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ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਬਧੀ ਹੇਠਲੇ ਪਧਰ ਤਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, 

ਪ੍ਰਬਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਪ੍ਭਾਵਕਾਰੀ , ਨਿਪੁਨ 

ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧੀਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ -2005 ਬਣਾਇਆ।ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 

ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਮਹੌਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂਕਿ 
ਇਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਰਾਂ ਤੀਕਾਰੀ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਹਰ ਖੇਤਰ 

ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪਧਰ ਤੌਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਾਸ 
ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਸ 

ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿਦੀ 

ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਿਨੈ ਪੋਤਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੈਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 
ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਜਾਬ ਅਦਰ ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਲਬੂਤੇ ਲੋਕਤਤਰੀ 

ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪਧਰ ਤੌਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਬਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, 
ਜਵਾਬਦੇਹ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਮਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 

ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਪੈਜਾਬੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬਧੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬਧਤਾ ਨਾਲ 
ਕਦਮ ਪੁੰਟੇ। ਇਸ ਸਬਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ 
ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਰਹੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ. ਦਰਬਾਰਾ ਸਿਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 
ਵਿਚ ਵਡਮੁਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਰਮ ਗਰੋਪ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ 

ਇਸ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਖ ਮਕਸਦ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਐਕਟ ਨਾਲ 

ਜੋੜਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ 
ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸੁਖਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰਤੌਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ 

ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੈਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਰਮੇਸ਼ਇਦਰ ਸਿਘ 
ਮੁਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਜਾਬ।
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ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ - 2005 
ਭੂਮਿਕਾ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਡਮ ਆੱਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2002 (ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੁਤਤਰਤਾ ਐਕਟ) 
ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉੱਨਤ ਭਰਪੂਰ, ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ 
ਸੈਮਤੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੋਂਖ ਬਦਲਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਧ ਅਤੇ ਸਹੀ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਖਾਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ 

ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੈਮਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 

ਨੂੰ ਪੁਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਫਰੀਡਮ ਆੱਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2002 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 
ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਮੁਤਾਬਿਕ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੌਕ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੌਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ 

ਰਾਊਟ ਟੁ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। 

ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਕਾਰਣਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 

ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ 2002 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫਰੀਡਮ ਆੱਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ 
ਅਤੇ ਅਰਥਪੁਰਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੈਮਤੀ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਵਿਚ 

ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਭਾਵਪੁਰਣਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲੇ ਅਤੇ 

ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁਚ ਸਕੇ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੈਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ 

ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 

ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ - ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿਸ ਕੋਲ 

ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੌਕ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਅਦਰ 

ਮਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਜ਼ਾ, ਦਾਇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਮਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੌਧ ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੌਕ ਮੁਹਈਆ 

ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ।ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਤੇ ਅਤੇ ਮਨੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੀਡਮ ਆੱਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ 

ਐਕਟ 2002 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ 
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਅਧੀਨ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ 
ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਲ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਤੇ ਮਨੌਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
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ਰਾਊੀਟ ਟੁ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੌਕ) ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ 15 ਜੂਨ 2005 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਦ੍ਹੀਟ ਟੁ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ 
ਐਕਟ 2005 (22 ਆੱਫ 2005) ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਪਬਧਤ ਫੈਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਵਾਨ ਰੁਪ ਵਿਚ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਤ ਸਸਥਾ; 

(2) _ ਮੁਨਾਸਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੰਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਬਧਤ ਫ਼ੈਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਵਾਨ ਰੁਪ 

ਵਿਚ ਵਿੱਤ-ਪੋਸ਼ਤ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਗਠਨ; 

“ਰਿਕਾਰਡ” ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - 

ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹੌਥ-ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਫ਼ਾਈਲ; 

ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਈਕਰੋਫ਼ਿਲਮ, ਮਾਈਕਰੋਫ਼ਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਫੈਸੀਮੀਲ; 

ਅਜਿਹੀ ਮਾਈਕਰੋਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਦਿਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਬਿਬ ਜਾਂ ਬਿਬਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਰੁਪ (ਭਾਵੇਂ ਵੌਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 

ਜਾਂ ਨਾ); ਅਤੇ 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੋਗਰੀ; 

“ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪਹੁਚਯੋਗ ਸੁਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਕਿਸੇ 
ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਤ੍ਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - 

(1) _ ਕੈਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ; 

(2) _ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨੋਟ, ਟੁੱਕਾਂ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣਾ ; 

(3) _ਸਮੌਗਰੀ ਦੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣੇ ; 

(4) _ ਡਿਸਕਟਾਂ, ਫਲਾਪੀਆਂ, ਟੇਪਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ 

ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਿਿਟਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚਨਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਕੈਪਿਊਟਰ 
ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯਤਰ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ : 

(ਚ) _ “ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ 
ਕਮਿਸ਼ਨ ; 

(ਛ) _ “ਰਾਜ ਮੁਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ” ਅਤੇ “ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ 
ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜ ਮੋਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ; 

(ਜ) _ “ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਪਦਨਾਮਤ ਰਾਜ 

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਦਨਾਮਤ ਸਹਾਇਕ 

ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ : 
(ਝ) __ “ਤੀਜੀ ਧਿਰ” ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਧੋ 
੨ 

ਤ 
੬ 

ਯੇ 
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ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਧਾਂ 

3. ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ - ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੈਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 
4. ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਧਾਂ - (1) ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ - 

(ਉ) _ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੀਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੋਧ ਕਰਕੇ 
ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਖੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ
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ਪਰਤੂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਨੀ ਛੇਤੀ ਅਮਲਯੋਗ 

ਹੋਵੇ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰਤੂ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਜ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ। 

7. ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ - 

(3) ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਪਰਤੁਕ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਪਰਤੁਕ ਦੇ 

ਤਾਬੇ, ਧਾਰਾ 6 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੁਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ 

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ , ਜਿਨੀ ਛੇਤੀ ਸੈਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੁਰਤ 
ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ, ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਜੋ 

ਮੁਕੌਰਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੌਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਾਂ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 9 

ਵਿਚ ਉਲਿਖਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ : 

ਪਰਤੂ ਜਿਥੇ ਮਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਬਧ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਸੁਤਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ 

ਦੇ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਠਤਾਲੀ ਘਟੇ ਦੇ ਅਦਰ ਉਪਲੌਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

(ਉ) 

(2) ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੁਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਲਿਖਤ ਮੁਦੌਤ ਦੇ ਅਦਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 

ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ 
ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ 
ਨਾ-ਮੇਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਜਿੱਥੇ ਸੁਚਨਾ ਉਪਲੌਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 

ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੌਬਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ 

ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, 

ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ, ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਜੋਂ, ਹੋਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, 

ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਮੁਕੌਰਰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਕਮ ਕੌਢਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ ਲੇਖਿਆਂ ਸਹਿਤ, ਦਿੰਦੇ 

ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਲਾਹ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਇਤਲਾਹ 

ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਮੁਦਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੀ 

ਤੀਹ ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਦੇਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਕੌਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ; 

ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਉਪਲੌਬਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਬਾਰੇ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ 

ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਸਥਧ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੈਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪੀਲੀ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ, ਪ੍ਰਸੈਸ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਇਤਲਾਹ ਭੇਜੇਗਾ। 

(4) ਜਿੱਥੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਤੌਕ ਪਹੁਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹੁਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਦਕ ਤੌਰ `ਤੇ 
ਨਕਾਰਾ ਹੈ, ਉਥੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੁਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੀ 

ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਚਨਾ ਤੌਕ ਪਹੁਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੋਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੌਬਧ 

ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਚਿਤ 

ਹੋਵੇ। 

ਜਿਥੇ ਸੂਚਨਾ ਤੌਕ ਪਹੁਚ, ਛਪੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫ਼ਾਰਮੇਟ ਵਿਚ ਉਪਲੌਬਧ ਕੀਤੀ 

ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤਕਾਰ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਦੇ ਉਪਬਧਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ, ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੀ



' ,%੬ੰ ੩1੧੧ ੬੩੩] 4੩੪੩ ੨ 20੦2੧ (4੩੩੬੬)  (£) 

.] .੩੫੩॥ 21੮ ,੩ ,%%=ਓ ਪਘ<॥੫੬੨(ਪ[ ੩% £0ਣ | ੨੫੧੬ $ ੫੩੯ (੩੧੬ ,%੩ਊ ੬੩ 
(2&48/6੩੬/0445੬ ੨੦੩ ',%੬ ।੩੩੯੫$ ੨੩ 0੩੪ ੪੫੩੪੩੨ ਟ.46.-$ ੬=੦੧੦੩੧ ੪੬) _ (2) 

' ਦੂ -੨੩%.$-210/:.੩-%੬੪ਮੌ (੨੨੧੫੧) ੬ ੬੬੩੨ £੫% 2,0੭੦ (੬੬੬ ੨੩ 
੬>0224੩1% ੩੬0੧੪ 4੨੬ 2੨੬ “ਦੂ 4੨ %%੦ਊ .2੨ ੬੨੪੪ ੯੬੫੬੨. ੬੨2੫ ੬੨੬੨ ੪੬੧ ੩. 
8-2/%/੫੨.%੪ਊ “£ ੧1੧੪ ੬੨10ਊ ਮੂਕ ੨੬ 2੫੫੬ “੪੫੩੪੩ .੨੪੫੫੩ ੨੩੩੪] '.%੬=ਸ (੪) 

