ਘੋਸ਼ਣਾ
1)

ਮੈਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ (ਜਨਰਲ ਪੂਲ) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਨਯਮ, 1983 ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੋਧਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਿਾਂਗਾ/ਹੋਿਾਂਗੀ।

2)

ਮੈਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰੀ ਪਨਹਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ
ਨਹੀਂ ਸੀ।

3)

ਇਹ ਨਕ ਮੈਂਨੰ ੂ ਆਮ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ ਨਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਿਚ ਮੇਰੇ ਿੱ ਲੋਂ
ਅਲਾਨਟਡ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਬਜਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਨਮਤੀ ਜਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱ ਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਨਦਨਾਂ ਬਾਅਦ (ਇਨਹਾਂ ਦੋਿਾਂ ਨਿਚੋਂ
ਜੋ ਿੀ ਪਨਹਲਾਂ ਹੋਿ)ੇ ਮਕਾਨ ਨਕਰਾਇਆ ਭੱ ਤਾ ਕਲੇ ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪਰਬੰਧ
ਨਿਭਾਗ ਿੱ ਲੋਂ ਇਤਰਾਜਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

4)

ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਕ ਮੇਰੇ ਿੱ ਲੋਂ ਨਦੱ ਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਿਰਣ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਨਬਕ ਸਹੀ ਅਤੇ
ਦਰੁੱ ਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿੀ ਤੱ ਥ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਗਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਨਿੱ ਖ ਨਿੱ ਚ ਨਦੱ ਤੇ ਨਿਿਰਣ ਗਲਤ
ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਨਿਰੁੱ ਧ ਨਿਭਾਗੀ ਕਾਰਿਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਰੱ ਥ ਅਥਾਰਟੀ ਿੱ ਲੋਂ
ਮਕਾਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਅਲਾਨਟਡ ਮਕਾਨ ਛੱ ਡਣ ਲਈ ਪਾਬੰ ਦ ਹੋਿਾਂਗਾ/ਹੋਿਾਂਗੀ।
ਆਪਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਿਾਸ਼ਪਾਤਰ,

ਸਥਾਨ:
ਨਮਤੀ:

(ਨਬਨੈਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ)

ਨਪੱ ਠ ਅੰ ਕਣ ਨੰ:

ਨਮਤੀ, ਚੰ ਡੀਗੜ੍ਹ:

ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਿਚ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰ ਜਾਬ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ (ਪਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਿਸਰ-1 ਸ਼ਾਖਾ, ਕਮਰਾ ਨੰ: 22, ਛੇਿੀਂ
ਮੰ ਜਲ, ਪੰ ਜਾਬ ਨਸਿਲ ਸਕੱ ਤਰੇਤ, ਨੂੰ ਭੇਨਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:1)

ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਪਰਾਰਥੀ ਿੱ ਲੋਂ ਨਦੱ ਤੇ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਿਰਣ ਸਹੀ ਹਨ।

2)

ਇਹ ਨਕ ਸ਼ਰੀ/ਸ਼ਰੀਮਤੀ ............................................ਪੇਅ-ਸਕੇਲ...................................ਰੁਪਏ + ਗਰੇਡ
ਪੇਅ..........................ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ............................................... ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਨਰਹਾ/ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਨਜਸ ਨਦਨ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦਾ/ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨਦਨ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਡਮੋਸ਼ਨ, ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱ ਟੀ ਜਾਂ ਨਕਸੇ ਹੋਰ
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਘੱ ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਜਾਂ ਕੰ ਟਰੋਨਲੰਗ ਅਨਧਕਾਰੀ ਦੇ
ਹਸਤਾਖਰ (ਸਮੇਤ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਿੌਨ ਨੰਬਰ)

