
` ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। 

  

€7- << ਭਰੀ &ਨ7੨7 

ਰੱ “ਤੀ 2੧੭ /ਨੰ 

ਪੈਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹੂ 

ਰ੍ ( ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਸੋਨਲ- 3 ਸਾਖਾ) । ॥ 

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਵਿ 1. 

/ ੋਨੀਟਰਿੰਗ - ਕਮ੪ ਨੌਡਲ ਐਫਸਗ! ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ ਐਕਟ) ( ਕੋਆਰਡੀਨੋਟਰ) 

'ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ? ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ! 
2 ਅਤ ਗੀਸਨੀਜ ਕਹ 

ਹੈ ਤਤ ਸੈਬਰਗ= ਘਾ ੰਡੀਰ। 

ਮੀਮੋ ਨੰ: 17/40/05- 4ਸਪ3/2014/537925/% 

ਮਿਤੀ _)5/7/0€ 

ਵਿਸਾ ਸੁਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 1(6) ਦੇ ਉਪਬੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ 

ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਪੱਤਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚਨਾ 
ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ 

ਸਬੈਧੀ ਪਟੀਸਨ ਨੰ: 896 ਆਫ 2014 ਰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਬਨਾਮ`ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ 

ਅਤੇ ਹੋਰ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ। 

੪ ਵਿਸੇ ਅਕਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੋਧ ਵਿਚ ਪੁਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਆਰ਼.ਟੀ.ਆਈ ਨੋਡਲ 

ਸੈਲ) ਵੱਲੋਂ ਪਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੰ; 51/8/2੦14-2ਆਰ਼.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ.ਜੀ/!62 ਮਿਤੀ 29-6-2015 ਦੀ ਕਾਪੀ 

ਭੇਜਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੁਚਨਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ 

ਪਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਪ੍ਤੀਬੇਨਣੀਆਂ ਸਬੋਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਐਪੀਲੇਟ 

ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ' ਵਰ ਓਇ ਤਦ ਹਮ ਕਰਨ 

ਜਾਣ। 35" 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਇਕ ਉਤਾਰਾ ਪ੍ਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ( ੧੬ ) ਵੱਲੋਂ 

ਪਾਪਤ ਪੱਤਰ ਨੰ: 51/8/2014-2ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ/162 ਮਿਤੀ 29-6-2015 ਦੀ ਕਾਪੀ ਇਨ- ਬਿਨ 

ਦੀ ਰਗ 

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ 

ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ (ਐਚ)-ਕਮ-ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ, 

ਤ ਸਪੁਰਡੰਟ-ਕਮ-ਪੀ.ਆਈ.ਓ, 

ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਸੋਨਲ 1, 2, 3, ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸਾਖਾ ਅਤੇ ਵਰਕਸ ਸਾਖਾ। 

੧੨
 

ਅ:ਵਿ:ਪੱ:ਨੰ: 176/40/05- 4ਸ੫3/2014/ .. ਮਿਤੀ 

ਪਿਐ:ਨੰ: 17/40/05- 4ਸਪ3/2014/ ਮਿਤੀ 

ਉਕਤ ਦਾ ਇਕ੍ਉਤਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਨੌਡਲ ਸੈਲ) ਨੂੰ ਉਨਾ ਦੇ 

ਅ ਕਿ ਪੱ੍ਊਉ/8/2੦:4 2ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ.ਸੀ.162 ਮਿਤੀ 29-6-2015 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁਚਨਾ ਹਿੱਤ 

ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇ ਆ 

ਸੁਪਰਡੰਟ



ਕੰ/ਪਊਟਰ ਸੈਲ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ` 

॥ ਜਿ ਡਰ 81940 ਮਰ ਐਕਣ 2: /4ਕੋਡ/2615 ” <- ਮਿੰਜਪਿ--“772੦੧5 ` 

ਉਪਰੌਗਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਮੇਤ ਸਜਿਪੱਤਰ ਸਮਹ ਸ਼ੈਪਠੈਟ ਅਥਾਰਟੀਜ-ਕਮ- 

'ਠਿਗਰਾਠ ਇੰਜੀਠੀਅਰਜ/ਭਾ`ਇਰੈ ਕਟਰਸ `ਿੰਜਾਏ ਵਿੰਡਾਰ, ਪੰਜਾਬ 
  

ਜੈ ਰੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ 

ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ 'ਇੰਠ €ਿੱਠ ਪਾਲਝਾਂ ਕਰਨ ਅਤੈ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਪੀ ,ਆਈਹੈ,ਓਜ-੨= 

ਕਾਰਜਕਾਰ `ਇੰਜਹੈਠੀਅਰਜ/ਏ ,ਪੀ. ਆਈ .ਓਜ _? ਹਦਾ'ਇਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਵਾ ਉਣ `ਿਹੱਤ 

ਝੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। # - 

  

'% ਆ 
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੱਜਹੈਨੈਅਰ/ ਰਜ 

ਵਾ :9ੱਖ ਇੰਜ; ਹਅਰ/ਚੌਰਸੀ ਤੈ ਗੁਆ ਨਟ ਕੱਟ ਹੌਲ-ਕਮ- 
ਨੋਬਲ ਅੰਫਸਰ(ਆਰ ,ਣੱ . ਆਈ , ਸੈਰਟ- 2੦੦੭), 
ਹਦ 1 ਵੋਡਾਹ 'ਜੌਜਾ੪ , ਚੌਣ ਰੋੜ੍ਹ । 

ਪਿਠ. ਔਰਣ ਟੰ: 69 ੭ /4ਕੋਡਜ,//2015 ਿਤ 26 #67/2615 

1. __ ਸਮਰ ਮੁਖ `ਇੰਜਹੈਨੀਅਰਜ , ਸਿੰਚਾਈ) 'ਦਿਭਾਰ, ਪਾ, 
  

  