242 

10.ਏ £40੬1 ਮਰ ਸਣੇ .2੩ 94੬1(--੯4੨੩ਊ.੩ ੪੫੯ ੪] 4੪ =੪ਮੂ %.%.8.21%ੰ. 2੬੫ '.%੬ਸ (੩) 
' ਏ ੬<$ %੬੨੬ &੨-੬%੫੨੧੫ ੬4੯ 6210੮ ੩ %04ਊ 4੬ -4408) -0੨-=੪੩ 

੬, 2੬ 28004 4੦੨ ੧੦682] ,4: =੦੨੧੫੧੦%. ੬੬] .੯੮॥ ੧੪੫੦੧ ੨੩] “੬ _ 0%) 

' ੩£ ੬੨੫੭] ਘੜੇ ੨8੪੬੬ 21%;0੫% ਖੁ .% 
.ੈ(?..੨੧ ੩੩੬); %੦8(/=੧; ੬ ,/03% %੩.% ੬4੨੦੩ '£1੨ਊ ੦੩[£੫% ,੬.੦%4602]੩੨ “(੬ 

ਪੱ] “4460੫ (੬੨ ੩੫੬ '.=੬੧/% ੬1੨ 458੧ ੬੨ ੨੬੫੬ %.੯ .8.21%੮ 2 204 %=੧ (8) 
“(2੬੬ .(:੦1੫੩&੨.੨ਟ.%=ਮੰ 

&0ਊ--੮੬ ਊੂੰ ੨੩੧੭. ੪ “(44੩02 /੫੬ 2 %0£ ੨) 4੨੨ =੩ਊ 2੬੪੩) (1) 
- 2੬ .੬ ਵ੦1੨੦ ੨%੬ਮੈ '8 

| ਵ੬-%.254੦(੦੫੨ 

0੩੬ 9੩.&॥ਊ ,0੩ .0600  &੨ 2੩2.) %% ੩੩੧ 4੨ ਏ£ 0੨੩੧੧. ਸੂ ੬, 2੬ 
4੦੨ 4੮%੧6੦-੩੪੨ .4464 (4੩ ੬2੫੩1੫.੦% ੨੪ 2੬੬ '£ (੨੨12੧ = 
੪ =੩1 4੪1 (£ਣ-%=੨॥੨1੫੩ਊਉ੫੩ =੩1 4੫ ੪8-£, 2੬ -੨੬4੫੪.੬% ੩੬ (6) 

| 4੨2 =੬੩|ਮਮ “੮੬ -ਏ ੨੪੩੧੦ %0% _ (£) 

.੬% 05੬੪੬ 
੬੨੬੯%0੫੦ ੬੨੯੭੩] 2 ੬੪੬੦੧੧-%.:੨ਊ॥੫%੨੫॥੩ ੪੪੧) '=੩੧੭ਉ _ (2) 

' %॥,2 2 [2੨੦॥-%4੨  (1) 

੬੨੦੬ “ਵ£ -2£8 .੨) (੪੨ਊ “੬70੪ .%॥-ਮ .੦%੬ 2੬,24੩ .੨4੨੧੧॥੫੫੨੬= ੨੬ 
੫੬.88.ਊ.4600] .=੨2੬੯॥੧-.% %(0% (1)4243-44).$ ੬੨੦੩ ੪੩) ੬੬ (8) 

ਮੂ ੬੨੧੬ ੬] %॥੫੫ 11 ,&4੧ “ਟੇ ੧ ੩੩] ੦੫] “04੬1੫ ੨੬ ੬ ੨੩. 
423 (24011%,%੬ਮ ੦੬੬ (੨੩੬ ,9011:.੩ ੨ਊ ,%#ਏੂ ੩੬ %(0%(1),24:-੫$ (2) 
।(£੩-4੬੩੩੪॥ ੫੩ਊ੭ ੫੨ .%੬=ਸ =੬.$.੬=॥੧੫੩ਊ 4੩ %੪੦.=੯੩ (੬੩੬੬ 

4੦੬ ੩੬ “2 (੦੨੨ ੧੬੪1੫ ੬੩ %£॥੦ ,>%੫੦ 0੨੯੪ 4੧4.2੧੯੬.੨੩] (1) 

24॥-449422430%,2% (੩੦੩੬੨) =-0%5੫੬.੩%)£ ੪੬] ੪੦੬ ੩੩] (<).243-10$ (9) 
।0£੩4੪ (੨੧੨ .0੭% ੪੪੫੨ (੬ (੨੬ “ਟੇ4੪-=॥੯1੦੬ 24੫੬ 

24੬੪ ੩੪,61੧ 2੬ %੪ਊ “੦੧ ,੮£ .੬.4੫੩ ੬੨ ੬੨੬੬ ੬ ੬ 4%੬=੧੦੩] £੪/%੬1%0£ਣ£ ੩੪੩ 
2੬0੨੧ (੦ 2 (5).240-1ਪ$.੬1%(1).&4:-74-੩ £. 4242. ੬1%(1).24:-14%੨9 -2.॥ ਈਹਾ 

:.-੦.੬੨॥੨ ੭੬੧ % “45੬ 0=੩)4੨/੪ 

8 %੩੬] 6002 20੦੧੬ '24੦1ਮੂ/< ੩ ,%੬ 8



2 £ ੨੫੧੩ ੩੨ ੭੬੦੧੧-%.੬ 24004 %31 $ ੬੨੯੩ &੨.=ਊ੮੨੬ ੨੬8 ੩੪ਊ (1) 
“ ੩1੬੬ ੨੯ 4੨੪੧੪ "01 

24੨੦੮ 

-21੧$.6 ੬੨ 2(੩੦੭--$੫%੨7੧੨4% ੨੩] (੨੦੧੫੬ £(> ਖੁਸ] ,%) .੬ 1੬੫੭ ੩੩੩੧ ੨ <8 (0੧੨੬੨ -੨6.੩% 
143ਊ$ ਪਤ 2੩੮੩੪ .4=੬੪ 20੨ 2੬੦੧੧-.੯ ੪6-$ ੬੨੦੩ ੪) ੬੩੬ %੬ਮੈਂ “ਏ£.=#ਸੈ ੬੭੨] ੬2੬ ਪ% 
-% ੬; ੦੬ ੧੯੫੨ 4੪ ੨੦1੧੫. %੬ਮੌ ੨੬ ੨੨੫੬ “45੩ ਟੇ੮੩.੬/੮ %:2(/=੧1੧ ੬ 4/4੩1੫ਤ-੩ 8 24੩ 

-.&400% (੩੦ %੬॥੦ 28੦1੧-,% ੨0੩੩੧ ,੨੬ਮੈੰ  ੩£ '6 

142ਣ(:10੨੧੪ 
-$94ਊ 2੨ 24੨2੪ ੪੨੫੬ ੩੬੨੩. ,%(0%1੧0%:143149.੩% ੨%6$.=੩॥ ੭੧੫੪੨) ੬6 £ << <੨੧ ੩੩੪ 
੬੨੬ “£ &੨੫੬ ੬੨0੨ ੦੨੧੪ &੨.੨੩੧ 2੪8੨ %4414=.੬ ੩੪) “=੩4੩ (੨੫੨ ੪$ ੪੪੫ ਟੂਰ 

:.0£੬4੯ 
(੩੩੪੫੦ 10੩%੫$ .ਨੰ ੬=੦॥੦੩] ੪੬] %੫੩ %॥% (੬੨੯੪ 0੦ .੩ .2:੧.48 “੬4 
(ਹੋਣੇ 4੬੨ ੬4 (੧ (੩੬ 4੪੫ 1੧98,% 1੫੩ “੨੪੨ ੬੨੬੨ ੬੨੯੩ ੩੬ €ਉ੫ 
੩9240 ਟ.੪੪੧ .੩ ੨੬੭.= ੪8 ੬ .<੭ ੩੬ ੬.ਪ੍ਰ ਭੂਖ %.% &0੫੧4੬-4404.ਣ 
'%21੧4[੨੨॥੦4੪੬] “੪੬ 2-43੫3.-੬ (੧).੬(੩) '6)-ਵ8.ਏ(1).੨4:-44$ (੬) 

। ੨1੨ 1੧੩ ੬ %4੪॥੯ ਟ੩. 451੨ .੨॥0੨£੧.੬। ੬ 
%੧.% 84210. ੩.0£੬੪ 2-4002]4% 4੨ = ੦੬ .<੬=ਮੌੰ (2>,੩੧੦੨% ੨੬ 'ਵ 

ਏ (1) -=4:-੫ਤ ੧੩ 42੬] ੩੬ (61 .੩ ੬੦61) £ਟ61 2੬੧੫ ੨੬ ॥੨£੪ (2) 

_ 112੬੪ .4੨ .2੨੬ ਪਰ<ਊ 24੨੦੩ਊ (੩ ਊਂ (੨੬੩੧੩ 
੪੧. ੪8-2੦੦੪ ੪450੨ [੨੯ 20੦੯੨]. 9੬੩੧੧-੦40੬੩] 2੬੫2 4੩ ੨੫੨॥ਊ ੬ ੪੪] -<੬ਮੰ (੩੨ ੬ ਟ੍ਹ 

