ਡਰਰਨੇਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਨੰੂ ਸ਼ਾਡਮਲ/ਿਾਡਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 

22.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅਡਧਕਾਰ ਿਤੇਰ ਦੀ ਐਕਸਰੇਂਸ਼ਨ ਲਈ 

23.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਿੁੱਚ ਿਡਿਆਰ ਦੇ ਸਾਡਮਲ /ਿਾਡਰਜ ਲਈ 

24.  ਿਡਿਆਰ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ/ਇਜਾਜਤ 

25.  ਮੌਤ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਡਿੁੱ ਚ ਿਡਿਆਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਲਈ ਅਡਧਕਾਰ 
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26.  ਮੌਤ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਡਿੁੱ ਚ ਿਡਿਆਰ ਦੀ ਡਿਕਰੀ / ਨਾਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 

27.  ਿਡਿਆਰ ਦੀ ਪਰਡਮਰ ਲਈ 

28.  ਕਾਰਤੂਸ ਦੀ ਐਕਸ ਰੇਂਸ਼ਨ ਲਈ 

29.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰੂ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ 

30.  ਆਰਮ ਲਾਇਸੰਸ ਡਿੁੱਚ ਪਤ ੇਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ 

31.  ਡਿਆਿ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ(1954, ਦ ੇਸਪੈਸ਼ਲ ਮਡੈਰਜ ਐਕਰ 

ਤਡਿਤ) 

32.  ਡਿਆਿਦੇਸੋਲਮਨੇਾਈਜੇਸ਼ਨਲਈ (1954, ਦੇਸਪੈਸ਼ਲਮੈਡਰਜਐਕਰਦਤੇਡਿਤ) 

33.  2012 
ਮੈਡਰਜਐਕਰਦੀਪੰਜਾਬਕੰਪਲਸਰੀਰਡਜਸਰਿੇਸ਼ਨਦਤੇਡਿਤਡਿਆਿਦੀਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ 

34.  ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਡਰਜ ਐਕਰ ਦ ੇਤਡਿਤ ਡਿਆਿ ਦੀ ਰਡਜਸਰਰੇਸ਼ਨ  

35.  

ਿੁਰਾਕ ਅਤੇ ਡਸਡਿਲ ਸਪਲਾਈ 

ਡਿਭਾਗ 

ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਬਣਿਾਉਣ ਲਈ 

36.  ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਡਿੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ 

37.  ਿੁਪਲੀਕੇਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਿ ਬਣਿਾਉਣ ਲਈ 

38.  ਸਰੰਿਰ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਜਾਰੀ ਕਰਿਾਉਣ ਲਈ 

39.  ਪੇਂਿੂ ਡਿਕਾਸ ਅਤ ੇਪੰਚਾਯਤ ਡਿਭਾਗ ਪੇਂਿੂ ਿੇਤਰ ਸਰਰੀਡਫਕਰੇ 

40.  ਡਿੁੱ ਤ ਡਿਭਾਗ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੀ ਕਾਉਂਰਰ ਸਾਇਡਨੰਗ 
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41.  ਦਸਤਾਿੇਜਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 

42.  ਨਕਲ (ਕਾਪੀ) ਸੇਿਾ 

43.  ਨੋਡਰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ (ਰੈਡਿਡਨਉ ਕੋਰਰ ਕੇਸ) 

44.  ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਰੈਡਿਡਨਉ ਕੋਰਰ ਕੇਸ) 

45.  ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਡਰਕਿਰੀ 

46.  ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਡਿਭਾਗ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ 

47.  ਡਸ਼ਕਾਯਤ ਡਿਭਾਗ ਡਸ਼ਕਾਯਤ ਡਨਿਾਰਨ 

 

3. ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ 

3.1. ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ 

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

 ਨੈੈੱਰਿਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ  (ਇੰਰਰਨੈੈੱਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ/ਪਿਨ ਕੁਨੈਕਰੀਡਿਰੀ) 

 ਪੈਰੀਡਫਰਲ  (ਸਕੈਨਰ, ਕੈਮਰਾ,ਡਪਿੰ ਰਰ ਆਡਦ) 

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

 ਬੇਰੋਕ ਪਾਿਰ ਸਪਲਾਈ (ਯੂ ਪੀ ਐਸ) 

3.2. ਆਪਣਾ ਕੰਡਪਊਰਰ ਚਲਾਓੁਣਾ 

ਕੰਡਪਊਰਰ ਚਲਾਓਣੁ ਲਈ ਿੇਿਾਂ ਡਲਿੇ ਚਰਣ ਿਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦ ੇਿਨ. 
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ਚਰਣ 1:ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਕਰੋ ਡਕ ਕੰਡਪਊਰਰ, ਨੈੈੱਰਿਰਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ,ਪੈਰੀਡਫਰਲ ਅਤੇ ਯੂ ਪੀ ਐਸਨੰੂ ਕੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋਡੜਆ ਡਗਆ 

ਿੈ. 

ਚਰਣ 2:ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਪਲੁੱ ਗ ਨੰੂ ਡਬਜਲੀ ਦੇ ਸਾਕਰ ਡਿੁੱ ਚ ਲਗਾਓ. 

ਚਰਣ 3:ਡਬਜਲੀ ਦੇ ਸਾਕਰ ਨੰੂ ਆਨ ਕਰੋ. 

ਚਰਣ 4:ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਨੰੂ ਆਨ ਕਰੋ. 

ਚਰਣ 5:ਕੰਡਪਊਰਰ ਉੱਤੇ  (ਪਾਿਰ ਬਰਨ) ਨੰੂ ਦਬਾਓ. 

ਚਰਣ 6:ਡਸਸਰਮ ਨੰੂ ਬੂਰ ਅਪ ਿੋਣ ਡਦਓ. 

 

 

 

 

 ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਨੰੂ ਡਬਜਲੀ ਦੇ ਸਾਕਰ ਨੰੂ ਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਆਨ ਕਰੋ.  
 ਕੰਡਪਊਰਰ ਨੰੂ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਨੰੂ ਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਆਨ ਕਰੋ. 

 ਜੇਕਰ ਸਾਕਰ ਡਿੁੱ ਚ ਡਬਜਲੀ ਦੀ ਚੰਡਗਆੜੀ ਆਓੁਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਡਬਜਲੀ ਦੇ ਸਾਕਰ ਨੰੂ ਆਫ ਕਰ ਡਦਓ. 

 

 

 

 ਜੇਕਰ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚਾਰਜ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਡਪਊਰਰ ਨੰੂ ਆਨ ਨਾ ਕਰੋ. 

 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿੀ ਤਾਰਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਕਸੇ ਸਰੋਤ/ਨਮੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਡਿਚ ਿਨ, ਤਾਂ ਕੰਡਪਊਰਰ ਨੰੂ ਆਨ ਨਾ 
ਕਰੋ. 

