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ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ 2005-ਬਾਰੇ ਮੱੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
                              

 

          ਅੰਗ�ੇਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੱੁਟ ਖਸੱੁਟ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, 

'ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਕਾਨੰੂਨ 1923' ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ। ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਿਦਆਂ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ 

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ�ਿਕਆ ਜਾਨਣ ਤ� ਵ�ਝੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅਫਸ਼ਰਸ਼ਾਹੀ ਨੰੂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱ ਲ 

ਿਮਲ ਗਈ। 

           ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਵੱਲ� ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ 

ਗਈ। ਮਜਬੂਤ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਮੱੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੁੱ ਝ 

ਇਹ ਹਨ- 

1. ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਿਵਚ ਪਾਰਦ�ਸ਼ਤਾ 

2. ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਹੋਣਾ  

3. ਸੂਚਨਾ ਿਵੱਚ ਪਾਰਦ�ਸਤਾ   

4. ਸੂਿਚਤ ਨਾਗਿਰਕ ਵਰਗ ਅਤੇ 

5. ਿਭ�ਸ਼ਾਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਰਾਜ-ਪ�ਬੰਧ  

 

ਚਾਹੀਦਾ ਤ� ਇਹ ਸੀ ਿਕ ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ-ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਿਧਕਾਰ 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ� ਤਰੁੰ ਤ ਬਾਅਦ ਦੇ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ  ਤ� ਜੋ ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ 

ਿਮਲਦਾ। ਪਰ ਿਕ2ਿਕ ਨਵ3 ਰਾਜ ਟੋਲੇ ਵੱਲ� ਕੇਵਲ ਚੋਲੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ� ਜਨਤਾ ਨੰੂ 

ਹਨ5 ਰੇ ਿਵਚ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਸਮਿਝਆ ਿਗਆ। ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਰਮਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲੋਕ� 

ਵੱਲ� ਿਵੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼� ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 58 ਸਾਲ� ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ 'ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

ਕਾਨੰੂਨ 2005' ਬਨਾਉਣਾ ਿਪਆ।  
 

ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਉਦੇਸ਼� ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ 

1. ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਬਨਾਉਣ 

2. ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ 

3. ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਾਿਜਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀ ਕਰਾਉਣ                                                  

ਲਈ 

 

ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਰਾਹ: ਜਨਤਾ ਨੰੂ ਜੋ ਅਿਧਕਾਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਿਭ�ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰੂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ 
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ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੱੁਢਲੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ 

ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਨੰੂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।  
ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵਚ ਵਰਤੇ ਸ਼ਬਦ� ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।  
 

1. ਸੂਚਨਾ ਤ� ਭਾਵ:- 
ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਤ� ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤ� ਭਾਵ 

ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਿਵਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਿਵਚ 

ਹਰ ਤਰ� ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਬੈਨਾਮਾ, ਮੁਖਿਤਆਰ ਨਾਮਾ ਆਿਦ) ਮੀਮੋ, ਈ-ਮੇਲ, ਸਲਾਹ� (ਿਜਵ ੇ

ਵਕੀਲ�, ਡਾਕਟਰ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਿਹਰ� ਦੀਆਂ ਰਾਵ�) ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਿਰਪੋਰਟ�, 
ਸ<ਪਲ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ� ਇਲੈਟ�ਿਨਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਡਾਟਾ ਸੱਮਗਰੀ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ 

ਪ�ੀਭਾਸ਼ਾ ਿਵਚ ਆ2ਦੀ ਹੈ। 
 

2. ਿਰਕਾਰਡ ਤ� ਭਾਵ:-  
ਿਰਕਾਰਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਿਵਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ�ੀਭਾਸ਼ਾ ਨੰੂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਿਰਕਾਰਡ 

ਿਵਚ ਹੇਠ� ਿਲਖੀ ਸ਼ਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ। 
 

ੳ) ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹੱਥ ਿਲਖਤਾ ਅਤੇ ਫਾਇਲ� (ਿਮਸਲ�) 
ਨ� ਟ: ਦਸਤਾਵੇਜ 20 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਪੁਰਾਨਾ ਨਹ� ਹੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਅ) ਿਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਿਤਆਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਈਕ�ੋਿਫ਼ਲਮ, ਿਫਲਮ ਆਿਦ। 
ੲ) ਕੰਿਪਊਟਰ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਜੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ। 
 

3. ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤ� ਭਾਵ:- ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਿਵੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 

ਿਲਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਿਰਆਂ/ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤ� ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਤ� ਭਾਵ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵ� ਹਨ:- 
  

ੳ) ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜ� ਸੰਿਵਧਾਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ 

ਗਏ ਹਨ। ਿਜਵ3 ਿਕ ਕ3ਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ, ਮਹ�-ਲੇਖਾਕਾਰ, ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ ਆਯੋਗ 

ਆਿਦ। 
ਅ) ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮ<ਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ 

ਸੰਸਥਾਵ�। ਿਜਵ3 ਿਕ- ਕ3ਦਰੀ ਿਵਸ਼ਵ ਿਵਿਦਆਲੇ, ਕ3ਦਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਬਲ ਆਿਦ। 
 

ੲ) ਸੂਿਬਆਂ ਦੀਆਂ ਿਵਧਾਨ ਸਭਾਵ� ਵੱਲ� ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਧੀਨ ਸਥਾਿਪਤ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਸੰਸਥਾਵ� 
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ਿਜਵ3 ਿਕ- ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ, ਮਾਲ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ ਆਿਦ। 
ਸ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਿਜਹੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕ3ਦਰੀ ਜ� ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਿਨਯੰਤਰਨ (ਕੰਟਰੋਲ) ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਿਜਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 

ਿਨਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ�ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਆ2ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਵ3 ਿਕ- 

ਿਮ?ਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤ�, ਪ�ਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਆਿਦ। 
ਹ) ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ�, ਿਜਹਨ� ਨੰੂ ਕ3ਦਰ ਜ� ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਵੱਤੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।  
 

ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਤ� ਭਾਵ:- ਜਦ� ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਅੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਸਰਕਾਰ 

ਵੱਲ� ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਸ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰੂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 

ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ3 ਿਕ- ਪ�ਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ�ਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹੋਰ N.G.O ਆਿਦ ਨੰੂ 

ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 
 

ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਿਕਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਹ:ੈ-  
ਇਹ ਅਿਧਕਾਰ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਨੰੂ ਹੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। 
ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਤ� ਭਾਵ:- ਜੇ ਿਕਸੇ ਪਬਿਲਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜ� ਉਸਦੇ ਿਨਯੰਤ�ਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਉਪੱਰ ਦੱਸੀ 
ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਤ� ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ 

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਢੰਗ- 
ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਢੰਗ� ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ- 
 

ੳ) ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ:- ਸਬੰਿਧਤ ਿਰਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਆਿਦ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਕੇ। 

ਏਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਿਕਸੇ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਿਨਰਮਾਣ ਅਧੀਨ (ਿਜਵ3 ਜੇ ਿਕਸੇ 

ਇਮਾਰਤ ਜ� ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ) ਹੈ ਤ� ਅਿਜਹੇ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ 

ਿਨਰੀਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਿਦ ਦੇ ਨA ਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜ� ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਲੋੜ:ਦੀਆਂ ਟੁਕ� ਲੈ ਕੇ ਜ� ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲ� 

ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ।  
ੲ) ਿਕਸੇ ਠA ਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨ5  ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ- ਿਜਵ3 ਿਕ- ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 

ਸੀਿਮੰਟ ਦੇ ਨਮੂਨ5  ਲੈ ਕੇ। 
ਸੂਚਨਾ ਿਕਥ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 
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ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਹਰ ਿਵਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੰੂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ 

ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਿਧਕਾਰੀ ਿਨਯੱੁਕਤ ਕਰੇ। ਇਹਨ� ਨੰੂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਨ� ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵਭਾਗ� ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਨੰੂ 'ਕ3ਦਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨ� 

ਅਫ਼ਸਰ' ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ� ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ� ਨੰੂ 'ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ' ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਦੋ ਤਰB� ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
 

1. ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ:- ਇਨ� ਅਫ਼ਸਰ� ਨੰੂ ਦਫ਼ਤਰ� ਦੇ Cਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵੱਚ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

ਇਨ� ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਕੰਮ:- ਇਨ� ਅਫ਼ਸਰ� ਦਾ ਕੰਮ 

ੳ) ਪ�ਾਰਥੀ ਕੋਲ� ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ� ਅਪੀਲ� ਫੜਨਾ, ਫੇਰ ਉਨ� ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜ� ਅਪੀਲ� ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ 

ਅਫ਼ਸਰ ਜ� ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣਾ    ਅਤੇ 

 

ਅ) ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਜ� ਉਸ ਤੱਕ ਪੁੱ ਜਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

2. ਕ3ਦਰ/ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ:- ਲੋਕ� ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�, 
ਿਵਭਾਗ� ਦੇ ਿਜਲਾ ਪੱਧਰ ਜ� ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ� ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਨ� ਅਫ਼ਸਰ� ਦੇ ਕੰਮ:- ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਇਨ� ਅਫ਼ਸਰ� ਦੁਆਰਾ ਅਮਲ 

ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  
 

ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
ੳ) ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਮੂਨਾ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨਮੂਨਾ ਪ�ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ 

ਰਾਹ: ਪ�ਾਰਥੀ ਤ� ਕੁੱ ਝ ਵਾਧੂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ, 
ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਹੱਥ: ਿਦੱਤਾ ਜ� ਡਾਕ ਰਾਹ: ਭੇਿਜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਨA ਟ- 1. ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਰਜ਼ੀ, ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ: ਹੈ। 

ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਫ਼ਾਰਮ ਿਵੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਅਰਜ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਲਖੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਇਥ� ਤੱਕ ਛੋਟ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਅਰਜ਼ੀ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ2ਦੀ 

ਹੋਵੇ ਤ� ਉਹ ਿਬਨ� ਿਲਖਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੱਿਤਆਂ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ 
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ਿਵੱਚ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ� ਪ�ਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਿਲਖਣ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਉਸਦੀ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ 

ਹੈ। 
ਨA ਟ- 2. ਅਰਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਿਹੰਦੀ ਜ� ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ) ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਨA ਟ- 3. ਅਰਜ਼ੀ ਿਬਜਲਈ ਮਾਿਧਅਮ, ਮਤਲਬ ਿਕ ਈ-ਮੇਲ, ਰਾਹ: ਵੀ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ 

ਪ�ਾਪਤੀ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ- 
 

1. ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ (ਮੱੁਢਲੀ ਫ਼ੀਸ)- ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 10ਰੁ. ਜਮ� ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹਨ। 
 

ਨA ਟ- 1. ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਨਕਦ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜ� ਬ<ਕ ਡ�ਾਫਟ ਜ� ਚੈਕ ਜ� 

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨ5  ਿਵੱਚ ਜਮ� ਕਰਾ ਕੇ ਜ� ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਿਵਭਾਗ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ 

ਰਾਹ: ਭਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਨA ਟ- 2. ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਸਭ ਤ� ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਤਰੀਕਾ ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ� ਦੀ ਵਰਤ� ਹੈ। 

2. ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ- ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਕੁੱ ਝ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਵੀ 

ਭਰਨੀ ਪ<ਦੀ ਹੈ। 
ਿਜਵ3- ੳ) ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਰ ਪੰਨ5  ਲਈ 2 ਰੁਪੈ ਪ�ਤੀ ਪੰਨਾ, ਸੀ.ਡੀ. ਜ� ਫਲਾਪੀ ਲਈ 50 ਰੁਪੈ 

ਪ�ਤੀ ਸੀ.ਡੀ। 
ਅ) ਜੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤ� ਿਨਰੀਖਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹ: ਦੇਣੀ ਪ<ਦੀ। 
ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹਰ 15 ਿਮੰਟ ਦੇ ਵਕਫੇ ਲਈ 5 ਰੁਪੈ ਪ�ਤੀ ਵਕਫ਼ਾ। 
ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਿਕੰਨੀ ਭਰਨੀ ਹੈ-  ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਿਕਸ ਤਰ� ਲੱਗਦਾ ਹੈ  
 

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਇਹ 

ਿਹਸਾਬ ਲਾ2ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਉਹ ਅਧਕਾਰੀ 

ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ� ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਲਖਤੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਪ�ਾਰਥੀ 

ਲਈ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਜਮ� ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਜਮ� ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਮੰਨਜੂਰ ਹੋ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ।  
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ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਥੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ 
 

ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਉਪੱਰ ਹਰ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਵੱਲ� ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜ� ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ 

ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਿਨਯੱੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ 

ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜ� ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਦੇਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
 

ਕੁੱ ਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਨਯਮ 

1. ਅਰਜ਼ੀ ਿਦੰਦੇ ਸਮ3 ਪ�ਾਰਥੀ ਲਈ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹ: ਿਕ ਸੂਚਨਾ ਿਕਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ 

ਹੈ। 

2. ਪ�ਾਰਥੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਨਹ: ਹੈ। 
 

3. ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ�ੇਣੀਆਂ) ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਜਮ� ਕਰਾਉਣ ਤ� ਛੋਟ ਹੈ। 
 

 

ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ�  ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ 
 

ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੇਠ ਿਲਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ-   

1. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ- ਜੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਵੱਲ� ਅਰਜ਼ੀ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਦੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤ� 

ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥ�, ਖ਼ੁਦ ਸਹੀ ਸੂਚਨਾ 

ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦੇਵੇਗਾ। 

2. ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਹੋਵੇ- ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 

ਅਰਜ਼ੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ� ਆਪ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ 

ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਭੇਜੇਗਾ। 

3. ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ- ਜੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਆ2ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਦੇਣ ਉਪੱਰ ਇਸ 

ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤ� ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। 

ਸੂਚਨਾ ਿਕ2 ਨਹ: ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ 

ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇਗਾ।  
 

 

ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹਠੇ ਿਲਖੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗਾ 
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ੳ) ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ 

ਅਿਧਕਾਰ ਪ�ਾਪਤ ਹੈ। 
 

ਅ) ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
ੲ) ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ�-ਸੀਮ� (ਜੋ ਿਕ 30 ਿਦਨ ਹੈ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। 
 

4. ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣਾ- ਪ�ਾਰਥੀ ਵੱਲ� ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੰੂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿਕੰਨੀ ਫ਼ੀਸ ਜਮ� ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਇਸ ਦਾ 

ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਲਾਏਗਾ। ਫੇਰ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ� ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ 

ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਪ�ਾਰਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਪਲੱਬਧ ਸੂਚਨਾ ਉਸ ਨੰੂ ਹੱਥ: 

ਦੇਵੇਗਾ ਜ� ਡਾਕ ਰਾਹ: ਭੇਜੇਗਾ। 
 

5. ਜੇ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ-ਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ-ਯੋਗ ਹੋਵੇ- 
ਅਿਜਹੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆ ਿਵੱਚ ਵੰਡ ਲਏੇਗਾ। ਜੋ ਸੂਚਨਾ 

ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ: ਕਰਾਈ ਜਾ 

ਸਕਦੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸੂਿਚਤ ਕਰੇਗਾ। 
 

 

ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮ+-ਸੀਮ+ 
 

1. 24 ਘੰਟੇ- ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਜੰਦਗੀ ਜ� ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੰੂ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਸੂਚਨਾ 

ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।  
ਉਦਾਹਰਨ- ੳ) ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਅਗਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ� ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਿਕਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 

ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸ� ਕੋਲ� ਭਾਰੀ ਿਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਿਫਰੌਤੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਅਗਵਾ ਹੋਏ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਾਨ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਸ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ 

ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। 
 

ਅ) ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪੁਿਲਸ ਨ5  ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਿਹਰਾਸਤ ਿਵੱਚ ਰੱਿਖਆ ਹੋਵੇ ਤ� ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ 

ਸਰੀਰਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•◌ਾ◌ਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ 

24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 
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2. 30 ਿਦਨ- ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ� ਿਵੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਲਈ ਸੂਚਨਾ 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ�ਾਪਤ 

ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
 

ਕੁੱ ਝ ਛੋਟ�- 1. ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ, ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ� ਇਹ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ 

ਹੈ ਿਕ ਪ�ਾਰਥੀ ਕੋਲ� ਿਕੰਨੀ ਵਾਧੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਲਈ ਜੋ ਿਦਨ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਗੇ, 
ਉਹ 30 ਿਦਨ� ਤ� ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ।  
 

ਉਦਾਹਰਨ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਹਸਾਬ ਕਰਿਦਆਂ 2 ਿਦਨ ਲਗ ਗਏ ਤ� ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 

ਸੀਮ� 32 ਿਦਨ (30+2) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

2. ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ� ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ� ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ, ਪ�ਾਰਥੀ ਵੱਲ� ਜੋ 

ਸਮ� ਫ਼ੀਸ ਜਮ� ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮ� ਵੀ 30 ਿਦਨ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। 
 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ- ਜੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਵੱਲ� ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ� ਕਰਾਉਣ ਲਈ 15 ਿਦਨ ਲਾ ਿਦੱਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਤ� ਸੂਚਨਾ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮ� ਸੀਮ� 45 ਿਦਨ (30+15) ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 
 

3. ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲੋ ਬਦਲ ਕੇ ਆ2ਦੀ ਹੈ ਤ� ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ 

ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 5 ਿਦਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮ� ਿਮਲ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ ਸੂਚਨਾ 

ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਮ�-ਸੀਮ� 35 (30+5) ਿਦਨ ਬਣ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
 

4. ਜੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ� ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ 

ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤ� ਵੀ ਸਮ�-ਸੀਮ� ਿਵੱਚ 5 ਿਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਸਮ� 35 ਿਦਨ 

(30+5) ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

 

ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਤ� ਭਾਵ- 
 

ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹ: ਿਦੰਦਾ ਤ� ਉਸ ਦੀ ਚੁੱ ਪ ਨੰੂ, ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਚੁੱ ਪ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਪ�ਾਰਥੀ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ 

 

1. ਪਿਹਲੀ ਅਪੀਲ- ਜੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ�, (ੳ) ਉਸ ਨੰੂ ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ 

ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜ� (ਅ) ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� (ੲ) ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ�-ਸੀਮ� ਿਵੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹ: ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਤ� ਪ�ਾਰਥੀ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ 

ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨ� ਪਤਾ 

ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ� ਦੱਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਪਿਹਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮ+-ਸੀਮ+ 
 

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਦਨ ਤ� 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ  

 

ਨA ਟ- ਜੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ, ਪ�ਾਰਥੀ 30 ਿਦਨ� ਿਵੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤ� ਅਪੀਲ 

ਅਿਧਕਾਰੀ ਸਮ�-ਸੀਮ� ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
 

ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ- ਜੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ: ਜਾਪਦਾ ਤ� 