ਉ-212/..੩.,%%=ਮ (ਘ=॥੪੫੩੨ & 0੨੫੨2 ੫(੨% (੩੧੬੨ 1੨੧] (੨ “ਵ2.=£ਮਂ ੫੨] 2੭੫੩੫ 
੬੧੫੨4 .:.੬ਪ੍ਰ੨ ੦੬੪ ੦੬੧ ੩.2 ੨ (੨੫੦ ੦ <%ਮ ੨੬ ੨੨੬.) 2੬ ੩੫੨ “£੬=ੰ 
0੯:੨੧੯੦੨੦੨.=੩੪-੩੧੫੬-2,੪੬.੩੬=੪॥੦੩] %.% 0 40੪ “੨੧੬ .(੨% ੭੩੪ %.% ੬੬) 
4੬ 0੧212੪੪ .2%੬ ੬1 ..212/:.੨ ੪੧੨] “ਟੂ ੬.ਪੂ ਸਰਮ .% ,%੪=ਮ .੨1੨੬=੧੦੩] ੬ '%੬=ਸ (8) 

: ੧੦੨੫੦ 

.੬02.:% 2॥੦/੧ “੦੨ 2੫$4% 22੫. 22੬ £੧%੫6.੩੩੧ 423੪੨ £ ॥੪੧੭-$4੨ >7੨੩੧ &ਟ੍ਹਾ 
:2੨੩ ੩੫੩੧ 1੨ਊਉ ੫) ਊੰ ੨੬ .ਵਪੂ ੬ -੨॥੩ 1੫੧੧੩ 4੬੩ ,£ਮਿ ਦੋ ਯੂ1੧4 ੬1੦੬ ੩੫੬੩ ,%ਮਣੂ 

“%॥੨ ੩੬ ੩% &ਖਏ ੬, 2400%੩੪੪ਊ 00=੧੧੪੭੨$.੬।<%£੫੦  ,%$ “£ਖਏ ੩ ੨੦੩੨॥:0੪=੧੬ ਟੇ 
:; %20044.224੦£1 ੨ £4੨੬-੬੪ 

&੨-/6੫੨੫੬॥ਮੂ੧੦ 2 ੬42੬॥ਊ੪ '2੪੪੬੧0=੧ ੩੩] ੪੧੧ “£੬॥੧-੪੧=੫੨ 2 %੬੧0੨੬॥ (00) 
“0£ਵ/੫%=੬੧੫ =੩ਊ 

-੨.ਉ-9੩੬ .40੨ਊ੧ 4੪੨੫੨ ੬੬ -੩-੭<ਉ੦੫%4:4-1%0/੮੩ ੪੨੬੬ %.% ੪੪੧੬8 02) 
:.22੬% ੬੧੯੪ ੬੨੬੬੪ ੩ -=੩(4੪੬ 

-%=ਮਿੰ ੦] (੩0 &੨੬੩) =੬ ੫੩੩] (੨5੧ ,14(੭/੮ 0000 ੩ ੪) .ਨਿ,63 <ਊੰ.05 (੬ 4੬ 
-1£ਵੈ4੫=੩ £#=੧੨-$.400ਪੂ੬੧ ੩੭੭੪ ,= ੨੫੨ ੨੬੨੬੧੫੩੧ ੪].82॥%/੮.੩੪੪ਊ '.%੬੩੪# (੩) 

6 6002 2॥੦੧ਊ >4੦1ਮੂ< ੩,੨੬੩ 01 %੪੬ਉੂ]



2੬ 1੬੫2 ,੩ .੨੦ਮ੧% ,%੬=੧ 22੬ (੨੩੬ %ਮਮ੦ (1) ,20:-4) ੬੬) (2) 
।0£੬੪ 4੨ ੬੨੨੧ ੨੬੫੦੩] ੨. 

42੨ ੩4੨ .੩ %ਜਿ=£[2੧ 4ਮ ,੩ (੦4੨ ,% %,40੦% ੩੬੧ (੩੬  ,£(੨ ਏ £ਪੂ (੨੧੬੨ .੭੫॥੨ ੩ ੬ 
੨੩੨] .:216/ਧ(:੪॥<॥“੩੬%] ਟ.=£% (੩,੨੩੬ 2੪੨੩ ,% £4੫੩.=1004੬੧ .੨4੦੬ <% 4੨ ££॥ 

1 ਨ 
੨੩ %460ਮੂ .$ ॥੪੨੧੦ (੨੨੧੦ ੨ &ਪੂ <੬= ,04 2੬ .%ਮ ੬ ੬ ੩੩੨ ੬4੩ 
੩ %£%.218/੧ ੩. .%%ਮੈਂ.੬1੫.1੨੬॥ 12੧ ੩% ੩੨੭ ੪੨੧੫ ੩੩ ਹਪੀ ੨੧੦੫ ੬ 

(੩4੩4੩. ਪੂ ੬੨੧੬ ,<% 4੨ £ ੬੨੨੩ ੫੨੫੬੬=॥੨2੧੭/੮,<੬=ਸੰ 0੨੨ ੬,੩੪੩ 
.੬% £-%%੬੨%੬੬ 21੬੮ ਟੂੰ 12.੬ ੪੪ 2 %8 4੪ ੩੦੫੦੬] .:4.%੬% (੫੨੫ 
“੩2੬ .੨(.(੪੫ਊ “੬੨੬4੬੧੧9%.%੬ੰ ੦੬੩੫੬ 44੬ ੨.੬੧੧1%.%੬# ੦੬ ੬੪੫੬ 
“ .੨ ->ਣਟ -%੬% ੩੩੨ ਹਪੀ (੨੧੧੧ ੬੨ ੩੬ ੪੩) ੬1੫੨ ੪੨੯੩ ਟੂ ੨੫ ੬੫੬ 

(੬੫੧੫ 2੩੧੫੩ -%੩੧ ੩੧੩ ੩੬ ੫/੮੨੯੩ “ਣ£.=£ .੩( (੨੪੫ “੬੬੫ 
2੬ 2੦੯੧ 24,2 4੬੯ .੩੫੬1 ੪ ,%॥ਮ ,੨% (੫੯ “86 ਇ -408ਊ 4੧੧ .=ਪ£ 
42663 240.੬੨0= $ ੪੪. ੩4002 -=0੮.੨੨੭੧-੨੭੫੨੪84੬ 2 = ਪਸੂ 
942 210 0੨੧੬ ੪੬] ੬ '£ ੩੦੧੧੨ %੦॥ 2।£/੮.ਨੂੰ 2.੬ ੧੦੧ 2੪8 4੬.੬£੦੬ 
੨0੬ 4੬ (੫੨੧੫ ੬੨ ੬ ੬੨੯੩੫ ੬੨੨ €ਉਮ੫.ਟ 2%੧੬ ੩੩) “£-=#ਮ 

(੬੧ “੬੨ ੬੫੬10ਉ੦ ੨੬ ੩੬ ੬੫੨ ,੩ ੨੫੬0੦. <੪੩ਮ ੨੬ ੬੬ ੪੬) ੬੬) (1) 
- ੬8 ੬੩੪੫ ੬4੬" 

। 2410੫ .੩ ੪9 ੬4੩ ੯੫੩੦੧ 'ਪੂ 94008 1ਪੀਂ 2੬ (੩੧੩੩ ੩੧ ੬੨1੧੨੬/੨ 40੪੧੪ 
“੩£੬ ੬ “ਵ£ =£ਮ ੩1 (੦੨) “੦੧0੧੬ ,%॥%=ਮੈ ੧੩੫2 4੬ <॥00੬2 ,%0੩; (੨੩੬ ,43.(੨2॥੪ 
216004 2੧੧੧੬ %(੫੫(7)424:-1੫3.੨ 61 243੩੩ ੪੪] “੬੨4੫ ੩. 00੩੬ ੬੩੨੬ 
.43(0੫) 4੪ 40੦੬ (੨ #(੬ (੨॥੨੪੪੫= “੬੨ ੬੪੬ (0੩੪ %£੬ 2੧੨੧ ,% .ੰ12.੬ ੩,%੬ਸ (2) 

.੬%%“ & -੨੫੧੪-੫੩)੬ .੬ -=੪੪॥=੯੩ 
੨੬੬ ੧੨ -੍ੰ.੩੪) 10੨21-੪੨੪0੬ .੬1< ਵ£ੇ ੨੪0੬ ੦੬ ੬੩1੨੩ ੩੫੪7੨-੨4੨੪8 _ (੪) 

: .੨੨/%.੬1੦4%.4੨4੨੧੫੬੩੮] &੫੩ ੮੨ &੪੬ (੩) 

: %॥੨ 9408 (੩੩੭੯) “੩2 ੬੬ -9੩.੩) “0420 40,22੯ 
.੬#9੧ “੬੨੮੩੨ ਮ$£ ੩੩੪10 ੪੧੨) ੨੩੬ ੨੩੧ ੭0 “੯੭੨੩੬ 2 ਏਮਟ _(% 

।ਊ-4੨0ਊ ੬43 .੩॥ 13੩0੫ .੬1ਪੁ ੨ %>॥ 29੦2 2੬ .੩ %੦ 21੩੫ 
0੫] 2 .%੬% ੪9 .੬ ੩੦੫੦੦] ੪$ “01242 ੨3 %੩ .੨੨ ੬੭੫੦੦] ੩0੨ ੬॥੮੬੨੯੩ (6) 