 

 

 ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਇਿ ਡਨਸ਼ਡਚਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਡਕ ਤੁਿਾਿਾ ਕੰਡਪਊਰਰ ਸਿੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਰ ਿੋਇਆ ਿੈ 
ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਤਾਂ ਡਕਸੇ ਡਸਸਰਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਪਿਸ਼ਾਸਕ/ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਾਇਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 

ਕਰੋ. 
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4. ਉਦੇਸ਼ 

ਇਸ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੁਅਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਡਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਿੈ. ਮੈਨੁਅਲ ਡਿੁੱ ਚ ਈ-

ਡਿਸਡਰਿਕਰਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਿਰਤਦੇ ਿੋਏ ਿੁੱ ਿ-ਿੁੱ ਿ ਪੁੱ ਧਰ 'ਤੇ ਸੇਿਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰਡਜਸਰਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਕਾਰਿਾਈ 

ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਰਣ ਡਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ. 

5. ਦਾਇਰਾ 

ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾਐਿਂ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੰੂ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਦੇ ਉਪਭੋਗ ਲਈ ਸਡਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਧ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨਾ ਿੈ. 

6. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ 

ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਨਮਨ ਡਲਡਿਤ ਡਬੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਡਦਸ਼ਾ ਡਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ: 

 ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲਮਾਨਤਾ ਪਿਾਪਤ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪਾਸਿਰਿ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 

 ਕੇਿਲ ਸੰਬੰਡਧਤ ਅਤੇ ਸਿੀ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਿੀ ਦਰਜ ਕਰੋ 

 ਸਬਡਮਰ ਬਰਨ 'ਤੇ ਕਡਲੁੱ ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਡਿਲਾਂ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੰੂ ਚੈਕ ਕਰੋ 

 ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੇਤਰ ਨੰੂ ਿਾਲੀ ਨਿੀਂ ਛੁੱ ਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

 ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ/ਅਖ਼ਡਤਆਰੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ 

 ਝੂਿੇ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨਾ ਭਰੋ 

 

1. ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ - ਆਨਲਾਈਨ 

ਕ. ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੰੂ ਿੋਲਹਣ ਲਈ ਤੇ ਿਬਲ ਕਡਲੁੱ ਕ ਕਰੋ 

i. ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਮੂਲ ਸਫ਼ਾ ਜਾਂ ਿਾਲੀ ਸਫ਼ਾ ਿੋਲੇਗਾ 

ii. ਯੂ ਆਰ ਐਲ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੀ-ਬੋਰਿ 'ਤੇ ਐਰਂਰ ਬਰਨ ਦਬਾ ਡਦਓ 
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2. ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਰਰਨੈੈੱਰ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਿੋਲਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਚਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦਾ ਿੈ 

 

ਚਰਣ 1:  ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੇ ਐਿਰੈੈੱਸ ਬਾਰ ਡਿੁੱ ਚ ਿੇਿ ਡਦੁੱ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਐਲ ਨੰੂਡਲਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਿੈੈੱਬਸਾਈਰ ਨੰੂ 

ਿੋਲਹੋ  

http://edistrict.punjabgovt.gov.in 

ਚਰਣ 2:  ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਨੰੂ ਚੁਣੋ. 

 

ਡਚੁੱ ਤਰ  1 

7. ਿੋਮ ਪੇਜ 

ਿੋਮ ਪੇਜ'ਤ,ੇ ਐਿਂ-ਯੂਜ਼ਰ ਸਰੇਰਸਰਰੈਕਰ, ਕੁਇਕ ਡਲੰਕ, ਿੈਲਪ ਆਡਦਤੁੱ ਕ ਪਿੰੁਚ ਸਕਦਾ ਿੈ.ਇਿਨਾਂ ਡਲੰਕਾਂ ਤੁੱ ਕਿੇਿਾਂ ਡਜ਼ਕਰ ਕੀਤ ੇਿੁੱ ਿ-ਿੁੱ ਿ ਮਕਸਦਾਂ 

ਲਈ ਪਿੰੁਡਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ: 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣੋ 

http://edistrict.punjabgovt.gov.in/
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ਡਚੁੱ ਤਰ  2 

7.1. ਕੁਇਕ ਡਲੰਕ 

ਕੁਇਕ ਡਲੰਕ ਡਿੁੱ ਚ ਡਨਮਨ ਡਲੰਕ ਸ਼ਾਡਮਲ ਿੰੁਦੇ ਿਨ 

i. ਹੋਮ–ਡਲੰਕ ਿੋਮ ਪੇਜ ਤੁੱ ਕ ਪਿੰੁਚਣ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

ii. ਰ਼ਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਿਰਨੈਂ ਸ ਯੋਜਨ਼ਾ – ਡਲੰਕ NeGP ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

iii. ਈ-ਵਿਸਵਟਿਕਟ– ਡਲੰਕ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਪਿੋਜੈਕਰ ਦੇ ਿਰਣਨ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

iv. ਸੇਿ਼ਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ – ਡਲੰਕ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਪਿੋਜੈਕਰ ਦ ੇਤਡਿਤ ਸੇਿਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

v. ਪ਼ਾਇਲਟ ਵ਼ਿਲਹੇ  –ਪਾਇਲਰ ਡਜ਼ਡਲਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

vi. ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤ਼ਾਿੇ਼ਿ–ਡਲੰਕ ਿਰ ਇੁੱਕ ਸੇਿਾ ਦੇ ਤਡਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

vii. ਸਰਕ਼ਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ / ਸੂਚਨ਼ਾਿਾਂ –ਡਲੰਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੇਿਾਿਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼/ਸੂਚਨਾਿਾਂ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਿੈ. 

viii. ਈ-ਗਿਰਨੈਂ ਸ ਦਸਤ਼ਾਿੇ਼ਿ – ਡਲੰਕ ਈ-ਗਿਰਨੋਸ ਦੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

ix. ਸੁਵਿਧ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ – ਡਲੰਕ ਸੁਡਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

x. ਟੈਂਿਰ/ਨੋਵਟਸ – ਡਲੰਕ ਰੈਂਿਰ /ਨੋਡਰਸਾਂ ਦੇ ਿਰਣਨਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. 
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xi. ਸੁਝ਼ਾਅ – ਡਲੰਕ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

7.2. ਡਿਭਾਗ ਲਾਗਇਨ ਡਲੰਕ 

ਇਿ ਡਲੰਕ ਯੂਜ਼ਰ ਲਾਗਇਨ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਡਜਿੜਾ ਡਕ ਸੁਡਿਧਾ ਜਾਂ ਡਿਭਾਗੀ ਯੂਜ਼ਰ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ.ਜਦੋਂ ਐਿਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਡਲੰਕ 'ਤੇ 

