ਨੰ 1 (11) / 2009-ਡੀ (PEN / POL)
ਬਾਯਤ ਦ ਸਾਸਨਕਾਰ
ਯੱ ਖਿਆ ਭੰ ਤਯਾਰ
ਐਕਸ-ਸਯਖਿਸਭਨ ਿਰਪਅਯ ਖਿਬਾਗ
ਨਿੀਂ ਖਦੱ ਰੀ - 110011
ਖਭਤੀ: 23 ਦਸੰ ਫਯ 2014
ਕਯਨ ਰਈ
ਸਨਾ ਸਟਾਪ ਦਾ ਚੀਪ ਨੇਿਰ ਸਟਾਪ ਦਾ ਭੁਿੀ ਏਅਯ ਸਟਾਪ ਦਾ ਭੁਿੀ
ਸਫਜਕਟ: ਿਧੀਕ ਨਸਨ ਰਈ ਖਯਿਾਯ ਦੀ ਨਸਨਯ ਦੀ ਜਨਭ ਤਾਯੀਿ / ਉਭਯ ਖਿਚ ਤਫਦੀਰੀ.
ਸਰੀ ਭਾਨ ਜੀ,
ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, ਖਭ.ਡ.ਡੀ. ੱ ਤਯ ਨੰ. 17 (4) 12008 (1) - ਡੀ (ਨ / ਨੀਤੀ) ਖਭਤੀ
11.11.2008 ਅਤ ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ, ਖਭ.ਡ. 18 ਅਗਸਤ 2009 ਦੀ ਖਭਤੀ, ਨਸਨ ਭੈਂਟ ਆਯਡਯ / ਖਡਸਚਾਯਜ ਸਯਟੀਖਪਕਟ
ਜਾਂ ਹਯ ਦਪਤਯੀ ਖਯਕਾਯਡਾਂ ਦ ਜਨਭ ਤਯੀਕ / ਉਭਯ ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ ਿਧੀਕ ਨਸਨ / ਪਭਰੀ ਨਸਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ. ਕਿਰ
ਖਜੱ ਥ ਕਸ ਜਨਭ / ਦੀ ਉਭਯ ਦੀ ਖਭਤੀ ਫਾਯ ਿਯਿ PPO / ਖਡਸਚਾਯਜ ਸਯਟੀਖਪਕਟ ਜ ਦਪਤਯ ਦ ਖਯਕਾਯਡ ਖਿਚ ਉਰਫਧ
ਨਹੀ ਹਨ ਖਿੱ ਚ, ੁਯਾਣ ਨਸਨ / ਖਯਿਾਯ ਨਸਨਯ ਨੂੰ ਿਾਧੂ ਨਸਨ / ਖਯਿਾਯਕ ਨਸਨ ਹਠ documents- ਦ ਆਧਾਯ 'ਤ
ਖਦੱ ਤਾ ਖਗਆ ਹ
(ਏ) ਨ ਕਾਯਡ
(ਫੀ) ਭਟਖਯਕੂਰਸਨ ਸਯਟੀਖਪਕਟ (ਜਨਭ ਖਭਤੀ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ) (ਸੀ) ਾਸਯਟ
(ਡੀ) ਈਸੀਐਚਐਸ ਕਾਯਡ
(ਈ) ਡਰਾਈਖਿੰ ਗ ਰਾਇਸੈਂਸ (ਜ ਇਸ ਖਿਚ ਜਨਭ ਤਾਯੀਿ ਹ)
(ਪ) ਚਣ ਆਈ ਡੀ ਕਾਯਡ
2. ਕੁੱ ਝ ਨੁਭਾਇੰ ਦਗੀ ਭੁਸਕਰ ਯਖਹਤ ਹਣ ਫਾਯ ਐਭ..ਡੀ. ਖਿਚ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ
ੀੀ ਖਿਚ ਜਨਭ / ਉਭਯ ਦ ਜਨਭ ਤ ਿਾਧੂ ਨਸਨ ਰਾਤ ਕਯਨ ਖਿਚ ਫਜ਼ੁਯਗ ਖਯਿਾਯਕ ਨਸਨਯਾਂ ਦ ਕਾਯਨ. ਉਹ
ਉਯਕਤ ਯਾ 1 ਖਿਚ ਦੱ ਸ ਗਏ ਦਸਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ੀੀ ਖਿਚ ਜਨਭ ਤਯੀਕ ਦ ਫਦਰਾਅ ਦੀ ਫਨਤੀ ਕਯ ਯਹ ਹਨ.

