
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ 

(ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ-1 ਸ਼ਾਖਾ) 

ਵਿਸ਼ਾ:- ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 (2) ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡ। 

ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵਾਲੀ 
ਇਕ ਗਾਈਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ 
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਂ, ਜੋ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਕਿਸੇ ਅਸਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਗਾਈਡ ਨੂੰ 

ਅਪਡੋਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਗਾਈਡ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ 
ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ, ਅਪੀਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਲਈ, 

ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ 
੧ 

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ । 

ਅੰਵਿ.ਪੱ.ਨੰ.4,10/2017-੫ਪ੍ਰਸ।“।।62.੬76/2 ਮਿਤੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 64[62[1% 

ਪਿੱਠ ਅੰਕ ਨੰ:4/10/2017-4ਪ੍ਸ।/1।42456/2-੨ ਮਿਤੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ੦੧211 

ਇੱਕ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਂ/ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ :- 
1. __ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਕਾਇਤ ਕੇਸ ਨੰ:583 ਆਫ 2017 ਵਿਚ ਮਿਤੀ 

2ਨ.?.2017 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿਚ । 

2. __ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ 

ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 26 (2) ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 

ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ॥00869੦%.964.01 ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। 

 



7
 ਡਿਸਕਲੇਮਰ 

ਭਾਵੇਂ ਦਰੁੱਸਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਛਯੋਗ ਹੋਏਗੀਆਂ। 

ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਜਾਛਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਗੜੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੋਬਾਜੀ ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ 

ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ/ਸਬੂਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਵਰਤੋਕਾਰ ਇਸ 

ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।



ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 

2005 ਤੋਂ ਗਾਈਡ 

  

  

 



ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 

ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸਦਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005, ਬਈ ਕੇ 

ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਛਾਲੀ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ- ਕੇਂਦਰੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 

ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

2. __ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੋਜੂਦਾ ਗਾਇਡ ਸੰਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਇਣ ਨੂੰ ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ 

ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗਾਇਡ ਦੇ ਭਾਗ-। ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 

ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਜਾਨਾ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਚਾਰ ਭਾਗ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸੂਚਨਾ 

ਹਨ। 

3. __ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਗਾਇਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੋ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਕਿ ਇਸ ਗਾਈਡ ਵਿਚ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਰਾਜ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ 

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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12. _ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 

ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾਂ ਡਿਵਾਇਸ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ 

ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਸਧਾਰਏ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ 

ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਲਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ 

ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। 

13. _ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ 

ਅਜਿਹੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਨਾਰਰਿਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ 

“ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿਰੰਤਰਛ ਅਧੀਨ ਹੈ। 

ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ 

'ਸਮੱਗਰੀ' ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਈ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 

ਨਤੀਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਹੋਰ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 

14. _ ਸੂਚਨਾ ਅਸਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ 

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕਰੇਟ ਐਕਟ, 1923 ਸਮੇਤ 

ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੇ। 

15. _ ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, 

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਅਕਤੀ 

ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਕੰਪਨੀ, ਐਨ ਜੀ ਉ ਆਦਿ 

ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਪਦ-ਅਧਿਕਾਰੀ 

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 

ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਸੂਚਨਾਂ ਮੰਗੀ ਸੀ।  
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13. _ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ 

ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਸਤਾਰ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਏ ਨਾਲ 

ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੇਏ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ 

ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਅਲੈਂਗ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ 

ਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਲੌਂਗ ਅਲੱਗ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ 

ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਸੂਚਨਾ ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵੇਰਵੇ 

ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

14. _ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 

ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ 

ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਉ) ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ 

ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ£ਸੰਘ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੇਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ 

ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ£ਸੰਘ-ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਟ 

15. _ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰ ਤੇ 

ਰਿਪੋਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਏ 

ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਰਿਪੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਪੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲ 

ਲਈ ਨਿਮਨ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ:- 

(ਉ) _ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਛਤੀ; 

(ਅ) _ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਛਤੀ ਜਿਥੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ 

ਨਹੀਂ ਸਨ, ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ 
ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; 

(ਏ) _ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 

ਵੈਰਵੇ; 

(ਸ) ਕੋਈ ਤੱਥ ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਅਤੇ ਮਨੋਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜਨਤਕ 
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16. _ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਉਪਰੰਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲਾ/ਵਿਭਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ 

ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਈ ਰਿਪੋਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕੇ। 

1ਨ. _ ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ 

ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਹਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਅਸਲ ਅਰਥ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 

ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਉਤਸਾਹਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ 

ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵਿਚ ਆਪਵਏ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਏ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ 

_ ਚੁੱਕੇਗਾ। 
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ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਛਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ 

ਸੀ, ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

10. 

11. 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਸੂਚਨਾ ਹੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:- 

0) 

0) 

(0) 

(੪) 

(੪) 

(੭) 

(9) 

(੪00) 

0੧) 

(੧) 

(4) 

ਅਪੀਲਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ; 

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਸੰਬੋਧਤ ਸੀ; 

ਉਸ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ; 

ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ; 

ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ; 

ਨੰਬਰ ਸਮੇਤ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; 

ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਕਾਰਏ; 

ਬਿਨੈ ਜਾਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ; 

ਬਿਨੈ ਜਾਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਾਰਣ/ਆਧਾਰ; 

ਅਪੀਲ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ; 

ਅਪੀਲਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ/ਤਸਦੀਕ; 

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪੀਲਕਾਰ ਵਲੋਂ 

ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ; ਅਰਥਾਤ 

12; 

0) 

(1) 

(0) 

(1੪) 

(੪) 

(9) 

ਸੀ.ਪੀ. ਆਈ.ਉ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ; 

ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਉ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਉੱਤਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਕਾਪੀ; 

ਐਫ.ਏ.ਏ. (ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ) ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਪੀ; 

ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਦੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਕਾਪੀ; 

ਕਾਪੀਆਂ; ਅਤੇ 

ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਨੁਕ੍ਰਮਵਿਕਾ (ਇੰਡੈਕਸ); 

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ 
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ 

ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 
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?. __ ਜੈਕਰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਾਰ ਨੂੰ 

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ () 

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ () ਉਹ ਆਪ 

ਅਪੀਲਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਵਾਉਈ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਅਪੀਲਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਪਰ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਏ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਏ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। 

8. __ ਜੈਕਰ, ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 

ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ 

ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ 

ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਰੱਥ ਅਫਸਰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ 

ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 

ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 

9. __ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਝ 

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 5 ਦਿਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 

ਵਿਚ, ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਝਾਂ ਨੂੰ 

ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗਾ। 
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