ਕਡਲੁੱ ਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੰੂ ਡਿਭਾਗ ਲਾਗਇਨ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਭੇਡਜਆ ਜਾਿੇਗਾ ਡਜਿੇ ਐਿਂ ਯੂਜ਼ਰ ਲਾਗਇਨ ਪੇਜ ਤੁੱ ਕ ਪਿੰੁਚ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

ਵਿਭ਼ਾਗੀ ਯੂ਼ਿਰ ਲਈ ਲ਼ਾਗਇਨ 

ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦ ੇ ਿਨ. ਲਾਗਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਆਪੋ ਆਪਣ ੇ ਿਰਕਬੈਂਚ ਿੁੱਲ ਡਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ.ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਮਨਡਲਡਿਤ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ.ੋ 

 ਲਾਗਇਨ ਨਾਮ ਿੇਤਰ ਡਿੁੱ ਚ <ਲਾਗਇਨ ਨਾਮ>ਭਰੋ. 

 ਪਾਸਿਰਿ ਿੇਤਰ ਡਿੁੱ ਚ <ਪਾਸਿਰਿ> ਭਰੋ. 

 <ਲਾਗਇਨ>ਬਰਨ 'ਤੇ ਕਡਲੁੱ ਕ ਕਰੋ. 

 

ਵਚਿੱ ਤਰ  3 

<ਲਾਗਇਨ 
ਨਾਮ>ਅਤੇ 

<ਪਾਸਿਰਿ> ਦੇ ਕੇ 
ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ 
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7.3. ਸਰੇਰਸ ਰਰੈਕਰ 

ਐਿਂ-ਯੂਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਡਿਆ ਦਰਜ ਕਰ ਕ ੇਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਡਿਤੀ ਚੈੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

8. ਸੁਡਿਧਾਯੂਜ਼ਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 

ਸੁਡਿਧਾ [ਡਸੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਫਿੈਂਿਲੀ ਡਿੰਿੋ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਐਿਂ ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਫਾਰ ਐਪਲੀਕੈਂਰਸਦੀ ਡਕਸਮ 'ਤੇ ਡਨਰਭਰ ਡਿਤਰਣ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਿਾਸ ਡਮਤੀ 

ਦੁੱ ਸਦੇ ਿੋਏ ਇੁੱ ਕ ਡਸੰਗਲ ਪੁਆਇੰਰ'ਤੇ ਇਨਪੁੁੱਰ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਕਾਊਂਰਰ ਤੇ ਿੀ ਨਕਦ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਸਿੂਲਤ ਮੁਿੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ 

ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨ. 

ਸੁਡਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਨਮਨਡਲਡਿਤ ਿੈ 

I. ਨਾਗਡਰਕ ਪਿਫੋਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ 

II. ਸੇਿਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ 

III. ਡਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ 

IV. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰੇਰਸ ਰਰੈਡਕੰਗ 

V. ਗੁੰ ਮ ਿੋਈ ਰਸੀਦ ਮੁੜ ਬਣਾਉਣਾ 

VI. ਕਸਰਮ ਡਰਪੋਰਰ ਡਿਊ 

VII. ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਪੋਰਰ 

VIII. ਸੁਡਿਧਾਫੀਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਪੋਰਰ 

ਸੁਵਿਧ਼ਾ ਯ਼ੂਿਰ ਲਈ ਲ਼ਾਗਇਨ 

ਸੁਡਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਪੇਜ ਤੋਂਲਾਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ. ਲਾਗਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਆਪੋ ਆਪਣ ੇਿਰਕਬੈਂਚ ਿੁੱ ਲ ਡਨਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਿੇਗਾ. 

ਲਾਗਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਨਮਨਡਲਡਿਤ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. 

 ਲਾਗਇਨ ਨਾਮ ਿੇਤਰ ਡਿੁੱ ਚ <ਲਾਗਇਨ ਨਾਮ>ਭਰੋ. 

 ਪਾਸਿਰਿ ਿੇਤਰ ਡਿੁੱ ਚ <ਪਾਸਿਰਿ> ਭਰੋ. 

 <ਲਾਗਇਨ>ਬਰਨ 'ਤੇ ਕਡਲੁੱ ਕ ਕਰੋ. 
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ਵਚਿੱ ਤਰ  4 

8.1. ਨਾਗਡਰਕ ਪਿੋਫਾਈਲ 

ਸੁਡਿਧਾਆ ਪਰੇਰਰ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿੁੱ ਚ ਨਾਗਡਰਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿੁੱ ਚ ਪਿੰੁਚਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਗਡਰਕ ਪਿੋਫ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉੰਦਾ ਿੈ. 

8.1.1. ਨ਼ਾਗਵਰਕ ਚਣੁ ੋ

ਜੇਕਰ ਨਾਗਡਰਕ ਪਿੋਫ਼ਾਈਲ ਪਡਿਲਾਂ ਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁਡਕਆ ਿੈ, ਤਾਂਨਾਗਡਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਿ ਡਦੁੱ ਤੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. 

1. ਲਾਗਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਸਰੀਜ਼ਨ ਪੇਜ ਤੇ (ਡਚੁੱ ਤਰ 3) ਡਦਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਜਾਂਐਿਂ-ਯੂਜ਼ਰ ਡਸਰੀਜ਼ਨ ਪੇਜਤੇ ਪਿੰੁਚਣ 

ਲਈ<Activities>ਡਲੰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ. 

<ਲਾਗਇਨ ਨਾਮ>ਅਤੇ 

<ਪਾਸਿਰਿ> ਦੇ ਕੇ 

ਲਾਗਇਨ ਕਰੋ 
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ਡਚੁੱ ਤਰ  5 

2. ਐਿਂ-ਯੂਜ਼ਰ ਡਸਰੀਜ਼ਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਗਡਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ (ਡਚੁੱ ਤਰ 3 ਅ ਿੇਿੋ). 

 

Figure 6 

8.1.2. ਨਿਾਂ ਨ਼ਾਗਵਰਕ ਪਿਫੋ਼ਾਈਲ ਬਣ਼ਾਓ 

ਜੇਕਰ ਪਡਿਲਾਂ ਪਿੋਫ਼ਾਈਲਨਿੀਂ ਬਣਾਇਆ ਡਗਆ, ਤਾਂ ਨਾਗਡਰਕ ਪਿੋਫ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਡਦੁੱ ਤੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ. 

ਡਸਰੀਜ਼ਨ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਡਲੰਕ 

ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ 

ਨਾਗਡਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 
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ਚਰਣ: 

1.ਨਿਾਂ ਨਾਗਡਰਕ ਪਿੋਫ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ <Add New>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਿੈ. 