ਇਸ ਭਾਭਰ ਭੰ ਤਯਾਰ ਖਿਚ ਖਿਚਾਖਯਆ ਖਗਆ ਹ ਅਤ (ਖਿਬਾਗ ਦ ਭੁੱ ਦ ਦ ਫਾਅਦ ੀ ਅਤ PW ਦ  ਨੰ 1/23 / 2012- ੀ & PW
(ਈ) ਖਭਤੀ 13.09.2012.) ਅਗਰ ਪਸਰ ਰਏ ਗਏ ਹਨ: (i) ੀ.ੀ.. ਖਿਚ ਦਯਜ ਹਖਥਆਯਫੰ ਦ ਫਜੀਆਂ ਦੀ ਜਨਭ ਤਾਯੀਿ / ਉਭਯ ਤੋਂ ਫਾਅਦ
ਸਿਾ ਦ ਖਯਕਾਯਡ ਅਤ ਖਡਸਚਾਯਜ / ਸਿਾ ਭੁਕਤੀ / ਸਿਾਭੁਕਤੀ ਆਖਦ ਦੀ ਖਭਤੀ ਦ ਆਧਾਯ 'ਜਨਭ / ਉਭਯ ਦ ਇਸ ਤਯੀਕ ਦ
ਆਧਾਯ' ਤ ਤਅ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਹ PPO ਖਿਚ ਸਿਾਭੁਕਤ / ਖਭਰਤਕ ਨਸਨਯ ਦੀ ਜਗਹਾ ਫਣਾਉਣ / ਦੀ ਉਭਯ ਦੀ ਖਭਤੀ ਖਿੱ ਚ
ਤਫਦੀਰੀ, ਖਜਸ ਦਾ ਕਈ ਸਿਾਰ ਉੱਥ ਹਿਗਾ . ਇਸ ਭਾਭਰ ਦੀ ਹਯ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ. ੁਯਾਣ ਨਸਨਯਾਂ ਦੁਆਯਾ ਉਭਯ ਦ
ਰਭਾਣ ਦ ਤਯ ਤ ਉਯਕਤ ਖਜ਼ਕਯ ਕੀਤ ਦਸਤਾਿਜ਼ਾਂ ਖਿੱ ਚ ਭੁਸਕਰ ਨੂੰ ਖਧਆਨ ਖਿੱ ਚ ਯੱ ਿਦ ਹਏ. ਹੁਣ ਇਹ ਪਸਰਾ ਖਰਆ ਖਗਆ ਹ
ਖਕ ਮੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ ਨੂੰ 80 ਸਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਭਯ ਦ ਿਾਧੂ ਨਸਨ / ਪਖਭਰੀ ਨਸਨ
ਦ ਬੁਗਤਾਨ ਰਈ ਜਨਭ / ਉਭਯ ਦ ਸਫੂਤ ਿਜੋਂ ਿੀ ਸਿੀਕਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.
