
 

 

 

 
 

ਪੁਰਾਲੇਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖ-ਪੱਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ) ਤੇ ਹਿਸ਼ਿਹਿਆਪੀ ਘੋਸ਼ਨਾ 
 

ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹਿਰਣੇ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਿ ੰ  ਹਰਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਿਿ। ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇੱਕ ਪੀਡੀ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਪੀਡੀ ਤਕ ਇੱਕ 
ਅਿ ਠਾ ਅਤੇ ਅਪ ਰਿੀ ਹਵਰਸਾ ਿੈ। ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮੱੁਲ ਅਤੇ ਅਰਥ ਿ ੰ  ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿਰਮਾਣ ਦੇ ਿਾਲ ਪਰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਜਵਾਬਦੇਿ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ਾਸਹਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਿ ੰ  ਮਜਬ ਤ ਕਰਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰਤ ਸਰੋਤ ਿਿ। ਉਿ ਹਕਸੇ ਹਵਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਯਾਦ ਿ ੰ  ਸੁਰੱਹਖਅਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਯੋਗ੍ਦਾਿ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਹਵੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਤਵਪ ਰਿ ਭ ਹਮਕਾ ਹਿਭਾਉਂਦੇ ਿਿ। 
ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਖੱੁਲਹੀ ਪਿੰੁਚ ਸਾਡੀ ਮਾਿਵ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਿੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਿ ੰ  ਵਧਾਵਾ ਹਦੰਦੀ ਿੈ, 
ਿਾਗ੍ਹਰਕ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਰਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਜੀਿਵ ਹਮਆਰ ਿ ੰ  ਵਧਾਉਂਦੀ ਿੈ।   
 

 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖੀ ਸਮਦਾਏ,  
 

 ਪਰਸ਼ਾਸਹਿਕ, ਸੱਹਭਆਚਾਰਕ, ਬੌਧਕ ਗ੍ਤੀਹਵਧੀਆਂ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਵਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ 
ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਸਦੀ ਅਹਧਕਾਰਤ ਰ ਪ ਹਵੱਚ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੀ ਿੈ; 

 

 ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਿੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿ ਲਈ, ਿਾਗ੍ਹਰਕਾਂ ਦੇ ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਹਖਆ ਕਰਿ 
ਲਈ, ਹਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਮ ਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਿ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਤੀਤ ਿ ੰ  ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਭਹਵੱਖੀ 
ਕਾਰਜਾਂ ਹਵੱਚ ਰਾਿਿੁਮਾਈ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਤਮਾਿ ਦਾ ਹਲਖਤੀ ਪਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ, ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋਡ਼ ਦਾ 
ਪਰਗ੍ਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਿਿ; 

 

 ਮਾਿਵੀ ਗ੍ਤੀਹਵਧੀ ਦੇ ਿਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰਕਾਰਹਡੰਗ੍ ਹਵੱਚ ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਹ ੰਨਤਾ ਿ ੰ  ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਿੈ; 

 

 ਬਿੁ ਪਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੇਟ ਹਜਿਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਇਲੈਕਟਰੋਹਿਕ, ਆਹਡਓ ਵੀਹਡਓ ਅਤੇ ਿੋਰ ਹਕਸਮਾਂ ਸਮੇਤ 
ਹਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ; 

 

 ਹਰਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਿਰਮਾਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਾ ਅਤੇ ਇਿਹ ਾਂ ਹਰਕਾਰਡਾਂ ਿ ੰ  ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ 
ਉਪਲਬਧ ਕਰਿ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਕੇ, ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਹਿਅਕਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ 
ਹਸੱਹਖਆ ਦੇ ਿਾਲ ਮਾਿਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰ ਪ ਹਵੱਚ  ੂਹਮਕਾ,; 

 

 ਸਾਹਰਆਂ ਦੀ ਸਮੂਿਕ ਹਜੰਮੇਿਾਰੀ - ਿਾਗ੍ਹਰਕਾਂ, ਜਿਤਕ ਪਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਰਣਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਤਕ ਅਤੇ ਹਿਜੀ ਪੁਰਾਲੇਖ-
ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਧਾਰਕ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ੍ - ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪਰਬੰਧਿ ਹਵੱਚ। 

 

 

ਹਨਮਨਹਲਖਤ ਿਾਸਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹਮਲ-ਝੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀਡ਼ਾ ਚੁੱ ਕਣਾ 
 

 ਢੁੱ ਕਵੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿ ੰ ਿ ਅਪਿਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗ੍  ਕੀਤੇ ਜਾਣ; 

 

 ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪਰਬੰਧਿ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਤਕ ਜਾਂ ਹਿਜੀ, ਦੁਆਰਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 
ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿ ੰ  ਚਲਾਉਣ ਹਵੱਚ ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਿਿ; 

 

 ਮਾਿਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਰੱੁਜ਼ਗ੍ਾਰ ਸਮੇਤ ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉਹਚਤ ਪਰਬੰਧਿ ਿ ੰ  ਮਜਬ ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱ ਕਵੇਂ ਸਾਧਿ 
ਪਰਦਾਿ ਕੀਤੇ ਜਾਣ; 

 

 ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਪਰਬੰਧਿ ਅਤੇ ਰਖਰਖਾਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਿਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਕ ਉਿਹ ਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਹਣਕਤਾ, 
ਹਵਸ਼ਵਸਿੀਅਤਾ, ਏਕੀਕਰਿ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ੍ਤਾ ਿ ੰ  ਯਕੀਿੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; 

 

 ਹਵਅਕਤੀ, ਹਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ੍ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਚਤ ਕਿ ੰ ਿਾਂ ਅਤੇ ਅਹਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਮਾਿ ਕਰਦੇ ਿੋਏ 
ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਿ ੰ  ਿਰ ਹਕਸੇ ਦੀ ਪਿੰੁਚ ਹਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; 

 

 ਪੁਰਾਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਜੰਮੇਵਾਰ ਿਾਗ੍ਹਰਕਤਾ ਦੇ ਵਧਾਵੇ ਹਵੱਚ ਯੋਗ੍ਦਾਿ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 
 