ਵਚਿੱ ਤਰ  7 

2.<Add New>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਯੂਜ਼ਰ ਫਾਰਮ ਡਿੁੱ ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਿੇਰਿੇ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਿੈ (ਡਚੁੱ ਤਰ 5 ਿੇਿੋ). 

ਡਚੁੱ ਤਰ  8 

ਨਿਾਂ ਪਿੋਫ਼ਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ<Add 

New>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 



      ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰਐਪਲੀਕਸੇ਼ਨਉਪਭੋਗਤਾਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

 

© 2014. Government of Punjab. All rights reserved.  19 
 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਡਿੁੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਡਧਤ ਸਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਭਰੋ. "*" ਡਨਸ਼ਾਨ ਿਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੇਤਰਿੀਕ 

ਤਰਾਂ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇਿਨ. ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਪੰਜ ਿੁੱ ਿ-ਿੁੱ ਿ ਭਾਗਾਂ ਡਿੁੱ ਚ ਿੰਡਿਆ ਡਗਆ ਿੈ: 

I. ਡਨੈੱਜੀ ਿਾਰਾ 

II. ਪੁੱਕਾ ਪਤਾ 

III. ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ 

IV. ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿਾ 

V. ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਚ ਿੇਰਿਾ 

ਿੇਿਾਂ ਿਰ ਫੀਲਿ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ.                                                                 

I. ਵਨਿੱਜੀ ਿ਼ਾਟ਼ਾ 

ਡਨੈੱਜੀ ਿਾਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿੁੱ ਚ ਡਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੇਤਰ ਡਜਿੇਂ ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਪਡਿਲਾ ਨਾਮ, ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਆਿਰੀ ਨਾਮ, 

ਡਲੰਗ, ਡਪਤਾ ਦਾ ਪਡਿਲਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਡਪਤਾ ਦਾ ਆਿਰੀ ਨਾਮ ਆਡਦ ਭਰੇ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ. 

ਡਚੁੱ ਤਰ  9 
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II. ਪਿੱ ਕ਼ਾ ਪਤ਼ਾ 

ਪੁੱਕਾ ਪਤਾਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿੁੱ ਚ ਡਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੇਤਰ ਡਜਿੇਂਰਾਜ, ਧਰਮ, ਡਜ਼ਲਹਾ, ਤਡਿਸੀਲ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਡਕਸੇ 

ਿੋਰ ਮਸ਼ਿੂਰ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਡਦ ਭਰੇ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ. 

ਡਚੁੱ ਤਰ  10 

ਡਚੁੱ ਤਰ  11 

ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਦਾ 
ਿੋਿੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੇਕਬਾਕਸ ਨੰੂ ਭਰੋ 

ਿੇਤਰ ਚੁਣੋ: ਸ਼ਡਿਰੀ 

ਜਾਂ ਦੇਿਾਤੀ. 
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ਡਚੁੱ ਤਰ  12 

ਡਚੁੱ ਤਰ  13 

ਡਜ਼ਲਾ ਚੁਣ ੋ

ਤਡਿਸੀਲ 
ਚੁਣ ੋ
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ਡਚੁੱ ਤਰ  14 

ਨਾਗਡਰਕ ਡਜੁੱ ਿੇਰਡਿ ਡਰਿਾ ਿੈ, ਉੱਿੇ ਦਾ ਡਪੰਨ ਕੋਿ ਅਤੇ ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਡਦਓ.  

III. ਮੌਜੂਦ਼ਾ ਪਤ਼ਾ 

ਵਚਿੱ ਤਰ  15 

ਜੇਕਰ ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਪੁੱ ਕਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਇੁੱ ਕੋ ਿੀ ਿਨ ਤਾਂ <Current address is same as permanent 

address> ਚੈੈੱਕਬਾਕਸ ਨੰੂ ਭਰੋ.ਜੇਕਰ ਇਿ ਿੁੱ ਿ ਿੁੱ ਿ ਿਨ, ਤਾਂ ਡਫਰ ਐਿਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨਾਗਡਰਕ ਦੇ ਮਜੂੌਦਾ ਪਤੇ ਦੇ ਿੇਰਿ ੇਦਰਜ ਕਰੇਗਾ.  

ਡਚੁੱ ਤਰ  16 

ਡਪੰਿ ਚਣੁ ੋ

ਜੇਕਰ ਪੁੱ ਕਾ ਪਤਾ ਅਤੇ 
ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਇੁੱ ਕੋ ਿੀ 

ਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਚੇਕਬਾਕਸ 
ਨੰੂ ਭਰੋ 
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ਜੇਕਰ ਚੈੈੱਕਬਾਕਸ ਭਡਰਆ ਿੋਿ ੇਤਾਂ ਇਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੀ ਪੁੱ ਕੇ ਪਤੇ ਦ ੇਸਾਰੇ ਡਰਕਾਰਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤ ੇਡਿੁੱ ਚ ਭਰ ਡਦੰਦਾ ਿੈ. 

IV. ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿ਼ਾ 

 

ਡਚੁੱ ਤਰ  17 

ਫਾਰਮ ਡਿੁੱ ਚ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਸਿੀ ਸੰਪਰਕ ਿੇਰਿੇ ਭਰੋ. ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕੁਝ ਿੈਲੀਿੇਸ਼ਨਜ਼ਿਨ. ਜੇਕਰ ਅਧੂਰਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ 
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਡਦੁੱ ਤਾ ਡਗਆ ਿੈ, ਤਾਂਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਗਲਤੀ ਸੁਨੇਿਾ ਡਿਿਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ. 
ਨੋਟ: ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿੋਸੈਡਸੰਗ ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿੋਸੈਡਸੰਗ ਤਡਿਸੀਲ ਭਰੋ. 

ਪੰਜ਼ਾਬੀ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱ ਚ ਿੇਰਿ਼ਾ 

ਨਾਗਡਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿਚ ਭਰੋ. 

ਡਚੁੱ ਤਰ 18 

ਜੇਕਰ ਯੂਜ਼ਰ ਕੀ-ਬੋਰਿ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਚਾਿੰੁਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਰਣਾਂਦੀ 

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ. 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਿੋਸੈਡਸੰਗ 
ਤਡਿਸੀਲ ਚੁਣੋ 

ਈ ਓ ਐਮ ਸੀ ਚਣੁੋ 
(ਸ਼ਡਿਰੀ ਨਾਗਡਰਕ 

ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ) 

<Save>ਬਰਨ ਤੇ 
ਕਡਲਕ ਕਰ ੋ

ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿੁੱ ਚ 
ਬਦਲਣ ਲਈ <Alt>+<Shift> ਕੀਜ਼ 

ਦਬਾਓ.ਇਿ ਤਾਂ ਿੀ ਸੰਭਿ ਿੈ ਜੇ 
ਡਸਸਰਮ ਡਿੁੱ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਸੈੈੱਰਅੁੱ ਪ ਅੁੱ ਪਿਰੇ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਿੈ. 
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ਚਰਣ: 

 ਡਸਸਰਮ ਡਿੁੱ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੈੈੱਰਅੁੱ ਪ ਅੁੱ ਪਿੇਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ (ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ 

ਸੈੈੱਰਅੁੱ ਪ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 8.1.2.1 ਿੇਿੋ). 