-4੬ 4੬2 ੭੧% £੩] ਦੂੰ 24੦=੪੫੨੪੨ “੩੬ 2੬] -<੬# ਮਪ 
੨੬ “ਏ(.॥ਮੰ | [੭੨] “2੬1੪ ,%੬=ਮੈਂ ੦੬੬ ੧੩੫2 4੬ ੪੩1੨%॥੩ਮ ੬੦੩ ੪$ 
“& 4੨੫੨ ੬੩੫ ਏ.=ਊ0:.£ 12.੬ ਖ:੬] ਏ ੬੭4੨੧] %॥॥% 2 (1)-240-1੫3.੬%ਊ (ਟ) 

1=£ਮ 4੨ ੬੨੦ 12੧੧੫ ੬, ££ 8644੩ “2 .੨=੨ ,%੬ਮੰ ੩1੫੧ 

੬੩] .ਊੰ ੪੬੧ “ਟ ੯੯ ੬੩ .%੬੩# (੨੨੧੫ ੩੬ ੩) 204 (੬੪ -:4 ੩੩੬੬ 
=ਨਿਧ॥੩੬੨1੭.੬ ੪9੬24] “੬੩੦੩2 ੦੨] ੩ %1£ ੪] ੪੦੩ =੩) 2੬੧੪ 
੩] ੪$ £ 2੬ .= ੨੫੬ ੬੬੯ 2੬. ਟੂ ੪੪੧ £ ੨੩੯ 4੩੪ 2 -<੬ੰ (੨੦੧੦੭ 

11 %੪#ਉੂ] 6002 20੦੧੬ '24੦1ਮੂ/< ੩ ,%੬ 01



.੬॥ ੦੬ ੪੧੨] 1 £; ੩, ,=(੬੨ %.%੧0: ੨] ੪੩] “(੩੦ <॥੬ਮ: 2 %>% £& £੍[ - “400੨4%੩ 
।2੬% 2੦1੩੯ 1੧ ੨੪੧੮ ੨4੦ (੨੬੧ %4ਮੇਂ: 

.੬1% ੨੯ ੨2 ਪੂ ੩੨ ੩] -੬% 2੬ 
4੨੬੬ %੪੦੫੨੧੩ ੨੧2੧੦ “(੨੩੧ <ਮਮਂ 

`੫£੬-੦-੨੬੨-੬ ==੬੪ਊ 4੨ ੪੧੦੨੫੨੩ ੬੪0 ੬ -ਪੁ=ਪ -=£ 
-24663.(510੨2੪.੨.੨੦6੦] (੩ ,੨੦੪(ਇ ,੯%ਮੈੰ ੬1੦ ੨੮੪੧੦ .੦੬੩੧॥ 

(£) 

(ਠ) 

(1) 

(£) 

।-੨੫੨-੬/੧੫ (੨੬੪ ੬) £<00੬,%੬=ਮੈ ੪੨੬ €-$ “੩ -% ੬ ੪੩ 

/<-&੦੪00% ੬ 4ਮੰ 

[2੬ 24੦੪੨ 

12 1੫ ੬॥% .੬£੬ ੬੨ ,/%੨੬॥ ,/੫(੨॥ ਮੱ; ੩ (੪ 2੧੦੧੪ 
੩] % (੬੦੮1 ੨ ,੩ਮਮੂ 2੩] (੯੧.੩ ੨੪ ੨੨ %,% ,% 2 %੪1-ਇ 

.%੬ਿੰ (੨੨ “4੨0%63 ,%੬੧]।% %੬ 2੧੩1 (੨,੦੧੪ “੨,22੪ (੮੬ 

(ਠ) 

(1) 

ਪੰਡ --
-
 

- %੯1੬ .2੩ %410£ ,%੬>ੰ (੨# '1 

94102 ,%੬ਮੈੰ (੨੨ 

71 ੩0੫ਮੂ 

।£ £4੨੨ਊ੨ ੩੪੬ %੫੫4੭ੀ੩ 
.੬#੬ %6$-%0੫%-੩ 61 .&4੩£ 44001 .=>) ੪2 ੪੪ ਮੂ 0੫੬੩ 

:%(-12ਵ %।੧% ->੦੩੩] 14] ੨੩੯ 4੨੧੬ ੩0੪੬੩) %(0੫(੬).24:-3ਪ) 
।4>ਣ੬ .ਡ £ਮੂ 0੯੧੬ .੩੩ 1 

(੨੧੧% 2੧੯ .੨ %੪੬ 1੫੫.੬॥੦.੨% ,੬ & .>੫੨ ,=(/2 212/; £ 1>.੬ “”””= ”> 

੧ ਏ ੪੪4=-੩£.੦%ਊ 4. %੬% ਮ$.545.22£% .%%੬ ੩੫੩੨੧ 
42 '£4/6021 .=੩ਊ ਏ .%(( 4੨ %੪੬ (੨%੩-੨/੮ (੦੫ 2 (ਟ).&4੪4੫3 

ਮੂ 0੯੬= ੬ “2੩੧. ੩ ,%੨੧ (੫੨ .੬ਪ .= ੨2 .੬1੫ੰ੮੬=%੩ %॥0% 
. 9 .&4੧ “ਣ£ =#ਮੈਂ ੪ (੨੨] “0:4੬101%,%੬= ੨੬ ੧੫੬ ੬ ੨੨੪ 
5੬ 2੦੧੧ (੨੫੯ 'ਪ੩ 414੩2 4162੨ $ 2 %।£ ੪੬) 45੩ ੬੩ £. .243 

।02ਡ4੨.4੨੩ 
-4੦( ੨ ੪੪੦ ੨੯੩-੬੨੮4ਊ੩ਊ ਟ.8-1£/:.=੬(੬੪੪੬ “੨੫੪ 2੩੧ 
4੩ .੬ 0੨੪੨ ੬੩ ੨1੫੮ ੨ ੪20੯ 2੧੧੦ ਏਂ 2ਪੂ 0੯੬੨ 0੨੧ ੩$ 

੩4੨੬੨ %॥02 ੫੨ ੩21€ ੪੬) £.੩12.੬ ੪੬] ਟ ਸ84= 2.੪% 
4੬-੬ਮੈੰ (੩੬੬.$ 2 0੨੧੬੨ ੭0੦੨ “੩2 ੬੬੧ ੨੪੨) -0:੦੧੧੫<੬ਸੰ 

11 6007.2੧੧ %40ਮੂ< ੩ ,<੬ ਟ1 %੪੬੪|



੬੨੫੭੪ (੪ ੩.੬ਊ “2੦੪00 .੨੬#ੰ (੩੬ .੨੩੨੦੪੧੧੬.%੬#॥੨੧ _ (?) 
105੬੬ 

ਕ੨% ਪੇ .੩ %੫੬ :4]੧.੬ 4940 24 ,੬੩ ੭੦੧੧੨ ੯੬ ੧੧.੬।੫ ੦੪੧0੬ .%॥੩੧ ੩੦0 ੬੨੩੨ ੬ 
8੬6 2 -2੫੪.=॥੨=੦੯॥ਊ ੪੩ ੭੯੧0੬ ੦੬੪ ਪੰ ੦੪00੬ ੫੦੩੭ ੩੪੫ ੩) ੨,੨੨੧ 2, 

:.02ਡ(: %੬4੮(੩%੩ ੬੨੦੭੦] ੪੩ ੭੦੪00 ,%੬ੰ ੧੧ %੫% £(੪=.੬੧੯੫੬.੩੩ (£).24:-443.%> 
ਟ1.&4:%੬ %੬੦4੨੩% ੨1੫੧ <(0%4243-1੫3.-43] 2੦੪੧0 ੦੩੧ ੪ ੨ £ਟ; 

:.02੩(.0%% ੪੬4 ੬੩% ੬੨੦੧੦-੩੧੧੬੬ 

-&% “2੬੨੫੬ 24੧9.੨%.4 2੧ ,੬.੩460% (੨੬੫੪ ੧ ਨ ੨੨੬ 
੩4 ,2੨੨॥੪,੨1੫॥੪੨ਉ.ਊ ੪੪] “੩0੨੪8 %੦੪/ਊਛ.%੬ਸੰ.੨੬੨ (ਟ) 

।.2££ .੨% 
'%੬43.2੨॥% ੩੩ 1੦ ਮ$.੬ਪੂ ੨੫੩2 2੨੩੫੪ <।੨੧ ੭੦੪0੬ ੨੧ ਹੀ ੬੫੮.੩)੭੩ ਡਟ: 

:.22੬£ .0“% 2੬:੩੦ ੨੪੪੦ਊ-੬੧ 
੬1 .4££% ੬43 ੨੨੫ ੨1੫੧੨ ੬੩੩ ੦੫ਊ (੨ 4੬੩੫੪ ੧ ' .੨੨੬ 
-21>ੱ੪ ੩੨,੨੫੦). ੪੪੫ ੬ .(>.= ੪8 %੦੪ਊਇ.%੩#॥੧ (1) 

- 45੬੪ 44੩੩੪ ੬।% ੩400 ੬੨. 2੬1 
| 42੧੦੪ 2.£1ਪੂ (੩੪ 2੩੬੨ ੩1੫੧੦ 

੬4948 2(: 2੩੩] =£.੬ %,% ((>%.੩>/੧ ੩੮ ੨ ੬੨੪੦੭੪ ੭੨ “%੪੧ਊ੬ 
੨੦੬: (੩ .੬1%.4੨੬੬ ੩੩] (6੩ ੧0੦੧-੨੩੪ ੩ <੪੦.%੬ਮ (੨੩੬ (੭) 

