
 
ਵੱਲੋ,
               ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
               ਤਕਨੀਕੀ ਸਿ�ਸਿ�ਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲਾਈ ਸਿਵਭਾ�,
               (ਤਕਨੀਕੀ ਸਿ�ਸਿ�ਆ ਸਿਵੰ�) ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀ�ੜ੍ਹ।
�ਵੇਾ ਸਿਵ�ੇ,
               �ਮੂਹ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਪ,ੰ �ੀਪਲ/ਯੁਨੀਵਰਸਿ�ਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸਿਜ�ਟਰਾਰ
 
ਸਿਵਸ਼ਾ:-          ਪੰਜਾਬ �ਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ �ਈਆਂ �ੇਵਾਵਾਂ (RTI Portal, Grievance Portal and Unified Call

Center 1100 ) ਦਾ ਇ�ਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਨਾ�ਸਿਰਕਾਂ ਨੰੂ ਜਾ�ਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣ �ਬੰਧੀ ।
 
               ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਵਸ਼ੇ �ਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ �ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ �ਹਲੂਤ ਲਈ ਹਠੇ ਸਿਲ�ੀਆਂ �ਵੇਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 
ਕੀਤੀ �ਈ ਹੈ:-              

Sr. 
No.

Portal Name Purpose

1 RTI Portal
An online platform for receipt and disposal of RTI applications with
online payment mechanism

2
Grievance (PGRS) 
Portal

Public Grievance Redressal system for receipt/disposal of online 
Grievances

3
Unified Call Centre 
(1100)

State Call Centre for receiving complaints and providing 
information to Public

 
   ਉਕਤ �ਵੇਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਿਵ�ਥਾਰ ਪੂਰਸਿਵਕ ਹਠੇ ਸਿਲ�ੇ ਅਨੁ�ਾਰ ਹੈ:

1.            ਲੜ੍ਹੀ ਨੰ:1 ਸਿਵੱਚ RTI  ਬਾਰੇ ਦੱਸਿ�ਆ ਸਿ�ਆ ਹੈ ਸਿਕ �ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  online RTI portal ਲਾਂੱਚ ਕੀਤਾ ਸਿ�ਆ ਹੈ ਸਿਜ�
ਸਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ�ਸਿਰਕ ਪੰਜਾਬ �ਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਿਕ�ੇ ਵੀ �ਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋ RTI ਐਕਟ  ਅਧੀ�ਨ  �ੂਚਨਾ
ਪੋਰਟਲ  connect.punjab.gov.in  ਰਾਹੀਂ ਪ,ਾਪਤ ਕਰ �ਕਦਾ ਹੈ,ਸਿਜਵੇਂ  ਸਿਕ ਪਸਿਹਲਾਂ ਵੀ ਇਹ �ੁਸਿਵਧਾ ਪੱਤਰ ਸਿਵਹਾਰ ਰਾਹੀਂ
�ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।       ਸਮੂ
ਹ ਅਦਾਰਿ�ਆਂ� ਦਾ� ਅਤੇ� PIOs   ਅਤੇ� Appellate Authorities      ਨ
 � ਦਾ�ਰਿਸਆਂ ਜਾਂ�ਦਾ ਹ� ਰਿਕ
ਆਂ�.ਟ�.        ਆਂਈ ਅਧੀ�ਨ ਐਪਲੀ�ਕ�ਸ਼ਨ ਨ
 � ਪ��ਸ�ਸ ਕ�ਨ ਲੀਈ   Rti.punjab.gov.in       ਪ��ਟਲੀ ਤੇ� ਆਂਪਣੀ� ਗ੍ਰ���ਵੀ�ਐਸ ਪ��ਟਲੀ ਤੇ� ਬਣੀਈਆਂ�

 ਯੁ#ਜਾਂ� ਆਂਈ.ਡੀ�.      ਅਤੇ� ਪਸਵੀ�ਡੀ ਦਾ� ਵੀ�ਤੇ% ਕ�ਨਗ੍ਰ� ।
2.                ਲੜ੍ਹੀ ਨੰ: 2 ਸਿਵੱਚ Grievance (PGRS) Portal ਸਿਜਹੜਾ ਸਿਕ ਪਸਿਹਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ �ਰਕਾhh ਰ ਵੱਲੋਂ  ਚੱਲ ਸਿਰਹਾ ਹੈ।
ਇ� �ਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ connect.punjab.gov.in  ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ�ਸਿਰਕ ਸਿਕ�ੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ �ਰਕਾਰ ਨਾਲ
�ਬੰਧਤ ਸਿਸ਼ਕਾਇਤ ਸਿਕਤੋਂ ਵੀ ਕਰ �ਕਦਾ ਹੈ।ਉ�ਦਾ ਸਿਨਪਟਾਰਾ �ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇ�ੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਰਹਾ ਹੈ।
3.             ਲੜੀ ਨੰ:3  ਤੇ  Unified Call Centre (1100)  �ਟੇਟ ਕਾਲ �ੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ �ਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਇੱਕ ਨਵਾਂ
ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸਿ�ਆ ਹੈ,ਸਿਜ� ਨਾਲ ਸਿਕ�ੇ ਵੀ �ਮੇਂ  (24×7)  ਕਾਲ ਨੰਬਰ  1100  ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ�ਸਿਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ,ਾਪਤ ਕਰ �ਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ �ਕਦਾ ਹੈ।

�ਮੂਹ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਪ,ੰ �ੀਪਲਾਂ/ਯੂਨੀਵਰਸਿ�ਟੀਆਂ ਦੇ ਰਸਿਜ�ਟਰਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿਲਸਿ�ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਕ ਉਹਨਾ ਵੱਲੋਂ  ਆਪਣੇ
�ਰਕਾਰੀ  ਅਦਾਸਿਰਆਂ  ਅਤੇ  ਆਪਣੇ  ਅਧੀਨ ਆਉਦੀਆਂ  �ਮੂਹ  ਪ,ਾਈਵੇਟ  �ੰ�ਥਾਵਾਂ/ਕਾਲਜ਼ਾਂ  ਸਿਵੱਚ  ਪੰਜਾਬ  �ਕਰਾਰ  ਦੀਆਂ

File No.DTE-SB0PMS(SC)/5/2022-SCHOLARSHIP
I/381181/2022

3



ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਤੰਨੋਂ  �ੇਵਾਵਾਂ �ਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾ�ਸਿਰਕਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ�ਰੂਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਸਿਟ� ਬੋਰਡ/ਬੈਨਰਾਂ
ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ  ਸਿਜਲੇ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਸਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ,ਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰੁਯੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇ�ਦਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਿਮਲ �ਕ।ੇ

 
Raksha Kiran

Deputy Director 
22/06/2022
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