 ਆਪਣੇ ਕੀ-ਬੋਰਿ ਤੋਂ <Alt> + <Shift>ਦਬਾਓ. 

 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨੰੂ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿੁੱ ਚ ਤਬਦੀਲਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ. 

ਯੂ਼ਿਰ ਨੰੂ ਨ਼ਾਗਵਰਕ ਿੇਰਿੇ ਨੰੂ ਸੇਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਿ ਬਟਨ ਉੱਤੇ ਕਵਲਿੱ ਕ ਕਰਨ਼ਾ ਚ਼ਾਹੀਦ਼ਾ ਹੈ.ਯੂ਼ਿਰ ਨ਼ਾਗਵਰਕ ਪਿੋਫ਼ਾਈਲ 

ਬਣ਼ਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇੰਦਰ਼ਾ਼ਿ ਨੰੂ ਰਿੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਸਲ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰ ਸਕਦ਼ਾ ਹੈ. 

I. <Save> ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ 

II. <Cancel>ਤੇ ਕਵਲਕ ਕਰੋ 

ਨੋਟ: "*"  ਵਨਸ਼਼ਾਨ ਿ਼ਾਲੇ ਫੀਲਿ ਵਿਿੱ ਚ ਿੇਰਿ਼ਾ ਭਰਨ਼ਾ ਲ਼ਾ਼ਿਮੀ ਹੈ. 

ਸਾਰੇ ਿੇਰਿੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਗਡਰਕ ਦੇ ਡਰਕਾਰਿ ਨੰੂ ਸੇਿ ਕਰਨ ਲਈ <Save>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. ਫਾਰਮ ਤੇ ਿੇਿਾਂ 

“Record Inserted”ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਡਦਿਾਈ ਦੇਿੇਗਾ. 

ਿੁਣ ਡਸਸਰਮ ਡਿੁੱ ਚ ਇਸ ਡਰਕਾਰਿ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਨਾਗਡਰਕ ਡਕਸੇ ਿੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਿਨ. 

ਡਚੁੱ ਤਰ 16 ਡਿੁੱ ਚ ਡਦਿਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਡਸਰੀਜ਼ਨਜ਼ ਗਡਰੁੱਿ ਡਦਿਾਉਂਦਾ ਿੈ.ਸੁਡਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਕਸੇ ਿੀ ਸੇਿਾ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰਸੂਚੀ ਤੋਂ 

ਨਾਗਡਰਕ ਚੁਣਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਿਾਸ ਸੇਿਾ 'ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਡਦੰਦਾ ਿੈ. 
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ਡਚੁੱ ਤਰ  19 

8.1.2.1. ਪੰਜ਼ਾਬੀ ਭ਼ਾਸ਼ਾ ਦ਼ਾ ਸੈਿੱਟਅਿੱ ਪ 

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸੈੈੱਰਅੁੱ ਪ ਲਈ, ਐਿਂ-ਯੂਜ਼ਰ ਿੇਿ ਡਲਿੀ ਪਿਡਕਡਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

I. ਗੂਗਲ ਆਈ ਐਮ ਈ 

II. ਐਿਂ-ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਗੂਗਲ ਆਈ ਐਮ ਈਸਾਫਰਿੇਅਰ ਿਾਊਨਲੋਿ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗਾ.www.google.co.inਿੈਬਸਾਈਰ ਿੋਲੋ, ਸਰਚ 

ਰੇਕਸਰਬਾਕਸ ਡਿੁੱ ਚ  “Google IME” ਡਲਿੋ ਅਤੇ ਐਰਂਰ ਕੀ ਦਬਾਓ ਜਾਂ ਸਰਚ ਆਈਕਨ  ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਨਾਗਡਰਕ ਸੂਚੀ 

http://www.google.co.in/
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ਡਚੁੱ ਤਰ  20 

ਸਰਚ ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘Google IME’ਲਈ ਸੰਬੰਡਧਤ ਿੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਡਦਿਾਏ ਜਾਣਗੇ,<On windows-Google 

Input Tools>ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 
ਡਚੁੱ ਤਰ 21 

<On windows-Google Input Tools>ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਿਂ ਯੂਜ਼ਰ“Google Input Tools on Windows” ਪੇਜ 

ਤੇ ਭੇਡਜਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ.ਐਿਂ ਯੂਜ਼ਰ <Choose your languages>ਤੋਂ “Punjabi” ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਚੈਕਬਾਕਸ ਚੁਣੇਗਾ.“I agree to the 

Google terms of service and privacy policy” ਚੈਕਬਾਕਸ ਨੰੂ ਚੁਣੋ.ਿਾਊਨਲੋਿਪਿਡਕਿਆ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ <Download>ਬਰਨ 

ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਡਲਿੋ “Google 

IME” 

ਸਰਚ ਬਰਨ ਤੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

ਇਸ ਡਲੰਕ ਤੇਕਡਲਕ ਕਰੋ 
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ਡਚੁੱ ਤਰ  22 

ਿਾਊਨਲੋਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਲ ਨੰੂ ਿੋਲੋ. ਇੁੱ ਕ ਿਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ ਿੁਲਦਾ ਿੈ, <Run>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 

ਡਚੁੱ ਤਰ  23 

ਡਜਿੇਂ ਿੀ ਇੰਸਰਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਡਕਿਆ ਪੂਰੀਿੰੁਦੀ ਿੈ, ਇੁੱ ਕ ਮੈਸੇਜ ਬਾਕਸ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿੁਲਦਾ ਿੈ ਡਕ ਇੰਸਰਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਡਕਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਿੋ 

ਗਈ ਿੈ. 
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ਡਚੁੱ ਤਰ  24 

ਐਿਂ ਯੂਜ਼ਰ ‘Google IME’ ਨੰੂ ਡਨਮਨ ਡਿਧੀ ਨਾਲ ਪਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ.ਿਰਿ ਿਾਕੂਮੈਂਰ ਿੋਲਹੋ . ਰਾਸਕਬਾਰ 'ਤ,ੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਿੇਿਲੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਇੁੱ ਕ 

ਨਿਾਂ ਆਈਕਨ ਸ਼ਾਡਮਲ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਿੈ. ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਡਲੁੱ ਕ ਕਰੋ. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਿਚ ਰਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ 

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਡਿੁੱ ਚ ਰਾਈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. 