।.42££ .੨% 
4੬133 4੬ .15੬੬ .(੨% 24੩੬.4੨ (੩੬੬ 4੭੬4੬ .% £1ਪੂਸ %.% 
22੬(੯੧੯੫੬ ੪੧੬] 4੬੪੬੬ .੨% %੪4੨.੨॥੫੨.੬,%੩ ££ ੫੬੬ 45੩੬ 
੩੨੯ “ਏ£ .=£ਮ ੨੧ (੨੦੫ '£੩੫( -੨ %4੩((-%੫੦੩] .੩ 2੬੧੬੬ ਪਰ 
4੬੪੫੨ ੪੬] ,੪ ੨੩੧੧ ੩ ੩ਮ#ੂ “੨੮੧੧੬ ,%੬ੰ ,੪ ੨੦੪੧੬ .,%੩ਸ੧੧ (9) 

11>>(> (੨੧੦।੦੩] ੨1੫੮-੬£(-ਸ ੩੩] 

੬ 402੩ “>ਊ.ਇ “2੦੪੧0 .%੬ਮ ,% 2੦੪0੬ .੦੬ਮਸ ੧ (੦) 

|%1> ,16(੨੦॥.4੨ 44੨02 
4੬ £ ੬੦੪੪ .੩ ੬੨੬੯ .੩£੬ ',%%ਊ .੬ ੬੬ 2 -੩੩੯) ੩ ੬੬:੩/੫ 22 
੬੬ 0੫੩ ੭੪੧੪੩] “੬, ££ %44517੧-੪੧.੨੫੦੬੨ ੦੪00੬ .<੬#ੰ 
੨੬ ੨ %੪ਊ “42੬੪ £੬ ,%0£ ੬1੫ ੪੬4੬ ੬4੨ 2%ਊ/<.੬1%,=£੩ 4੨ 

.੬/<%੪2%] “(੦੫੦੧=੯] %>.॥੪ (੨ 24੨੩ਊ--2੫੦.੩.%੪10੬ .%੬% (੨੧੬ _ (?) 
।42ਣੇ.੬.404॥੪.=੯ 2 2੫ .0%੩] 'ਊੂੰ .=2.ਟ ੫1 ੬ੜੇ ੨ 2੪ ੩੬੩੧ 

(੫2੩) 24੦੪੪ ੩੩] .੬੪ %% ੪6 “2 ੬੫ ੬੨੩੧ ੨੦੫੧ ੬, ££ 2੪ ਟੰ..<ਊ 2 2 ੬੫੩੧ £੩ਊ 

੬1 %8੬ਉੂ] 6002 20੦੧੬ '24੦1ਮੂ/< ੩ ,%੬ ਟ



੬੨02੪੫&.੬->(>.੬1੫. 2੬੧00 ੨.੬%੫੨੫੫%੫$-੩£੪ ੬ %੫੩੨.੪੧% 
4੪0੬] 50੦ .%.੩੨ .ੂੰ.=%੩੫੨੧੫ <੫$-੩੬੪ (੫੫. (1).&੫੦4੫$ 

.੩.2.04] “ਦੂੰ 2੦੪0੬ ,%%੪ੰ ਮ$.੬।੫&੯੪00੬.%%੪।੨੧੩੧੦2੪੦੩ _ (2) 
1 

-23.(੨.੬੩ ,4੨404 452) 2: ੬ £40੫੪$ “ਣੇ.=£੧ੌ ੪) (੫੦ “ਨੂੰ 2੦੪0੬ 
“੬੬ ਪਊ 4੩ ੩੬੪0੬ -<੬੪ ੨੧੩) ਵੇ ੬੩੪ 2੩੧੫੧ ੭੩) ਪੁ 

੨੫੩੬੪ 2੩੪੪ .1>੬੪ .1%30.2> .£ 2੪੫ ੬, &4੫1੫.੩ ੩੬੧੫੧ .% 

-%੬>ੰ ੪੬੦] ,੬੬ 2੪੬ .%%-੧ ੫੧ “੩.੬ 2 4441੫) 2 (੬).&4੨-4੫$ (1) 
- .੩੫੩.4%੩ਊ੫2॥੨.੩ ੨੦੪੧੧ .%੬੪ੰ ,੪੬ ੨੦੪੧੧ .%੬੪ੰ ਨ '?1 

।੨,0੬,/64੬0੦ 22੧2੧ “442੨੬ 

੩2੪(੬੪੩ਊ.੬੫-੨੬ 0੬੪ (੩੬੩ ੦੦੧੨ %.% ,=%੪2-:੪੦.੧ ਪੰ ,੭4੨੪੫ 

02421ਮ੍੫ ਊ-$.ੰ 4੭੦੪0 ੫੦੬੪ 2।<੦੯॥0੧੬ ,%੬=ਮੰ ।੧(“੨੫੦੪੪.੬੫% (9) 
1.12ਊ.= 2੨0੬੨ (੨੦ %੩੨੧੩-%੪੦ (੩੬੬ ੭੩੩ ਹਪ ੪੬,6੧੫ 2 4$$ ਪੂ ੬੨੩੧੦] &੨ ੬6 '%੩੧ 5੦੪ 
&£4/642੨.੩੪.੬1%-04512 “੨੬੬ ਏ ੨੪੧0੬ ੦੬ ੬1੫ 2੦੧੧0੬ ੦੬੧ ੧.) ੬੩7੩] 2: 

।.(£੩44.੬=੩੧ £% 2॥:੭0੦੬੩%੪<॥ ੭੩੪੩ 2..4<੨੨.੬ 2੪੨੦੬) 
“੩੩] %£ਵੇ ੩ “6 24੩੩੪ ੪੩ ੭੦੪0੬ .%੬ਮੈੰ ,੪ 2੯੧0% ,%੬ਮ ੧੨੧੬੨ & ੨੧ %.੩੮ ੩. 
240੩੧੫2੧੨ ੬,੩੩੪ ੬੧੩07 ੫੦] 00੬ ੨0੨੩੩ (੬1੫੬ -.੨੪੪ ੪੬] % 0੦ ੪੬2੬ .4੬੨%4੧4੬੨੭੫੨੬੪ 
1੨੫0 46੯ 2੫੦੬੪ (੨੫੬ 41੩੩੧ 102੯ ੪] .=1੫੪੪ <%॥॥% 2 46$-404420%23.2॥੧ ੫2 ,੪ 2੬੧. 0੪੫੬ 
੪੬] “(੫ 2 ੬੨੦੧੦] (੩1੫੧੨ 2੦੪0੬ ੨੬੩ (੨੬ ੩੨੬੧0 ,<॥੩# 0੧੬2੬] 221੩] ਟ£ਉ. 

:.4੬ੜ4੯== £੬ 2੧. 1੯੦੬ “ਟੂ 
908 (੩ ੪੦੧] ੪੩.੦੩.2 4੫ ੬ 24੫੨੨) ੫੬ 24੧੪੨(.੨੬੧ ।<੬-=੩ ੰ <੪%੧) 2੩,੪੩੨ ੨੧੬੬ 
2,12%[.2 0੬060] -2(੦.੬॥੩ਓਿ੧ ਦੂ ੧੨] 12੬ (੩੬੬ .4॥੨ ੫੩ <#€॥] ੩੩] ਮ#] “0੨ ੨੪੯੧ ਮ$ 
“੩੩੧ <੬ਣੇ ੨8 £.੩.੩੪ ੬੩ 2੦੧੧੬ .%੬ਮੰ ,੪ ੨੦੪0੧॥ ,%੬ਮੈੰ ੧] ,= 442] 2੦.੬1੫;',%੩੧ ੬ 
<੧੫੯੦] ॥030੬,੬ .=1੪੬੦੨੯] “੦੪੦੧ ੫੬ ੬੩ .੩=ਖ (੨੩੧ ੪੬] %(0% 2 £45£% 1੪.2 ੬], 0੫੫੬ 
24੪ .=੦.੬ “੪ 2.੬=੦੯ਊ (੨1੫੧੫ ੨੯੪0੬ ੦੬੧ ,੪ ੨੦੧0੬ ੦੬ ੧੧੧੩੩ ੭੩ #ਟ੍ਰਂ 

:.%੨ ,14੩>੯੧00੯-੨੬ ੬%੨0੪੨£ .>$-0੦੬੨੬੦॥੧0੬.%= 0& 
“1੨ .16(੩੨ 2੪00੨-੨੬੭੦੧ ੬ ੨0੪੨੬ .>$-%੨੬੨੪੦੪00੬-੦=ਸ੧੧ (8) 
-4੬&੪.੬੧੫%੧੫੩%ਊ ££ ੬ .੩ਖੁ.੬/<.੬੬ ੬ %੬ਣੇ 15੬੫0੭੩੧੫੨0੫ (5) 

| 4>॥੦ਮ .4%.4%੨੫21 

€2,% (੦੨੬ ੬੧੯੧੬ ੦0੪ ?1 .24 ਊਂ 2੦੪0੬ .%੬ਮੈ ॥੦) ,% ੨੦੪0੬ ,੦੬ਮੈ ੧੧1੨) &£॥ 

:.45੬੪ ਏ 

੬1 6007.2੧੧ %40ਮੂ< ੩ ,<੬ £1 %੪੬੪ਊ]



੨4੨ &(04 (੨6੩ ੮੧੬] “2੦੪੧੬ ,੯੬ਮ ੨, % 2 ੦ .%.੬ ੪੩ _ (%) 
੬<“2੯॥੪1੧ਇ .੯੩੧ ੧੧੪੫ 48) 