ਉਹ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਿਕੱਥੇ ਦਾਇਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ- ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਮ�-ਸੀਮ�- ਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ�ਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ-

ਅੰਦਰ। 
 

ਨA ਟ- ਤਸੱਲੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮ3 ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

1. ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਿਨਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮ+-ਸੀਮ+  
 

ੳ) 30 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ। 
ਅ) ਵੱਧੋ ਵੱਧ 45 ਿਦਨ� ਦੇ ਅੰਦਰ। 
ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਿਸੱਧੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ  

ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ, ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਿਵਵਹਾਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਕ 

ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਨ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
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ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਕਾਇਤ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ 

ਅਪੀਲ 

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ�ਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉਤੱਰ ਤ� ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਿਕਸੇ ਧਾਰਾ 

ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ 

ਿਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੰੂਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ: ਹੈ। ਦੋਹ� ਿਵਚ� ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ 

ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨੀ ਚਾਰਾ 

ਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਿਕ ਅਪੀਲ ਉਸ ਸਮ3 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ 

ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਦੋਹ� ਿਧਰ� ਿਵਚਕਾਰ, ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਿਕਸੇ ਨੁਕਤੇ ਉਪੱਰ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਵੇ। 
ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਿਕ ਪੁਿਲਸ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 

ਪ�ਾਰਥੀ ਵੱਲ� ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹ: ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਪ�ਾਰਥੀ ਦਾ ਿਵਚਾਰ ਹੈ 

ਿਕ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹ: ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤਭੇਦ ਨੰੂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਪੀਲ ਹੀ ਹ ੋ

ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਸ਼ਕਾਇਤ- ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਕਦਮ ਪੁੱ ਟਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ 

ਦੀ ਥ� ਪ�ਾਰਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ� ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤ� ਵਾਝ� ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 
 

ਉਦਾਹਰਣ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪ�ਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤ� ਨ�ਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜ� ਦਸ ਰੁਪਏ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ 

ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਲਏ। 
ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਰਥੀ, ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥ�, ਿਸੱਧਾ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ 

ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਿਸੱਧੀ ਪਹੁੰ ਚ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ 

ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਨ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 

ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਹਾਲਾਤ ਿਵੱਚ, ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਕੋਲ, ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ- 

1. ਜਦ� ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਪ�ਾਰਥੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜ� 

2. ਜਦ� ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜ� 

3. ਜਦ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ�-ਸੀਮ� ਿਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ Cਤਰ ਨਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਜ� 

4. ਜਦ� ਪ�ਾਰਥੀ ਤ� ਇਨੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜੋ ਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਿਜਬ ਹੋਵੇ ਜ� 
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5. ਜਦ� ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਜਾਪਦਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਨੰੂ ਅਧੂਰੀ, ਗੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ� ਝੂਠੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬੱਧ 

ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜ� 

6. ਜਦ� ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ। 
 

ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ 
 

ਜਦ� ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲ� ਉਪਰ ਦਰਜ਼, ਕੋਈ ਸ਼ਕਾਇਤਯੋਗ 

ਕਸੁਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (ਿਜਵ3 ਿਕ- ਅਰਜ਼ੀ ਫੜਨ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਆਿਦ) ਜ� ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ। 
ਤ� ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ�  

1. ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ 
 

ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਿਵਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰ ਲਈ, 250 ਰੁ. ਪ�ਿਤ ਿਦਨ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮਾਨ5  ਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਸੀਮ� 25000 ਰੁ. ਹੈ। 
 

2. ਿਵਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ- 
 

ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨਰ, ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਿਵਰੁੱ ਧ, ਉਸ Cਪਰ ਲਾਗੂ, ਸੇਵਾ ਿਨਯਮਾ ਅਧੀਨ, 

ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 

 

1. ਿਜਹੜੇ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਸੰਸਥਾਵ� ਕ3ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਹਨ� ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕ3ਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ 

ਮੱੁਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵ: ਿਦੱਲੀ ਿਵਖੇ ਹੈ। 

2. ਿਜਹੜੇ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਸੰਸਥਾਵ� ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਉਹਨ� ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ 

ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਨ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੱੁਖ 

ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਿਵਖੇ ਹੈ। 

3. ਦੋਹ� ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ� ਦਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹ: ਹੈ। 

4. ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ� ਸੀਮ� ਿਵੱਚ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 

ਤ� ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਜਮ� ਕਰਾਉਣ ਤ� ਛੋਟ ਿਮਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 
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5. ਜੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹ: ਲੱਗਦਾ ਿਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਡਾਕ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤ� 

ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਾਲੇ ਿਲਫਾਫ਼ ੇCਪਰ ਪਿਹਲ� ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਜ� ਸਟੇਟ ਲੋਕ 

ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਿਲਖ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਸੰਬਿਧਤ ਿਵਭਾਗ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨ� ਪਤਾ ਿਲਖਕੇ ਿਚੱਠੀ ਪਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

6. ਫ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਚੈਕ�, ਡ�ਾਫਟ� ਜ� ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ� Cਪਰ ਸੰਬੰਿਧਤ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਮੱੁਖੀ ਦਾ ਨ� ਿਲਿਖਆ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਿਜਵ3 ਿਕ- ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਿਧਤ ਹੈ ਤ� ਇਹਨ� ਦਸਤਾਵੇਜ਼� Cਪਰ 

ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਿਲਿਖਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

7. ਸੂਚਨਾ ਹੱਥ: ਜ� ਡਾਕ ਰਾਹ: ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਡਾਕ ਰਾਹ: ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤ� 

ਡਾਕ ਖ਼ਰਚ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਦੇਣਾ ਪ<ਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਡਾਕ ਿਟਕਟ� ਲਗਾ ਕੇ, ਇਕ 

ਿਲਫ਼ਾਫਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

        

 ਭਾਗ-2 

 

ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੀ 
 

ਇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ (ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀ) ਕੋਲ 

ਉਪਲੱਬਧ ਹਰ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਆ2ਦੀ 

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ Cਤੇ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਪਾਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਧੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਦੰਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਪ�ਾਰਥੀ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪ<ਦਾ ਹੈ। ਿਕਹੜੀ 

ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀ ਨਹ:। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ 4 ਸ਼�ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

1. ਪਿਹਲੀ ਸ਼�ੇਣੀ- ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾ ਆ2ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ ਦੀ 

ਪ�ਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਜ� ਯੱੁਧ ਨੀਤੀ ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