 
ਡਚੁੱ ਤਰ 25 

‘Google IME’ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਡਲੁੱ ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਚੁੱ ਤਰ ਡਿੁੱ ਚ ਡਦਿਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. 

ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ 

ਲਈਇਸ ਆਈਕਨ ਤੇ 

ਕਡਲੁੱ ਕ ਕਰੋ 
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ਡਚੁੱ ਤਰ  26 

ਡਜਿੇਂ ਿੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ,ਸੰਬੰਡਧਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਸੂਚੀ ਡਦਿਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ. ਯੂਜ਼ਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਚੂੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਚ 

ਿੀਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

 

ਡਚੁੱ ਤਰ  27 
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III. ਵਿੰਿੋ 7 ਵਿਿੱ ਚ ਭ਼ਾਸ਼਼ਾ ਦ਼ਾ ਚੁਨ਼ਾਿ 

ਡਿੰਿੋ 7ਡਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਚਨੁਾਿਦੇ ਡਿਕਲਪ ਨੰੂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਿਂ-ਯੂਜ਼ਰ ਿੇਿਾਂ ਡਦੁੱ ਤੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ: 

ਸਰਾਰਰ ਬਰਨ ਤ ੇਕਡਲਕ ਕਰ ਕੇ, ਕੰਰਰਲੋ ਪੈਨਲ ਤ ੇਕਡਲਕ ਕਰ ਕ,ੇ ਕਲਾਕ ਤ ੇਕਡਲਕ ਕਰ ਕੇ, ਲੈਂਗੁਏਜਐਿਂ ਰੀਜਨ, ਅਤੇ ਡਫਰ 

ਰੀਜਨਲ ਐਿਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਓਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ.  

 

ਡਚੁੱ ਤਰ  28 

<Region and Language>ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਡਿਤ <Change keyboard or other input methods>ਡਲੰਕ ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

ਨਿੀਂ ਡਿੰਿੋ ਿੁਲੇਗੀ. ਇਸ ਡਿੰਿੋ ਡਿੁੱ ਚ<Change keyboards...>ਡਲੰਕ ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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“Text services and input languages” ਡਿੰਿੋ ਿੁਲੇਗੀ. <Add...>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. ਿੁਣ “Add Input Language” ਡਿੰਿੋ 

ਿੁਲੇਗੀ. ਇਸ ਡਿੰਿੋ ਡਿੁੱ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਡਸਲੈਕਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਫਰ ਡਚੁੱ ਤਰ ਡਿੁੱ ਚ ਡਦਿਾਏ ਅਨੁਸਾਰ <Ok>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 
ਡਚੁੱ ਤਰ  30 
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8.2. ਸਰਡਿਸ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ 

ਡਚੁੱ ਤਰ  31 

ਸਰਡਿਸ ਬੇਨਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੁਡਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਡਿਲਾਂ ਨਾਗਡਰਕ ਪਿਫੋਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ.ਇੁੱ ਕ ਿਾਰ ਪਿੋਫਾਈਲ ਬਣਨ ਤੇ  

ਚਰਣ: 

1.ਿੁੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਡਿਭਾਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

2. ਸਰਡਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ 

3.ਸਰਡਿਸ ਿੇਰਿਾ ਫਾਰਮ ਡਦਿਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 

 

ਿੁੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੀਨੂ ਬਾਰ ਤੋਂ <Personal Department> ਦੇ ਤਡਿਤ <Residence Certificate> ਸਰਡਿਸ ਨੰੂ ਡਸਲੈਕਰ ਕਰੋ. 

ਡਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਡਿਸ 
ਚੁਣੋ. 
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ਸੁਡਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰ ਇੁੱ ਕ ਨਿੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਨੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ <Add New> ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ. 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਡਿੁੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਨਾਲ ਸੰਬੰਡਧਤ ਸਾਰੇ ਿਰੇਿੇ ਭਰੋ. "*" ਡਨਸ਼ਾਨ ਿਾਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੇਤਰ ਿੀਕ ਭਰੇ ਜਾਣ ੇਚਾਿੀਦੇ 
ਿਨ. 
ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਚਾਰ ਿੁੱ ਿ-ਿੁੱ ਿ ਭਾਗਾਂ ਡਿੁੱ ਚ ਿੰਡਿਆ ਡਗਆ ਿ:ੈ 

I. ਆਮ ਡਿਿਰਣ 

II. ਡਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
III. ਸਰਡਿਸ ਿੇਰਿਾ 

ਨਿੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀ 

ਬਣਾਓਣ ਲਈ <Add 

New>ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

<Revenue>ਦੇ 
ਤਡਿਤ<Residence 

Certificate>ਨੰੂ ਡਸਲੈਕਰ 
ਕਰੋ. 



      ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰਐਪਲੀਕਸੇ਼ਨਉਪਭੋਗਤਾਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

 

© 2014. Government of Punjab. All rights reserved.  34 
 

IV. ਨੁੱ ਿੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

 

I. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ: ਆਮ ਡਿਿਰਣ 

ਜਨਰਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਚ ਡਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੇਤਰ ਡਜਿੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ, ਸੁਡਿਧਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਾਗਡਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਬਨੈਕਾਰ ਦਾ 

ਸਬੰਧ ਆਡਦ ਜਰੂਰ ਭਰੇ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ. 
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II. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ: ਡਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜੇਕਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਡਰਿਾਰ ਦੇ ਡਕਸੇ ਿੀ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਐਿਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਡਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਫਰੋ,ੋਡਬਨੈਕਾਰ ਦਾ 

ਨਾਮ, ਡਬਨੈਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ ਿੀ, ਡਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਡਦ ਿਰਗੇ ਿੇਰਿ ੇਭਰਨੇ ਿੁੰ ਦ ੇਿਨ. 
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ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਇੁੱ ਕ ਡਬਨੈਕਾਰ <Self> ਅਰਿਾਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਡਰਿਾ ਿੈ, ਤਾਂਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਗ ਆਰੋਮੈਡਰਕ ਿੀ ਅਯੋਗ ਿੋ 

ਜਾਣਗੇ. 

ਡਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਡਿੁੱ ਚ ਡਿਡਭੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਦਓ ਅਤ ੇਡਫਰ ਅਗਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਰਿਾਤ ਸਰਡਿਸ ਿਰੇਿਾ ਿੁੱ ਲ ਚੁੱ ਲੋ. 

III. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ: ਸਰਡਿਸ ਿੇਰਿਾ 

ਚੁਣੇ ਿੋਏ ਡਜ਼ਲਹੇ  ਦੇ ਲੀਫ ਮਾਸਰਰ ਿਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿੈਰੀਡਫਕੇਸ਼ਨ ਲੀਫ ਨੰਬਰ ਭਰੋ. ਜੇਕਰ ਲੀਫ ਨੰਬਰ ਲੀਫ ਮਾਸਰਰ ਡਰਕਾਰਿ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਨਿੀਂ ਿਾ ਡਰਿਾ, ਤਾਂ ਿਲੈੀਿਸ਼ੇਨ ਮੈਸੇਜ ਆਿੇਗਾ.ਜੇਕਰ ਲੀਫ ਲਈ ਭਡਰਆ ਡਗਆ ਿੇਰਿਾ ਸਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਮਾਸਰਰ ਡਰਕਾਰਿ ਨਾਲ 

ਮੇਲ ਿਾ ਡਰਿਾਿੈ, ਤਾਂ ਸਰਡਿਸ ਿੀਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿੁੱਚ ਿੇਰਿਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੀ ਆ ਜਾਿੇਗਾ. 
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IV. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ: ਨੁੱ ਿੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾਗਡਰਕ/ਡਬਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਡਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਸਕੈਨ ਕਰਨੇ ਿੰੁਦੇ ਿਨ ਅਤੇ “Upload Document” ਡਲੰਕ ਦੀ 

ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਕ ੇਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਿਜੇ਼ ਨੁੱ ਿੀ ਕਰਨੇ ਿੰੁਦ ੇਿਨ. ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੁੱ ਿੀ ਿੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਪੇਜ ਤ ੇਉਪਲਬਧ 

“Delete Document” ਡਲੰਕ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਿਰਾ ਸਕਦਾ ਿ.ੈ 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਰੇਿੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ'ਤੇ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯਜੂ਼ਰ ਨੰੂ ਸਿੇ ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ 

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ. ਯੂਜ਼ਰਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਡਿੁੱ ਚ ਕੀਤ ੇਇੰਦਰਾਜ਼ ਨੰੂ ਰੁੱ ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਂਸਲ ਬਰਨ 'ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ. 
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I. <Save> ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

II. <Cancel>ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

ਨੋਰ: "*" ਡਨਸ਼ਾਨ ਿਾਲੇ ਫੀਲਿ ਡਿੁੱ ਚ ਿੇਰਿਾ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿ.ੈ 

ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਸੇਿ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੁੱ ਕ ਐਪਲੀਕਸ਼ੇਨ ਆਈ ਿੀ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਡਤਆਰ ਿੋ ਜਾਿੇਗੀ. 
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ਜਿਾਬੀ ਰਸੀਦ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਨੰੂ ਸਿੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਾਬੀ ਰਸੀਦ ਡਪਿੰ ਰ ਕਰਨ ਲਈ <Application Receipt>ਡਲੰਕ ਉਪਲਬਧ ਿੋ 

ਜਾਿੇਗਾ. <Application Receipt>ਡਲੰਕ ਨੰੂ ਕਡਲਕ ਕਰੋ ਅਤ ੇਰਸੀਦ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਲਓ ਅਤ ੇਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਦੇ ਡਦਓ. 

ਜਿਾਬੀ ਰਸੀਦ ਡਿੁੱ ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਡਜਿੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ., ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਮਤੀ, ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, 

ਪਤਾ ਆਡਦ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨੰੂ ਸੇਿ ਕਰਣ ਲਈ 
<Save> ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

ਇੰਦਰਾਜ਼ ਨੰੂ ਰੁੱਦ ਕਰਣ ਲਈ 
<Cancel> ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 
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ਸੁਡਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਰਪੁੁੱ ਰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਰਸੀਦ ਜਰੂਰ ਡਦਿਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ. 
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8.3. ਡਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨਾ 
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ਜਨਰਲ ਅਤ ੇਕਮੈਂਰਸਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਚ ਡਦੁੱ ਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੇਤਰ ਡਜਿੇਂ ਡਿਸ਼ਾ, ਨਾਮ, ਈਮੇਲ ਆਈ ਿੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱ ਡਸਆ 

ਿੇਤਰ ਆਡਦ ਜਰੂਰ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ<Send>ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ. 

ਸੁਡਿਧਾਯੂਜ਼ਰ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਨਾਲਸੰਬੰਡਧਤ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤ ੇਦਰਜ ਕੀਤੀ ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਸਡਿਯਗੋੀ 

ਰੀਮ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤ ੇਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ. 

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਸ਼ਕਾਇਤ 
ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ 

<Send>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ 

ਡਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੁੱਿੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 
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8.4. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਡਿਤੀ ਦੀ ਰਰੈਡਕੰਗ (ਸਰੇਰਸ ਰਰੈਡਕੰਗ) 

8.4.1. ਟਿੈਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 

ਸੁਡਿਧਾਯੂਜ਼ਰਇਸ ਡਿਕਲਪ ਦਾ ਪਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਰਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਜਾਂ ਆਉਰਪੁੁੱਰ ਡਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ. 
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ਚਰਣ: 

1.ਸਰੇਰਸ ਰਰੈਡਕੰਗ ਡਲੰਕ 'ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

2.ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਭਰੋ 

3.<GO>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

<GO>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੰੂ ਡਚੁੱ ਤਰ 27 ਡਿੁੱ ਚ ਡਦਿਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਰੇਰਸ ਡਦਿਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ.  

8.4.2. ਆਉਟਪੁਿੱ ਟ / ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ਼ਾ 

ਡਕਸੇ ਿੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ 
ਸਰੇਰਸ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੁੱਿੇ 

ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਭਰੋ 
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ਸੁਡਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਾਬੀ ਰਸੀਦ ਪਿਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ “Status Tracker” ਡਲੰਕ ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੇਗਾ, ਸਰੇਰਸ ਰਰੈਕਰ ਡਿੁੱ ਚ 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਭਰੇਗਾ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰੇਰਸ ਚੈੈੱਕ ਕਰੇਗਾ. 
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ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਨੰਬਰ ਭਰੋ ਅਤੇ “Go” ਬਰਨ ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. ਇਿ “Hologram number” ਰੈਕਸਰ ਬਾਕਸ ਡਦਿਾਿੇਗਾ. ਰੈਕਸਰ ਬਾਕਸ 

ਡਿੁੱ ਚ ਿੋਲੋਗਿਾਮ ਨੰਬਰ ਭਰੋ ਅਤੇ “Submit Button” ਉੱਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 
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ਸੁਡਿਧਾ ਯੂਜ਼ਰ ਰੈਜ਼ੀਿੈਂਸ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਆਉਰਪੁੁੱਰ ਨੰੂ ਡਪਿੰ ਰ ਕਰਨ ਲਈ <Click here to print Output>ਡਲੰਕ 'ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰਦਾ ਿੈ. 