-੬੨੩.੬ 40 .੬ 60੫94 ੨2 %੪002%੬੬> (ਟ) 
11[>॥)੦ £,0੦1੪, ੩1 104 ੬1 .=£੬ -=₹੦- "= 

&੨/੦੬੨॥੪ ,14੨॥੬ €4#=ਂ; ਊਂ ੩ਉ €(ਮ% 2%(. “੩ ੬ '>2॥ %੦॥੬ 
-੨੩ 4੩੪ 4੨੩੧] (੬੩੫੩ -੨੨ (੬੫੪੪ %੦.% 4% .2 ੨੪10 ,%੬੪ ------ 
(4%.0੨ 2) “4੨0੫੨ ,%%ਮ0੧% ੩੩] 2੪੧੨ (੨੦੭੪ “20੦੨ ੪੨੬੬੨ (1) 

- %%1੬ ੨੩ ੩10੬ .,%੬:ਿੰ ੪੫੩ '61 

9੬0 ,%੬ੰ ੫੩ 

੧1 ਟਰੇਪਪੂ6 

|.1&ਣ.4-4643164 042: .2੩ £.੩-੩੪੬ '(੩੦ ,%੪੬ੰ. 2 (1).240-1੫$ 
੨ਉ4:2 £ ੭੩ 1>.੬ 4੩੩੨ .2੨੬ਊਊ।੫੩ 4/੬.੩੩].੬ ਖੁ] &.੩ ੬ <੦੪ 
:੬ 46 -/੨ ੬੩੯ .੩% 2 ੪6 42੬ ੧੬] ੬, ££ ./484% %3.% 2 ,£੩,੧ 
2£.2%੪-੬/<੩££4%%] . £੩((2%੫%.210>%] ਖੁਲ .,= £1%-2॥ 

40੨ ੬ .੨1ਪੂਸ਼ੇਮ %0,% 2,2੧੨ 4੬ ੩੩੫੦੦੧ ਖਲ] 2 ੬॥.=੧ਊ% 2੪੪4 
20663 24226 ££4੬ ,££ (| 2੦੪੧੦ ,%੬;ੰ ੨ 2੦੪00 ,%=ਮ॥੧੬ (£) 

। ਏ! ,%੩,੬# 

੬੩ ੨੨]; ੩੫੩੧; 9੬1੨੮ ੬ ,%੪੧੪.੪ ੩. =8 .੬੩ 2੪00 ੬ ,੪ ੭੦੪0੬ 
42੬; 4੨੧ “%੩.% ,%੪੫ ->£ ੩੬੩ £% -੨॥੨੬> ੬) 2£ ,% 0੩] 2੯ ੪8 _ (2) 

4੨੮ ਵ£-460£1 215੬੦. -੨1੨0=4੧੩ਊ੫੦ 
.੬-੬0%-੬1੫੧੫.2੬.੦ ੩..=%੦੩੬> ੦੪੧੬੪ .4੨ 2#ਊ%4੧.੩੩੮.੩੨੬੨.੬੩੦2੪ (੪) 

੨੨ ' ਵ£-4608] 12% ੩੩੨ 2੨੬੦ 
4੦੦੨੬ ਲਊ 21੨੫੩ ,= ,੩£੬॥.੩-੩੫ਿ%-੩/੫%%5ਊ.੩੨੦00.੨.2/)%-੬੫ _ (੩) 

4੨ “ਵ:-%242>.2੩॥੨1੬] 22>4੨;੨੪ ੨੬੩] 

.੨੬੨੫੭੩੬ .੬.੩੨-4608ਊ-4%4ਊ214% ੩੨40 3%20%-2=%੩੬) _ 0% 
੨੬੨ -ਵ-4608].3.2%॥੫ਊ 4440 -44462.>0੨> (8) 

-ਵ2.੬੬8.੨) (੦੦) &੦੪੧0ਇ%੬ ,੪ 2੦੪੧0 %੬ਮ ੧੧ ੬.2੬੪ 
26 ੬ .2੮%424002 1020 ੨੦੪੧੬ .%੬;ੰ ,< 2੦੪0੬ ,੯੩# ੧੧ 

੬੨੦2੪ ੩੦੨੬ .4੦੨੧ਊ ੩ %੧੬ ੪੬] ੨੨੩ ੬੩] (1)4240-4੫$ (੬) 
42੧੦੪ 

2£ (੩ .$4। ,੬ -੨1੨ £੬4੨ ੩੩ 2੬੬2 %.&ਊ 2 =,% .= ੬64 ੬੬ 
.੬-੬1%-18੬॥ 2੬ %੬॥੦੧ .=.੩੧੫ '.੨ਊ-੨੫੬.੬0੨.44੧4022 24੫੩ 

61 %੪੬ਊ] 6002 2॥੦੧੬ '24੦1ਮੂ।< ੩,੦੬੪ ਇੰ



[ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਐਕਟ 2005 15 

(3) _ ਰਾਜਮੁਖ ਸੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਪਾਲ 

ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

(1) ਮੁਖ ਮਤਰੀ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ; 

(2) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ; ਅਤੇ 

(3) _ ਮੁਖ ਮੇਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮਤਰੀ। 

ਵਿਆਖਿਆ, ਸ਼ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 

ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 

ਇਕੱਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਰੋਂਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

(4) ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 
ਪ੍ਬਧ ਰਾਜ ਮੌਖ ਸੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 

ਰਾਜ ਸੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

(5) ਰਾਜ ਮੌਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਗਿਆਨ 
ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਬਧ, ਪੋਤਰਕਾਰੀ, ਜਨ-ਸਪਰਕ ਮਾਧਿਅਮ ਜਾਂ 

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਹਰਤ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। 

(6) _ ਰਾਜ ਮੋਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੈਸਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 
ਰਾਜ ਜਾਂ ਸਘ ਰਾਜ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ-ਮਡਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 

ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ 

ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੈਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਾ 

ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

(7) ਰਾਜ ਸੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, 

ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਲਿਖਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ 

ਕਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 
ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 

16 . ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ - 

(1) ਰਾਜ ਮੁਖ ਸੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗੁਹਿਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 

ਮੁੜ-ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ : 

ਪਰਤੂ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮੌਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੈਂਹਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਰੁਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ 

ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

(2) ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਸ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ 

ਗੁਹਿਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ ਪੈਂਹਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ 

ਜਾਣ ਤੌਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਹੁਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ
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(ਅ) 

(ਏ) 

( ਸ ) 

(7) 

(8) 

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਐਕਟ 2005 [ਸੈਕਸ਼ਨ 19 

ਅਪੀਲ ਸਬਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਾ ਕਿ ਬੇਨਤੀ 

ਨੂੰ ਅਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂ-ਉਚਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ _7ਜਿਸ 

ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਜਾਂ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 

ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਲਮਬਦ 
ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਜਿਹੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮੁਦੌਤ ਦੇ ਅਦਰ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ 

ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਕੌਲ ਪਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਵਧਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਰਤ 

ਹੋਵੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਮਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੀ 
ਕਿ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ, ਹੇਠ,-ਲਿਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ - 

ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੌਕਣਾ ਲੋੜਨਾ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬਧਾਂ ਦਾ 

ਪਾਲਣ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠ-ਲਿਖੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : 

(1) ਸੂਚਨਾ ਤੌਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਪ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੌਬਧ ਕਰਾਉਣਾ , ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ; 

ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ , ਜਿਹੀ ਕਿ 
ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ; 

ਕੁਝ ਕੁ ਸੂਚਨਾ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ; 

ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਭਾਲ, ਪ੍ਰਬਧ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬਧਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਜ 

ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ; 

ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸਥਧ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ 
ਉਪਬਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ; 

ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੇਡ (ਅ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਇਕ 

ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲੌਬਧ ਕਰਾਉਣਾ। 

ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ ਨੂੰ , ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣਾ ਲੋੜਨਾ; 

ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪਬਧਤ ਦੈਡਾਂ , ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਦੈਡ ਅਰੇਪਣਾ; 

ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ। 

(9) ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ , ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਪੀਲ 

ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਪੀਲ 
ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਮੁਕੌਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
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ਅਧਿਆਏ ੧1 
ਫੁਟਕਲ 

21 . ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਉ - ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਨੇਕ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਿਤਵਤ ਕਿਸੇ ਗੌਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 

ਵਿਰੌਂਧ ਕੋਈ ਦਾਵਾ, ਇਤਸਗਾਸਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
22. ਐਕਟ ਦਾ ਪਰਮ ਪੁਭਾਵੀ ਹੋਣਾ - ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦ ਐਕਟ, 1923 (1923 ਦਾ ਕਰਮ 

19) ਵਿਚ ਅਤੇ ਤੌਤਸਮੇਂ ਨਾਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਭਾਵ ਰੌਖਣ 
ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੈਗਤ ਕਿਸੇ ਗੌਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਪ੍ਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ। 

23 . ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਰੋਕ - ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਦੇ 

ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਾਵਾ, ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਤੇ, ਇਸ ਐਕਟ 

ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

24. ਕੁਝ ਕੁ ਸੈਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ - 

(1) ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਗੁਪਤ ਵਾਕਫ਼ੀ ਅਤੇ 

ਸੁਰਖਿਆ ਸਗਨਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਉਲਿੱਖਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ 

ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ : 
ਪਰਤੂ ਇਹ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਇਸ 

ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਪਵਰਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ : 

ਪੰਰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੈਘਣਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਸੁਚਨਾ 
ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਗੌਲ ਦੇ 
ਹੈਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(2) _ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ-ਪੋਤਰ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ, ਉਸ 