ਨ ਸਮੈਤ ਸਜਿਹਿਪੱਤਰ ਗੁਦਨਾਂ 

ਅੰ, ਅਗੇਟਰੀ ਯੌਗ ਕਾਰਵਾਈ 'ਿੱਤ ਹੈ ਜੀ । 

੧ 2=--ਪਏ ਇ€7ਾਲਤੇਰ”--. 4/ਕੰਮਿਪਿਉਟਰ ,ਸੈਲ ਜਿੰਦ ਏ। `ਵਿਤਾਰ, ਪੰਜਾ੪, ਚੰਡੀਗੜ੍ ਨੂੰ 

ਸਨੋਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਜਹਿਪੱਤਰ ਡੇਜਰੇ ਣੈੱਖਸਾਇਡ ਦੈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਿ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ 

ਹੈ ਜੀ । 
੩੧੭-- 

ਵਾ :ਮੁੱਤਇੀਜ ਰਿ ਰੋਲ-ਰ)1- 
ਲੀ ਐ9ਸਰ (ਆਰ ਟੱੋ.ਆਇ) .ਸੈਰਟ-05) 
ਦੇ? “ਟ ਣਾ: ਗ, 8 ਭਾ, 

ਚਾਏ? । <.੭ ਨਲ 

ਿਠ ਔਕਣ ਨੰ; /4ਠੋਡਜ/ 2015 'ਮਿਤਹ__,/__/2੦15 

  

ਪਜੋਰਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪੱਖਾ ਸਗੱਤਰ , ਪੰਜਾਖ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੰਜਾਈ `ਵਿੜਾਰ, 

(ਜੰ: ਪੋ.-3=ਸਾਖਾ?, ਚੰਡੀਰ; ਠੂੰ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਮ ਨੰ: 17/40/65=47੫-3/2੦14/557423/1, 

ਮਿਤ 15. 7. 2615 ਦੇ ਹੈਵਾ ਲੇ ਢੰਵਨਾ ਸਦਨਾਂ ਹੱਟ ਹੈ ਜੀ । 

   “੧੨ 
ਗਾਹਜਗਾਰੀ. ਇੰਜੀਅਰ£ਹੋ੍ਜ ,, 

ਵਾ :ਮੱਤ ਇੰਜੀਨੂਹੀਅ/ ਚੌਕਸੀ ਟੇ ਕਰਆ ਲਟ ਫੱਟ ਹੈਨ-੦94- 
ਟੂ ਹਨ ਆ ਟੀ .ਆਈਹੈ, ਐਟ-65) 

ਭਾਹ, ਮੰਜਾੀਂਖ, ਚੌਡ ਵੋਤ ।



  

(੧ ੨੩-- - ੨੩ (੧ 2 
੮੦੨੨੦, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੁਧਾਰ ਪਜਾਬ 

#ਰਾਈ ਪਨ ਗਾ _(ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਨੌਡਲ ਸੈੱਲ-ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2) 
ਡਾਇਰੀ ਨੰ ੦62: 

  

ਵੀ _ ਸੈਕਟਰ -$ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਵਿਸ਼ਾ :- ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 1(6) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੂਸਾਰ 

ਸੂਚਨਾ ਅਸਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ 
ਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 

(੭ ਹਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ:896 
ਨ ``` ਆਫ 2014 ਰਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ। 
ਆ, 

6 ਮਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ/ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ 
ਮਾ ਤੀ 

੧2, ` ਸ਼ੀ ਰਾਜੀਵ ਅਗਰਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 05-04-2014 

| (_””ਜੈ.ਦਸ਼ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ, (00; ਵਿਰਦੀ 2005 ਦੇ 
ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਰ 

. ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਏਪਲੇਟ 

੧` ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਗਰੋ' ਉਸ 
ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ: 896 ਆਫ 2014 ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ 

ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ;- 
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ਵਿ 

ਨਾਵ 
ਹੀ (੧ ੬੦੦05. 
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੍ ੭ 1੩੫੫, ॥ ੧੧੯ 5310੬ 15 ॥੧ ੪੩੬ 7੨੦੦॥੦5. 
16" €% 1 

1੧੬ ੬00੦੬ 5181 01051 3 ੮੦੧ ੦7 0015 06 ੧੦ ੧੧੬ ਲੀ 

। ॥੬506110€11(5) ੪9001 ਹੋਮ੬ਏ ੪/€੬5 011੬ 7॥੦1। ੧੦੫੩੯. 

"ਡੇ ਹਾ 

੪]7 ੍ £੍ 0੪11੮ 2੬੫6੦।। (5 615੦5€0 ੦; 8੦੦੦੦1(॥." 

ਵੰ੨ਐ.ਤ& ੨ ਪੈਰ ਮਮੱਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 

ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਉਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ 

6 ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲੋਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਦ



ਇਸ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ । 

4 ਆਮ ਜੀ .ੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੀ ਹੈ ਜਿ ਆਪਣੇ ਢਿੱਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005, ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 

ਆਬਾਰਟੀ ਨੰ ਪਾਪਤ ਅਮੀਲ ਅਤੇ ਏਪਲੇਾਅਯਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 
ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ .ਇਕ 
ਕਾਪੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਲਾਵੇ ਜੀ। 

1 

ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

  

  

ਰ ਪ੍ਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਬ੍ਹਾਰੂ,ਵਿਭਾਗ। 
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਦਵਵ,- ਕਾ 

6੩ ਵਿਤੀ ਘਜਰੈਜੰਖੀਂ ਕੇਤਰਬੰਖਕੀ ਸੰਕੱਤੰਰ; 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ । 
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