      ਪੰਜਾਬ ਈ-ਡਿਸਡਰਿਕਰਐਪਲੀਕਸੇ਼ਨਉਪਭੋਗਤਾਦਸਤਾਿੇਜ਼ 

 

© 2014. Government of Punjab. All rights reserved.  42 
 

 

ਡਚੁੱ ਤਰ  44 

ਸੁਡਿਧਾਯੂਜ਼ਰ ਡਬਨੈਕਾਰ ਨੰੂ ਆਉਰਪੁੁੱ ਰ ਪਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿੇਿ ਡਦੁੱ ਤੇ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ: 

I. ਸੁਡਿਧਾ ਰੈਜ਼ੀਿੈਂਸਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਆਉਰਪੁੁੱ ਰ ਦਾ ਡਪਿੰ ਰ ਲਓ. 

II. ਰੈਜ਼ੀਿੈਂਸਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਆਉਰਪੁੁੱ ਰ ਤ ੇਿੋਲੋਗਿਾਮ ਪੇਸਰ ਕਰੋ. 

III. ਰੈਜ਼ੀਿੈਂਸਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਆਉਰਪੁੁੱ ਰ ਤ ੇਸਰਰੀਡਫਕੇਰਡਪਿੰ ਡਰੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਿਰ ਅਤੇ ਿਸਤਾਿਰ ਲਓ. 

IV. ਸਰਰੀਡਫਕਰੇਨਾਗਡਰਕ ਨੰੂ ਡਦੰਦਾ ਿੈ. 
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ਰੈਜ਼ੀਿੈਂਸ ਸਰਰੀਡਫਕੇਰ ਆਉਰਪੁੁੱ ਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ 
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8.5. ਗੁੰ ਮੀ ਿੋਈ ਰਸੀਦ ਡਤਆਰ ਕਰਨਾ 
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ਐਿਂ ਯੂਜ਼ਰ ਇਸ ਡਿਕਲਪ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਾਬੀ ਰਸੀਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ ਅਸਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਗਡਰਕ ਦਾ 

ਨਾਮ, ਡਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈਿ ਸਰਡਿਸ ਿਰਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੇਤਰ ਜਰੂਰ ਭਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨਅਤੇ ਡਫਰ ਿੁਪਲੀਕੇਰ ਰਸੀਦ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 

ਿੈ. 

ਚਰਣ 

1. “Generate Lost Receipt” ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

2. ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਿ ਭਰੋ 

3.<Search>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

ਗੁੰ ਮੀ ਿੋਈ ਰਸੀਦ ਡਤਆਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇੁੱਿੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

 

ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ,<Search>ਬਰਨ ਤੇ 
ਕਡਲਕ ਕਰੋ, ਇਿ ਗੁੰ ਮੀ ਰਸੀਦ ਡਤਆਰ ਕਰੇਗਾ 
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8.6. ਕਸਰਮ ਡਰਪੋਰਰ ਡਿਊ 
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ਇਿ ਡਿਕਲਪ/ਡਲੰਕ ਿੁੱ ਿ-ਿੁੱ ਿ ਪੈਰਾਮੀਰਰਾਂਡਜਿੇਂ ਇੁੱ ਕ ਡਦੁੱ ਤੀ ਡਮਤੀ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ ਡਗਣਤੀ, ਇੁੱਕ ਿਾਸ ਸੇਿਾ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ 

ਡਗਣਤੀ, ਫੀਸਪਿਤੀ ਸੇਿਾ ਆਡਦ 'ਤੇ ਅਧਾਡਰਤ ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ.ਐਿਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਕਾਲਮ ਅਤੇ ਤਾਰੀਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ. 

ਚਰਣ: 

1.  “Custom Report View” ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

2. ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਿ ਭਰੋ 

3. <Get Records>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ. 

 

ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਇੁੱਿੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

 
ਫੀਲਿ ਡਿੁੱ ਚ ਪੈਰਾਮੀਰਰ ਇਨਪੁਰ 
ਤੇ ਆਧਾਡਰਤ ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਿੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 
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8.7. ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਪੋਰਰ 

ਡਚੁੱ ਤਰ  48 

ਇਿ ਡਲੰਕ/ਡਿਕਲਪ ਨਾਮ, ਸੇਿਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਿਾ, ਮੋਿ, ਸੁਡਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ, ਲੇਰ ਫੀਸ ਆਡਦ ਿਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 

ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਿੇਰਿੇ ਲਈ ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ. ਐਿਂ ਯੂਜ਼ਰ ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ<From>ਅਤੇ <To> 

ਡਮਤੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਿੈ. 

 

ਚਰਣ 

1.  “Collection Report of Government Fees” ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

2. ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੀਲਿ ਡਜਿੇਂ ਆਪਰੇਰਰ, ਡਮਤੀ ਤੋਂ, ਡਮਤੀ ਤੁੱ ਕ ਆਡਦ ਭਰੋ 

3. <search>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

 

ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇੁੱਿੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

 

ਫੀਲਿ ਡਿੁੱ ਚ ਪੈਰਾਮੀਰਰ ਇਨਪੁਰ 
ਤੇ ਆਧਾਡਰਤ ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਿੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 
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8.8. ਸੁਡਿਧਾ ਫੀਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡਰਪੋਰਰ 
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ਇਿ ਡਲੰਕ/ਡਿਕਲਪ ਇੁੱ ਕ ਿਾਸ ਡਮਆਦ 'ਚ ਸੁਡਿਧਾ ਕੇਂਦਰਦੁਆਰਾ ਇਕੁੱਿੀ ਕੀਤੀ ਸੁਡਿਧਾ ਫੀਸ ਦੀ ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਡਤਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਿੈ. 

ਚਰਣ: 

1.  “Generate Lost Receipt” ਡਲੰਕ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

2. <From>ਅਤੇ <To>ਡਮਤੀਆਂ ਚੁਣੋ 

3. <search>ਬਰਨ ਤੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

 

9. ਡਿਸਕਲੇਮਰ (ਬੇਦਾਅਿਾ) 
ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਮੌਜੂਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਡਤਆਰ ਕੀਤਾ ਡਗਆ ਿੈ; ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਡਲਆਂ ਡਿੁੱ ਚ ਅਸਲ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਰ ਡਭੰਨ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ. 

 

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

ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ ਕਰਨ 

ਲਈ ਇੁੱਿੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 

ਫੀਲਿ ਡਿੁੱ ਚ ਪੈਰਾਮੀਰਰ ਇਨਪੁਰ 
ਤੇ ਆਧਾਡਰਤ ਡਰਪੋਰਰ ਡਤਆਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਿੇ ਕਡਲਕ ਕਰੋ 