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਪਤ ਵਾਕਫ਼ੀ ਜਾਂ ਸੁਰਖਿਆ ਸੈਗਠਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ 

ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਿਂਖਤ ਕਿਸੇ ਸਗਠਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਪ ਕਰਕੇ, 

ਸੋਧ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਗਠਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚੀ 
ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲੋਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਿਆ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

(3) _ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ, ਸਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ 

ਔਗੇ ਰੌਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

(4) _ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲ, ਅਜਿਹੀ ਗੁਪਤ ਵਾਕਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਸੈਗਠਨਾਂ 

ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸੈਗਠਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਲਿੱਖਤ ਕਰੇ : 

ਪਰਤੂ ਇਹ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਇਸ 
ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਪਵਰਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ : 

ਪੰਰਤੂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੈਘਣਾ ਦੇ ਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਮਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ
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ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ 

ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੋਂ ਪਤਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
(5) _ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮਡਲ ਔਗੇ 

ਰੌਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
25 . ਮਾਨਿਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ - 

(1) ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ 
ਅਤ ਪਿਛੋਂ ਜਿਨੀ ਛੇਤੀ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੇਧਾਂ 

ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਥਧ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ 

ਮੁਨਾਸਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। 

(2) ਹਰੇਕ ਮਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਅਦਰ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬਧ 

ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੁਚਨਾ ਇਕੌਤਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ 
ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਉਪਲੌਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 

ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ, ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ 
ਦੇਣ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੌਖਣ ਨਾਲ ਸਬਧਿਤ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ 

(3) ਹਰੇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ, ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੈਧਿਤ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਬਾਰੇ 

ਕਥਨ ਹੋਵੇਗਾ : 

ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ; 

ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤਕਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਰਣ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 

ਤੌਕ ਪਹੁਚ ਦੇ ਲਈ ਹੌਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਹ ਉਪਬੈਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲੇ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨੀ ਵਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਬਧਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ 

ਗਿਣਤੀ ; 

ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ, 
ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ; 

ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੌਂਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 

ਵਰਵ, 

ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕੌਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ; 

ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਤੌਥ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 
ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ; 

ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, 

ਬਿਹਤਰੀ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਸੋਧ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤੌਕ 

ਪਹੁਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਸੈਗਤ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। 

(4) _ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਤ ਪਿਛੋਂ , ਜਿਨੀ 

ਛੇਤੀ ਅਮਲਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 

ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ , ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਨਕਲ, ਸੈਸਦ ਦੇ 

ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਅਗੇ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮਡਲ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ 

ਅਗੇ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮਡਲ ਦਾ ਇਕ ਸਦਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ
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ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਸਬਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਰੇ ਉਪਚਾਰ, ਜਿਸ ਵਿਚ 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; 

ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੰਛਾ ਨਾਲ ਪੁਗਟਾਵੇ ਦਾ ਉਪਥਧ ਕਰਨ 

ਵਾਲੇ ਉਪਬਧ; 

ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਤੌਕ ਪਹੁਚ ਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਧ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ 

ਸਬੈਧੀ ਨੋਟਿਸ ; ਅਤੇ 

ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਤੌਕ ਪਹੁਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਧ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 

ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਵਿਨਿਯਮ ਜਾਂ ਗਸ਼ਤੀ-ਪੌਤਰ। 
(4) _ ਮੁਨਾਸਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਜ਼੍ਰੁਰੀ ਹੋਵੇ ਨਿਯਮਤ ਵਕਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ-ਅਤ-ਤੌਕ ਅਵਸ਼ 

ਠੀਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ। 

27. ਮੁਨਾਸਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 

ਤੇ
 ਥ

 
੩ 

(ਹ) 

(ਕ) 

(1) _ ਮੁਨਾਸਬ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ 

ਅਧਿਸੁੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। 

(2) _ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ, 
ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਉਪਬਧ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ : 

ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਅਧੀਨ ਪਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੋਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ 

ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਛਪਾਈ ਲਾਗਤ ਮੌਲ; 

ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਫ਼ੀਸ; 

ਧਾਰਾ ? ਦੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ (1) ਅਤੇ (5) ਅਧੀਨ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਫੀਸ ; 

ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 16 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੌਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਬਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ; 

ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (10) ਅਧੀਨ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ 

ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਾਬਤਾ; ਅਤੇ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਮੁਕੌਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕੌਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

28. ਸਮਰੌਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ - 

(1) _ ਸਮਰਥ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ 

ਅਧਿਸੁੂਚਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕੇਗੀ। 

(2) ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ, 
ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਉਪਬਧ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਕਾ, ਅਰਥਾਤ : 

(1) ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (4) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੋਗਰੀਆਂ ਦੇ 

ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਾਂ ਛਪਾਈ ਲਾਗਤ ਮੌਲ : 

(2) ਧਾਰਾ 6 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਫ਼ੀਸ; 

(3) _ ਧਾਰਾ 7 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਫ਼ੀਸ; ਅਤੇ 

(4) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਮੁਕੌਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੁਕੌਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
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29. ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਰੌਖਿਆ ਜਾਣਾ - 

(1) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮ, ਉਸ ਦੇ 

ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਜਿਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਔਗੇ, ਜਦ ਉਹ ਇਜਲਾਸ 

ਵਿਚ ਹੈ, ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੌਲ ਮੁਦੇਤ ਲਈ ਰੌਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਕ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਜਾਂ 

ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਮਵਰਤੀ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਇਜਲਾਸ ਜਾਂ 

ਸਦਨ ਉਸ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਪ ਭੇਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ 

ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ, ਉਸ ਤੋਂ 

ਪਿਛੋਂ ਕੇਵਲ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਭੇਦ ਕੀਤੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੀ ਕਿ ਸੂਰਤ 
ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਐਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਰੁਪ ਭੇਦ ਜਾਂ ਮਨਸੂਖੀ 
(ਰੋਦਣ) ਦਾ ਉਸ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਗੋਲ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ 

ਪ੍ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। 

(2) ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਨਿਯਮਤ 

ਅਧਿਸੂਚਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਂ, ਜਿਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੈਡਲ ਦੇ ਔਗੇ 

ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

30. ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ - 

(1) ਜੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਠਿਨਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ, ਅਜਿਹੇ ਉਪਬਧ ਕਰ 

ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬਧਾਂ ਨਾਲ ਅਸੈਗਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਉਸ ਕਠਿਨਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ: 

ਪਰਤੂ ਇਹ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰਭ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਦੌਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਪਿਛੋਂ 

ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

(2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ , ਜਿਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ 

ਸਕੇ , ਸਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਔਗੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

31. ਨਿਰਸਨ _ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸੁਤਤਰਤਾ ਐਕਟ, 2002 (2003 ਦਾ 5) ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਨਸੁਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਐਕਟ 2005 

ਦੂਜੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 

(ਵੇਖੋ ਧਾਰਾ 24) 

. _ਗੁਪਤ-ਵਾਕਫ਼ੀ ਬਿਉਰੋ। 

ਮਤਰੀ ਮਡਲ ਸਕੌਤਰੇਤ ਦਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਗ। 

. ਮਾਲ ਗੁਪਤ-ਵਾਕਫ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ। 

-_ਕੈਂਦਰੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਪਤ-ਵਾਕਫ਼ੀ ਬਿਊਰੋ। 

. _ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ। 

ਖੁਮਾਰੀ ਜਨਕ ਪਦਾਰਥ ਕੈਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ। 

ਹਵਾਬਾਜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ। 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਹੋਦ ਬੋਲ। 

ਸੀਮਾ ਸੁਰੌਖਿਆ ਬੋਲ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬੋਲ। 

ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਬੋਲ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਗਾਰਡ। 

ਆਸਾਮ ਰਾਈਫ਼ਲਜ਼। 

ਸ਼ਸਸ਼ਤਰ ਸੀਮਾ ਬੋਲ। 

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਆਮਦਨ ਕਰ (ਛਾਣ-ਬੀਣ)। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਸੈਗਠਨ। 

ਵਿੱਤੀ ਗੁਪਤ-ਵਾਕਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ, ਭਾਰਤ। 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰਰੋਪ। 

ਸੁਰਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈਗਠਨ। 

ਸੀਮਾ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ। 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਸਕੌਤਰੇਤ।
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ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2005 (2005 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 22) ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ 

ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਸੌਤਾਯੁਕਤ ਪਾਠ (ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਐਕਟ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਖੇਡ (ਉ) ਅਧੀਨ ਗਜ਼ਟ 

ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 
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ਪਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2007 

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 

25 ਜੂਨ, 2007 

ਨੰਬਰ : ਜੀ.ਐਸ.ਆਰ.16,/ਏ-22/2005/ਐਸ 2007 :- ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਐਕਟ, 2005 (2005 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 

22) ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 27 ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਦੁਆਰਾ ਸੋਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ 

ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਪੈਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 

ਲਈ ਉਪਬਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਨਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ : 

ਨਿਯਮ 

1. ਸੈਖੇਪ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਆਰੈਭ - (1) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2007 ਕਿਹਾ 

ਜਾਵੇ। 

(2) ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਗਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ। 

2. ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ - (1) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰਵੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦਾ :- 