2. ਦੂਜੀ ਸ਼�ੇਣੀ- ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆ2ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, 

ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਜ� ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

3. ਤੀਜੀ ਸ਼�ੇਣੀ- ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆ2ਦੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਸਬੰਧ ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਵੱਲ�, ਸਰਕਾਰ 

ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਿਵਉਪਾਰਕ ਕੰਮ� ਆਿਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  
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4. ਚੌਥੀ ਸ਼�ੇਣੀ- ਬਾਕੀ ਬਚਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਆ2ਦੀ ਹੈ।  
ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ 
ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਸੰਵੇਦਨ-ਸ਼ੀਲ, ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ 

ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ- 
 

1. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਨਾ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਵਾਲੀ/ਸੰਵੇਦਨ-ਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾ- ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਿਜਸ ਦੇ 

ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ�ਭੂਸਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਸੁਰੱਿਖਆ, ਯੱੁਧਨੀਤੀ, ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਜ� ਆਰਿਥਕ 

ਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੋਵੇ ਜ� ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼� ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਿਵਗੜਦੇ ਹੋਣ ਜ� ਲੋਕ� ਦੇ ਿਕਸੇ ਅਪਰਾਧ 

ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
 

ਉਦਾਹਰਨ- ੳ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ� ਇਹ ਨਹ: ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਉਸ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ5  

ਜਵਾਨ ਜ� ਸਮੰੁਦਰੀ ਸੈਨਾ ਕੋਲ ਿਕੰਨੀਆਂ ਪਨਡੱੁਬੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹ: ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿਕ ਕਾਰਿਗਲ 

ਸੈਕਟਰ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀਆਂ ਚGਕੀਆਂ, ਿਕੰਨ5  ਬੰਕਰ ਜ� ਿਕੰਨੀਆਂ ਤੋਪ� ਹਨ। ਇਸ ਤਰ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਤੇ ਯੱੁਧਨੀਤੀ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਅ) ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�, ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮੰੁਦਰ ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪਟ�ੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀਆਂ 

ਸੰਭਾਵਨਾਵ� ਨੰੂ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਇਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤ� ਉਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ� ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 

ਪੁੱ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

2. ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਵਰਿਜਤ ਸੂਚਨਾ- ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ  

ਉਪੱਰ ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਵੱਲ� ਪਾਬੰਧੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  
ਉਦਾਹਰਨ- ੳ) ਜਦ� ਪੁਿਲਸ ਅਫ਼ਸਰ ਿਕਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਉਹ ਕੇਸ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਮਸਲ ਿਵੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਮਸਲ ਨੰੂ 

ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੀ ਆਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਵੱਲ� ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੰੂ ਿਜ਼ਮਨੀ। 

ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੰੂ ਿਜ਼ਮਨੀ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ 

ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਿਜ਼ਮਨੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕਰ ਸਕਦਾ।  

3. ਿਵਉਪਾਿਰਕ ਭੇਦ� ਜ� ਬੌਿਧਕ ਸੰਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ- ਕਈ ਵਾਰ, ਿਕਸੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 

ਿਕਸੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਵੱਲ� ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਤੀਜੀ 

ਿਧਰ ਦੇ ਿਵਉਪਾਿਰਕ ਭੇਦ� ਜ� ਬੌਿਧਕ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੇ ਭੇਦ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਿਧਰ 

ਦੇ ਿਵਉਪਾਿਰਕ ਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
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ਨA ਟ- ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਤ� ਭਾਵ- ਪਿਹਲੀ ਿਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ, ਦੂਜੀ ਿਧਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਚਨਾ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਤ� ਭਾਵ ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ 

ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। 
 

ਉਦਾਹਰਨ- ਿਕਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਾਈਸ<ਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮ3 ਜੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਵਪਾਰਕ 

ਅਦਾਰੇ ਵੱਲ� ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਿਕ ਉਸ ਵਸਤੂ ਲਈ ਲੋੜ:ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਿਕਥ� ਆਵੇਗਾ ਜ� ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਿਕਸ ਮਾਹਰ ਵੱਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ� ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੀ 

ਖੋਜ਼ ਿਕਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਵਸਤੂ ਿਕਹੜੇ ਿਵਉਪਾਿਰਕ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੰੂ ਵੇਚੀ 

ਜਾਵੇਗੀ ਆਿਦ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 

ਿਵਅਕਤੀ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਵਾਲੀ 

ਸੰਸਥਾ (ਿਵਅਕਤੀ) ਦੇ ਿਵਉਪਾਿਰਕ ਿਹੱਤ� ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱ ਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਿਨਯਮ 

ਜੇ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਿਵਉਪਾਰਕ ਿਹੱਤ� ਨਾਲ� ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤ� ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 

ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਖ਼ 

 

ਉਦਾਹਰਨ- ਜੇ ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ 

ਿਕਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ ਤ� ਸਮਗਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜ� ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਿਡਜਾਇਨ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਾਪੀ 

ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ ਜ� ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਵੱਲ� ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਿਦ ਤ� 

ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਤੀਜੀ ਿਧਰ ਦੇ ਿਵਉਪਾਿਰਕ ਿਹੱਤ� ਤ� ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।  
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ� ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ- ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਜ� ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵਚਕਾਰ 

ਅਿਜਹੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਤ� ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਦੱਸੇ 

ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਿਜਹੇ ਸਬੰਧ� ਦੌਰਾਨ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।  
ਉਦਾਹਰਨ- ਮਰੀਜ਼ ਵੱਲ� ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਬੀਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲ� ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜ 

ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੰੂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ� ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮ� ਬਾਰੇ, ਪਤਨੀ ਵੱਲ� ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ 

ਪ�ਗਟਾਏ ਗਏ ਭੇਦ� ਬਾਰੇ। 
 

ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ� ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਸੂਚਨਾ  
 

ਜੇ ਕੋਈ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਇਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾ2ਦੀ 

ਹੈ ਿਕ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਗੁਪਤ ਰੱਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
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ਉਦਾਹਰਨ- ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਸ ਬ<ਕ� ਿਵੱਚ ਜਮ� ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਸੇ ਿਨਯਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ 

ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  
 

ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ 
 

ਅਪਰਾਧ ਨੰੂ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੰੂ ਫੜਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵ� ਨੰੂ 

ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਿਲਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਿਹੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਕਈ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲ� ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਨੰੂ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸੰਸਥਾਵ� ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ 

ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਖ਼ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੁਿਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮ<ਬਰ ਬਣ ਕੇ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ 

ਿਸੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।  ਕਾਨੰੂਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵ� ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਜਾਨ ਜ� ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ 

ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।  
ਉਦਾਹਰਨ- ਪੁਿਲਸ ਦੇ ਮੁਖ਼ਬਰ� ਜ� ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਾਸੂਸ� ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
 

ਪੁਿਲਸ ਵੱਲ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ 
ਜਦ� ਪੁਿਲਸ ਿਕਸੇ ਮੱੁਕਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱ ਜਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲ� ਕਈ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ� ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱਛ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 ਇਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨ� ਪਤੇ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤ� ਿਮਲੇ ਸੁਰਾਗ� ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਜੋ 

ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ। ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਪੁੱ ਛ-ਿਗੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨ� 

ਵੱਲ� ਕੀ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ? ਪੁਿਲਸ ਨੰੂ ਿਕੰਨਾ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਉਪੱਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹ: ਮੰਗੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ। ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਹ� ਦੀ ਜਾਨ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰੂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।  
 

ਉਹਾਦਰਨ- ਜੇ ਿਕਸੇ ਬ<ਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਮੱੁਕਦਮੇ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਫ਼ਤੀਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ 

ਥਾਵ� ਤ� ਲੱੁਟੀ ਗਈ ਕਰੰਸੀ ਿਮਲੀ ਹੋਵੇ ਜ� ਗੁਪਤ ਕੈਮਿਰਆਂ ਤ� ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਿਮਲੀਆਂ ਹ�ਣ ਤ� 

ਚਲਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ, ਿਮਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਥ� ਪਤੇ ਜ� ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਿਵੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ2ਦੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵ� ਆਿਦ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹ: ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ 

ਸਬੂਤ� ਨੰੂ ਵੀ ਿਮਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ 
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ਜੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦੇ ਿਕਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਿਵੱਚ 

ਰੁਕਾਵਟ ਪ<ਦੀ ਹੋਵੇ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
 

ਉਦਾਹਰਨ- ਕਤਲ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ� ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹ: ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 

ਿਕ ਿਕਹੜੇ-ਿਕਹੜੇ ਗਵਾਹ ਮੁਦੱਈ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਤ� ਮੁਕੱਰਣਗੇ। 
 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼� ਪੱਤਰ� ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ 
 

ਜਦ� ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕ3ਦਰ ਜ� ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਅੰਤਮ ਿਸੱਟੇ 

'ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 

ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹ� ਲਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਜਨ� ਿਚਰ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹ: ਹੁੰ ਦਾ, ਉਨ� ਿਚਰ ਤੱਕ 

ਅਿਜਹੀ ਿਕਸੇ ਿਟੱਪਣੀ ਜ� ਰਾਏ ਜ� ਹੋਰ ਿਕਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
 

ਨA ਟ- ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲ� ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 

ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਿਵਅਕਤੀ-ਗਤ ਮਾਮਿਲਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ 
 

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਦੋ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ- 
 

1. ਪਿਹਲੀ ਸ਼�ੇਣੀ- ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆ2ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਨੱਜੀ 

ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਲੋਕ-ਿਹੱਤ ਜ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਵੱਲ� ਿਨਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਜ� ਨਾਲ ਵੀ 

ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
 

ਉਦਾਹਰਨ- ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲ� ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜ� ਉਹਨ� ਥਾਵ� ਿਜਥੇ ਉਹ ਿਡਊਟੀ ਿਨਭਾਅ 

ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਜ� ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਿਮਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵ� ਆਿਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ।  
 

ਇਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

 

2. ਦੂਜੀ ਸ਼�ੇਣੀ- ਇਸ ਿਹੱਸੇ ਿਵੱਚ ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਆ2ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਨਰੋਲ ਉਸ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ 

ਰੱਖਦੀ ਹੈ।  
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ਉਦਾਹਰਨ- ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨ� ਪਤੇ, ਉਹਨ� ਸਕੂਲ� ਕਾਲਜ਼� ਦੇ ਨ� ਿਜੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਧੀਆਂ 

ਪੁੱ ਤ� ਦੇ ਿਵਆਹ� 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਖ਼ਰਚ ਆਿਦ।      
 

ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
 

ਨA ਟ- ਕੁੱ ਝ ਿਵਸੇਸ਼ ਪ�ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਦੂਜੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਜੇ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹੱਤ ਨਾਲ� ਲੋਕ-ਿਹੱਤ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤ� ਇਸ ਸ਼�ੇਣੀ ਿਵੱਚ ਆ2ਦੀ 

ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਉਦਾਹਰਨ- ਜੇ ਇਹ ਿਸੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲ� ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਉਪੱਰ ਜੋ 

ਸਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ (ਸਾਰੇ ਸ�ੋਤ� ਤ� ਹੋਈ) ਤ� ਵੱਧ ਹੈ 

ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਉਹ ਿਭ�ਸਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠ5  ਕੀਤੇ ਧਨ ਿਵਚ� ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਅਿਜਹੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ 

ਲੋਕ ਿਹੱਤ ਦੇ ਿਨੱਜੀ ਿਹੱਤ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ 'ਤੇ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

ਸੰਸਦ ਜ� ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਿਵਸ਼ੇਸ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ 

ਸਕਦੀ। 
 

ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ 
 

ਅਿਜਹੀ ਸੂਚਨਾ ਿਜਸ ਦੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ, ਕਾਪੀ-ਰਾਈਟ ਦੀ 

ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪ�ਾਪਤ ਨਹ: ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
 

ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੁਿਨਹਰੀ ਿਸਧ+ਤ 

 

ਝਗਿੜਆਂ ਨੰੂ ਿਨਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਿਰਕ� ਨੰੂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ 

ਵੱਲ� ਇੱਕ ਸੁਿਨਹਰੀ ਿਸਧ�ਤ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਨਾਲ ਸਧਾਰਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਦਾ ਕੱਦ 

ਵੀ ਐਮ.ਪੀ. ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ। 
 

ਇਸ ਿਸਧ�ਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸੂਚਨਾ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮ<ਟ ਜ� ਿਵਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ� ਨਹ: ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ 

ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਿਰਕ ਕੋਲ� ਵੀ ਨਹ: ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। 
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ਭਾਗ-3 

 

 ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ+ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ 

 

 ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ 2005 ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਬਣ ੇ ਿਨਯਮ� ਿਵਚ ਅਪੀਲ� ਦਾਇਰ 

ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ:ਦੇ ਫਾਰਮ� ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹ: ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਪ�ਾਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਅਪੀਲ� ਦਾਇਰ 

ਕਰਨ ਸਮ3 ਔਕੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵ3 ਅਪੀਲ� ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 

ਲੋੜ:ਦੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ� ਦੇ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

 

ਪਿਹਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ 

1. ਲੋੜ:ਦਾ ਫਾਰਮ 

2. ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 

3. ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ 

ਪਿਹਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫਾਰਮ 

(ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ-2005 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ+ ਅਨੁਸਾਰ) 

 

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ 

  ਪਿਹਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ  

  (.... ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨ�) 

 

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਜੀ 

  ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲ� ਮੈਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ: ਕਰਾਈ 

ਗਈ/ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ/ਮੇਰੇ ਕੋਲ� ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਮ< ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ 

ਿਰਹਾ ਹ�। 

 

1. ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ: 

(ੳ) ਪੂਰਾ ਨ�  .................................. 

(ਅ) ਪੂਰਾ ਪਤਾ  .................................. 
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(ੲ) ਫੋਨ ਨੰ:  .................................. 

(ਸ) ਈ-ਮੇਲ  .................................. 
 

2. ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ: 

(ੳ) ਨ�/ਅਹੁੱ ਦਾ   .................................. 

(ਅ) ਪੂਰਾ ਪਤਾ   .................................. 

(ੲ) ਪਬਿਲਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨ� .................................. 

 

3. ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ: 

(ੳ) ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ   .................................. 

(ਅ) ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ    .................................. 

(ੲ) ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪੁੱ ਜਣ ਦੀ ਿਮਤੀ  .................................. 

 

4. ਫੀਸ ਜਮBਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ: 

(ੳ) ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਆਿਦ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ  .................................. 

 

5. ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

(ੳ) .................................. 

(ਅ) .................................. 

 

6. ਸਟੇਅ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

(ੳ) ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਿਜਸ ਰਾਹ: ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ� ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

 .................................. 

(ਅ) ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ     .................................. 

(ੲ) ਦਰਖਾਸਤੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਪੁੱ ਜਣ ਦੀ ਿਮਤੀ  .................................. 

 

7. ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਹਾਲਾਤ: 

.................................................................... 

.................................................................... 
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8. ਅਪੀਲ ਦੇ ਗਰਾ?ਡ/ਕਾਰਨ: 

(ੳ) .................................. 

(ਅ) .................................. 

 

9. ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਹੋਰ ਦਲੀਲ/ਸੂਚਨਾ: 

 

10. ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ: 

(ੳ) .................................. 

(ਅ) .................................. 

 

11. ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ: .................................. 

 

12. ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਿਨੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ: ਹ+/ਨ+ਹ 

 

13. ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: 

(ੳ) ਅਸਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਨਕਲ 

(ਅ) ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਡਾਕ ਿਵਭਾਗ/ਕੋਰੀਅਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਨਕਲ 

(ੲ) ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ 

 

15. ਘੋਸ਼ਣਾ: ਮ< ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ� ਉਕਤ ਪੈਿਰਆਂ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 

ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮ< ਇਹ ਵੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ< ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਚਾਰਾਜੋਹੀ ਨਹ: ਕੀਤੀ। 

 

ਜਗBਾ: 

ਿਮਤੀ:               ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 
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ਅਪੀਲ ਦ ੇਫਾਰਮ ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

 

1. ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ (ਪੈਰਾ ਨੰ:8 ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ): ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਧਾਰ ਹ ੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ: 

(ੳ)  ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲ� ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ - ਜੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਸੂਚਨਾ 

ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ  

ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤ+ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

(ਅ)  ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ: ਜੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ 

ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ ਤ+ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(ੲ)  ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਫੀਸ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ 

(ਸ)  ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਾਰ 

 

2. ਅਪੀਲ ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ: (ਪੈਰਾ ਨੰ:10 ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ): 

(ੳ)  ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

(ਅ)  ਿਕ-ਿਕ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਿਨਿਸ਼ਿਚਤ 30 ਿਦਨ+ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ� ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਫਤ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਰਾਹਤ। 

(ੲ)  ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬਣਦੀ ਿਵਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: 
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ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ 

(1) ਲੋੜ:ਦਾ ਫਾਰਮ, (2) ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ, (3) ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ 

 

ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫਾਰਮ 

(ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ-2005 ਦੀਆਂ ਿਵਵਸਥਾਵ+ ਅਨੁਸਾਰ) 

 

ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ 

  ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਬਿਲਕ ਇਨਫਰੋਮੇਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ 

  ਚੰਡੀਗੜB। 

 

 

ਸ਼�ੀ ਮਾਨ ਜੀ 

  ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ� ਮੈਨੰੂ ਸੂਚਨਾ 

ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ: ਕਰਾਈ ਗਈ/ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ/ਮੇਰੇ ਕੋਲ� ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਫੀਸ ਦੀ 

ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮ< ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਇਹ ਦੂਜੀ 

ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹ�। 

 

1. ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ: 

(ੳ) ਪੂਰਾ ਨ�  .................................. 

(ਅ) ਪੂਰਾ ਪਤਾ  .................................. 

(ੲ) ਫੋਨ ਨੰ:  .................................. 

(ਸ) ਈ-ਮੇਲ  .................................. 
 

2. ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ: 

(ੳ) ਨ�/ਅਹੁੱ ਦਾ   .................................. 

(ਅ) ਪੂਰਾ ਪਤਾ   .................................. 

(ੲ) ਪਬਿਲਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨ� .................................. 
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3. ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ: 

(ੳ) ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ   .................................. 

(ਅ) ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ    .................................. 

(ੲ) ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪੁੱ ਜਣ ਦੀ ਿਮਤੀ  .................................. 

 

4. ਫੀਸ ਜਮBਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ: 

(ੳ) ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਆਿਦ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ  .................................. 

 

5. ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

(ੳ) .................................. 

(ਅ) .................................. 

 

6. ਸਟੇਅ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 

(ੳ) ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਿਜਸ ਰਾਹ: ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ� ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ

 .................................. 

(ਅ) ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ     .................................. 

(ੲ) ਦਰਖਾਸਤੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਪੁੱ ਜਣ ਦੀ ਿਮਤੀ   .................................. 