(ii) ਪਭਰੀ ਨਸਨਯ ਦ ਜਨਭ / ਉਭਯ ਖਿਚ ਤਫਦੀਰੀ ਦੀ ਫਨਤੀ (ਭਾਤਾ-ਖਤਾ ਅਤ ਜੀਿਨਸਾਥੀ)
ੀ.ੀ.ਆਈ. 1 / ਆਧਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜ.ੀ.. / ਆਯ.ਆਯ. ਦ ਭਾਭਰ ਖਿਚ ਅਤ ਕਖਭਸਨ ਿਾਰ ਅਪਸਯਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਖਿਚ ਸਿਾ ਭੁਿ
ਹ.ਫ. ਪਭਰੀ ਨਸਨਯ ਦ ਜਨਭ ਦੀ ਤਾਯੀਖ਼ ਦ ਸੰ ਫੰ ਧ ਖਿਚ ਕਾਯਡ ਅਤ ਨੋਨ-ਖਨਆਇਕ ਸਟੈਂ ਯ ਫਾਯ ਘਸਣਾ. ਜਕਯ
ਖਿਬਾਗ ਦਾ ਭੁਿੀ / ਖਯਕਾਯਡ ਦਪਤਯ ਸੰ ਤੁਸਟ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਇਕ ਰਖਕਖਯਆ ਨੂੰ ੀੀ ਖਿਚ ਜਨਭ ਤਯੀਕ ਖਿਚ ਦਯਜ ਕਯਨ
ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਦੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ. ਖਜਿੇਂ ਖਕ ੀੀ ਖਿੱ ਚ ਦਾਿਰ ਨੂੰ ਦਯੁਸਤ ਕਯਨ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਹ, .ਆਈ.ਸੀ. ਦ ਖਯਕਾਯਡਾਂ /
ਦਪਤਯ ਦ ਭੁਿੀ ਦੀ ਸਰਾਹ 'ਤ ੀ.ਏ.ੀ. ਜਾਯੀ ਕਯਕ ੀ.ਐਸ.ਏ.

(Iii) ਦ ਤਯ ਤ ਉਯਕਤ ਯਾ 1 ਸੰ ਕਤ ਹ ਅਤ ਮੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ PPO ਖਿਚ ਖਯਿਾਯ
ਨਸਨਯ ਦ ਜਨਭ / ਦੀ ਉਭਯ ਦੀ ਖਭਤੀ ਖਿੱ ਚ ਤਫਦੀਰੀ ਰਈ ਸਿੀਕਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਹਯ ਕਈ ਦਸਤਾਿਜ਼.
3. ੀ.ੀ.. ਖਿੱ ਚ ਜਨਭ ਦੀ ਇੱ ਕ ਗਰਤ ਤਾਯੀਿ ਦਯਜ ਕਯਨ ਦੀ ਖਕਸ ਿੀ ਸੰ ਬਾਿਨਾ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ, ਖਿੱ ਚ
ਬਖਿੱ ਿ ਆਯਭਡ ਪਯਖਸਜ਼ ਰਸਨਰ ਸਾਥੀ ਜ ਖਯਿਾਯ ਦ ਿਯਿ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਭਾ ਦ ਜਨਭ ਦੀ ਤਾਯੀਿ ਦ ਸਫੂਤ ਦ ਤਯ ਤ
ULDAI ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ ਉਯ ਜ ਯਾ 1 ਸ ਕਯਨ ਰਈ ਦਸਤਾਿਜ਼ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸੰ ਕਤ / ਦ ਤਯ ਤ ਸਿਾ ਦ
ਅਖਧਕਾਯੀ ਦੀ ਸਿਾ ਦ ਖਯਕਾਯਡ ਖਿੱ ਚ ਸੰ ਕਤ ਦੀ ਰ ੜ ਹਿਗੀ / ਕਯਭਚਾਯੀ. ਫੱ ਖਚਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਖਿਚ, ਜ ਉਹ ਇਸ ਸਕੂਰ ਖਿਚ ਜਾਂ
ੜਹਾਈ ਦ ਫਯਡ ਤੋਂ ੜਹ ਖਯਹਾ ਹ ਤਾਂ ਉਭਯ ਦਾ ਸਫੂਤ ਿਜੋਂ ਸਿੀਕਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ.
4. ਯੱ ਖਿਆ ਭੰ ਤਯਾਰ ਦ ਨਾਰ ਇਹ ਭੁੱ ਦ
31 (7) / 09 / ਐਪਆਈਐਨ / ੀਏਐਨ ਖਭਤੀ 21/11/2014

5. ਖਹੰ ਦੀ ਸੰ ਸਕਯਣ ਦਾ ਅਨੁਸਯਣ ਹਿਗਾ.
ਤੁਹਾਡਾ ਿਫਾਦਾਯੀ ਨਾਰ,
(ਰਭ ਰਕਾਸ)
ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਦ ਅਧੀਨ ਸਕੱ ਤਯ
ਇਸ ਨੂੰ ਕਾੀ ਕਯ: ਖਭਆਯੀ ਿੰ ਡ ਸੂਚੀ ਦ ਅਨੁਸਾਯ