(ਉ)“ਐਕਟ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005(2005 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 22) ਤੋਂ 

ਹੈ। 

(ਅ) “ਕਮਿਸ਼ਨ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਗ 15 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ' ਹੈ। 
(ਏ) “ਫਾਰਮ” ਦਾ ਅਰਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੈ; ਅਤੇ 
(ਸ) “ਸੈਕਸ਼ਨ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ। 

(2) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਪਦ, ਪਰਤੂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਦਾ ਅਰਥ 

ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

3. ਸੂਚਨਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੌਤਰ : (1) ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ 
ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਪੁਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਛੁਕ ਹੁਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮ “ਉ” ਵਿਚ ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮ 5 ਦੇ ਉੱਪ-ਨਿਯਮ (1) ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ 

ਪਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਭਾਗ 2, 6 

ਅਤੇ 27 (2) _ ਉੱਪ-ਨਿਯਮ (1) ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਪਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਫਾਰਮ 'ਅ` ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਟੌਕਨ ਵਜੋਂ ਰਸੀਦ ਦੇਵੇਗਾ। 
(3) _ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਰਮ '£` ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ 

ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪਤਰਾਂ ਦੇ ਸਥਧ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਏਗਾ। 

(4) _ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਪੌਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 

ਨੋਟਿਸ ਦਿਤੇ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਰੋਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਭਾਗ 6 4. ਫੀਸ-(1) _ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ :- 

(ਉ) _ ਕਰਾਸ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕਰ ਡਰਾਫਟ/ਬੈਂਕਰ ਚੈਕ/ਆਈ.ਪੀ.ਉ. ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਬਧਿਤ ਡਰਾਇਗ 

ਅਤੇ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਥੋਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ; ਜਾਂ 

(ਅ) _ ਸਬੈਧਿਤ ਡਰਾਇਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰੂਪ ਵਿਚ; ਜਾਂ 
(ਏ) _ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੇਖੇ ਦੇ ਮੋਦਾਂ ਵਿਚ ਖਜਾਨਾ ਚਲਾਨ ਰਾਹੀਂ :-
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ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ। 

ਭਾਗ 6. __ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ : ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 

ਕਮਿਸ਼ਨ : 

19 (10) 

(ਉ) _ਸਬਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਪੁਦਾਨ ਕਰੇਗਾ; 

(ਅ) _ ਅਪੀਲ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਜੋ ਕਿ ਸਥਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ 

ਜੁਬਾਨੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; 

(ਏ) __ਸਬੋਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਸਹੁ ਤੇ ਜਾਂਚ। 

(ਸ) _ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ; 

(ਹ) _ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤੌਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਤੌਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਲੋੜੀਂਦਾ 

ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝੇ, ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੁਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਵੌਡਾ 

ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ; 

(ਕ) _ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੇ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ 
ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ; 

ਭਾਗ 7. ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ : ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 
ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:- 

19 (10) (ਉ) _ਦਸਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ 

(ਅ) _ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਬਕਾਇਆ ਪਹੁਚ ਰਸੀਦ ਨਾਲ; ਜਾਂ 

(ਏ) _ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ। 

ਭਾਗ 8. __ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਆਡਰ : (1) ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਆਡਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ 

ਉਚਿਤ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ 

19 (10) ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਤੌਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਏਗਾ। 

(2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਹੁਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁਣਾਇਆ 

ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। 

9. ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂ : ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2006 ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ: 

ਪਰਤੂ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਥਧਿਤ ਉਪਬੈਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
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ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ 

ਫ਼ਾਰਮ “ਉ? 

(ਵੇਖੋ ਨਿਯਮ 3 (1) 

ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੌਤਰ 

1. ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ 
2 ਪਿਤਾ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ 

3. ਸਥਾਈ ਪਤਾ: 

4. ਪੌਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ: 

5. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ: 

(ਉ) ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ 
(ਅ) ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਬਧ ਰੌਖਦੀ ਹੈ। 

(ਏ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

(ਸ) ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ (ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 

ਅਸਲ ਪੋਸਟਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।) 

(ਹ) ਡਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਇਹ ਦੌਂਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇਗੀ। 

6.ਕੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਵੈ ਇੰਛਤ ਖੁਲਾਸੇ ਅਧੀਨ ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। 

7.ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 

8. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨੈ ਪਤਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਤੀ ਹੈ (ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) 
9. ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੈਧ ਰੌਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨੈ ਪਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਲਗਾਉ। 

ਸਥਾਨ : 

ਮਿਤੀ : 

ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਪਤਾ



34 ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਐਕਟ 2005 

ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ------------------------- 

ਫਾਰਮ “ਅ” 

(ਵੇਖੋ ਨਿਯਮ 3 (2) 

ਪਹੁਚ ਰਸੀਦ 
ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ 

ਸ਼ੀ/ਸ਼ੁੀਮਤੀ---------------੮-----------7--7----------------------- 

ਰਿਹਾਇਸ਼--------------------7777-7-7-------------------------- 

ਤੋਂ--------------------- ਦੇ ਸਬਧ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ:----------------------------- ਮਿਤੀ----------------------- 

ਸਥਾਨ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਠਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ 

ਮਿਤੀ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਸੀਲ
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ਫਾਰਮ “ਏ” 

(ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2007 ਦਾ ਨਿਯਮ 3 (3) ਵੇਖੋ। 

ਸੂਚਨਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਲੜੀ __ ਬਿਨੌ ਪਤਰ _ ਸੂਚਨਾ ਸੂਚਨਾ __ ਸੂਚਨਾ ਦੀ _ਕੀ ਸੂਚਨਾ _ ਉਸ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ 

ਕਰਨ _ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾਨਾਂ ਸਪਲਾਈ 

ਵਾਲੇ _ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ __ ਜਿਸਤੋਂ ਕੀਤੀ 
ਦਾਨਾਂ ਦਾਪਤਾ ਸਾਰੀਆਂ __ ਸੂਚਨਾ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਸ਼ਰਤਾਂਦੀ _ ਇਕੌਤਰ 
ਪਾਲਨਾ ਕਰਨੀ 

ਕੀਤੀਹੈ __ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ਮਿਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਿਤੀ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲੋਣ _ਸੂਚਨਾਨਾ __ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਇਡਰ ਦੀ __ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸਬਧਿਤ _ ਵਾਲੇ ਸਪਲਾਈ ਕਥਨ 
ਅਧਿਕਾਰੀ/ _ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ _ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਬਧਿਤ ___ ਕਰਨ ਦੇ 

ਸੰਬਧਿਤ ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਅਧਿਕਾਰੀ __ਸੈਖੇਪ ਕਾਰਨ 
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ 

ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ __ਦੀ ਸਪਲਾਈ 
ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 
ਸਪਲਾਈ 

ਲਈ 
ਬੇਨਤੀ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

9 10 11 12 13 14 
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ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ--------------------------------- 

ਫਾਰਮ “ਹ” 

(ਵੇਖੋ ਨਿਯਮ 4 (4) 

ਰੌਂਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ 
੮੮੪ 

-------- (ਰਾਜ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ) 

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ 
---- (ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ) 

ਵਿਸ਼ਾ : ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਬਧੀ। 

ਸ਼ੀਮਾਨ ਜੀ, 
ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਤੀ ------------- ਨੂੰ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੈਬੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ---- 

-੮੮੮੮੮- (ਵਿਸ਼ਾ ਦੌਸਿਆ ਜਾਵੇ) ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪਰਾ ਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਨੈਪੋਤਰ ਦੇ ਸਬਧ ਵਿਚ। 

2. ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਮਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚ 

ਅਸਮਰਥ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਖੇਦ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : 

(ਜ) ਇਹ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਅਤੇ % ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਛੋਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 

(ਜਜ) ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਨੈ ਪਤਰ ----------- ਦੇ ਸਬਧ ਵਿਚ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। 
(ਜਜਜ ਜਜਜ) ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਸੈਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

( 

(ਡ) ਗਂ ਸੂਚਨਾ ਪੁਦਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਤੇ ਬਿਨੈ ਪਤਰ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਥੀਤੀ। 

(ਡਜ) ਮਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24(4) ਦੇ ਉਪਬਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਵਰਜਿਤ ਹੈ। 

(ਡਜਜ) ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵੈਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬੌਧ ਹੈ। (ਵੈਬਸਾਇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ 

ਜਾਵੇ) ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

(ਡਜਜਜ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ। 

3. ਪੰਰਤੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ 

ਵਿਚ (ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਫਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਮਿਤੀ : 

ਸਥਾਨ :
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ਪਬਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ----------------------- 

ਫਾਰਮ “ਕ” 

(ਵੇਖੋ ਨਿਯਮ 4(6) 

ਕੈਸ਼ ਰਜਿਸਟਰ 
ਲੜੀ _ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ _ ਬਿਨੈ ਪੌਤਰ _ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ _ਕੈਸ਼/ਡਿਮਾਂਡ __ ਰਿਫੈਡ, ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 
  

ਨੰਬਰ _ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੀਮਿਤੀ __ਕਰਾਉਣ _ਡ੍ਰਾਫਟ/ਆਈ. __ਕੋਈ ਹੋਵੇ _ ਕਥਨ 

ਦੀ ਮਿਤੀ _ਪੀ.ਉ/ਖਜਾਨਾ 

ਚਲਾਨ ਦੁਆਰਾ 

ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਮਿਤੀ ਅਤੇ 

ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 
  

1 2 3 4 5 6 7 
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