 

7. ਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ .................................. 

(ੳ) ਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨ� ਅਤੇ ਅਹੁੱ ਦਾ  .................................. 

(ਅ) ਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ   .................................. 

 

8. ਪਿਹਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  .................................. 

(ੳ) ਪਿਹਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ   .................................. 

(ਅ) ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਡਾਕਖਾਨ5  ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਿਦ) .................................. 

 

9. ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ  .................................. 

(ੳ) ਅਿਪਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ  .................................. 

(ਅ) ਫੈਸਲਾ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਿਮਤੀ    .................................. 
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10. ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਹਾਲਾਤ: 

.................................................................... 

.................................................................... 

 

11. ਅਪੀਲ ਦੇ ਗਰਾ?ਡ/ਕਾਰਨ: 

(ੳ) .................................. 

(ਅ) .................................. 

 

12. ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਹੋਰ ਦਲੀਲ/ਸੂਚਨਾ: 

 

13. ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ: 

(ੳ) .................................. 

(ਅ) .................................. 

 

14. ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ: .................................. 

 

15. ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਿਨੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ: ਹ+/ਨ+ਹ 

 

16. ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: 

(ੳ) ਅਸਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਨਕਲ 

(ਅ) ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜ� ਡਾਕ ਿਵਭਾਗ/ਕੋਰੀਅਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਨਕਲ 

(ੲ) ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ 

(ਸ) ਪਿਹਲੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਨਕਲ 

(ਹ) ਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ 

 

17. ਘੋਸ਼ਣਾ: ਮ< ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ� ਉਕਤ ਪੈਿਰਆਂ ਿਵਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ 

ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮ< ਇਹ ਵੀ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ< ਇਸ 

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਿਹਲ� ਿਕਸੇ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜ� ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੰੂਨੀ 

ਚਾਰਾਜੋਹੀ ਨਹ: ਕੀਤੀ। 
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ਜਗBਾ: 

ਿਮਤੀ:               ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 
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ਅਪੀਲ ਦ ੇਫਾਰਮ ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ 

 

1. ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ (ਪੈਰਾ ਨੰ:11 ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ): ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਧਾਰ ਹ ੋ

ਸਕਦੇ ਹਨ: 

(ੳ)  ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤ ੇਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ� ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ - 

ਜੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤ ੇਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰ ੇਕੋਈ 

ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤ+ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

(ਅ)  ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ: ਜੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤ ੇਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ 

ਵੱਲ�  ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ ਤ+ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

(ੲ)  ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਫੀਸ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ 

(ਸ)  ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਾਰ 

 

2. ਅਪੀਲ ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ: (ਪੈਰਾ ਨੰ:14 ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ): 

(ੳ)  ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। 

(ਅ)  ਿਕ-ਿਕ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੰੂਨ ਵੱਲ� ਿਨਿਸ਼ਿਚਤ 30 ਿਦਨ+ ਦ ੇਅੰਦਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹ� ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 

ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਫਤ ਿਦੱਤ ੇਜਾਣ ਦੀ ਰਾਹਤ। 

(ੲ)  ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬਣਦੀ ਿਵਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: 
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ਕ.ਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ 

 

ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਕ.ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਭਾਗ ਕੋਲ�  ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤ ੇਿਕਸੇ ਕਾਰਨ 

ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕ.ਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤ+ ਇਸ ਲਈ ਕ.ਦਰੀ 

ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਵੱਲ�  ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ�ਿਕ�ਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹੈ।  

 

ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ 

1. ਫਾਰਮ: ਕ.ਦਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮ. 3 ਫਾਰਮ ਭਰਨ/  ਜ਼ਰੂਰੀ 

ਹਨ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਅੱਗੇ ਿਦੱਤ ੇਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

2. ਕਿਮਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ+ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ (ੳ) ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ 

ਅਫਸਰ ਅਤ ੇ(ਅ) ਪਿਹਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹ� ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਨ0 + ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਭੇਜਣ ਬਾਰ ੇ ਪੋਸਟ ਆਿਫਸ/ਕੋਰੀਅਰ ਵੱਲ� ਜਾਰੀ 

ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

3. ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਅਪੀਲ ਦ ੇਦ ੋਸੈਟ ਭੇਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।  
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4. ਿਕ-ਿਕ ਕ.ਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ 

ਦੇ ਫਾਰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਿਵਚ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 



29 

 

 29

 
Form No.1 

INDEX OF APPEAL 

 

of Mr._________________ dated ______________ with CIC/SIC 

1. Particulars Page Sr.No. from/to 

2. Original second appeal 

3. Chronology chart of RTI application 

4. Copy of RTI application dated __________ with its enclosures. 

5. Copy of proof of mailing RTI application. 

6. DD/IPO/PS/Cash receipt for filing fees and other charges. 

7. Copy of first appeal dated ________ with its enclosures 

8. Copy of proof of mailing first appeal. 

9. Postal A.D. card/Acknowledgement letter, received from CPIO/SPIO & FAA. 

10. Copy of decision of CPIO/SPIO dated __________ 

11. Copy of decision of FAA dated __________ 

12. Proof of mailing complaint/second appeal to CPIO/SPIO and FAA. 

13. Other documents in support of second appeal 

 

Place: 

Date: 

 

Signature of appellant/complainant 
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Form no.2 

The Right to Information Act, 2005 

Appeal before 

Central Information Commission 

 

Appeal No.___________ Dated______________ 

(For office use only) 

As I am aggrieved by decision/no decision of Central Public Information Officer and/or 

First Appellate Authority, I hereby file this appeal for your kind decision. 

1. Details of appellant: 

1.1 Full Name: __________________ 

1.2 Full Address: ____________________ 

1.3 Phone/Cell No.: ____________________ 

1.4 Email ID: ____________________ 

2. Details of Central/State Public Information Officer (CPIO/SPIO): 

2.1 Name/Designation: _______________________ 

2.2 Full Address: _______________________ 

2.3 Name of Public Authority: _________________ 

3. Details of First Appellate Authority (FAA): 

3.1 Name/Designation of the FAA: _____________ 

3.2 Full Address of FAA: ___________________ 

4. Dates of RTI application/first appeal: 

4.1 TO CPIO/SPIO: ____________ & mailed on: ______ 

4.2 TO FAA: ___________ & mailed on: __________ 

5. Particulars of Decisions: 

5.1 Reference No. & Date of CPIO/SPIO’s Decision: ______________________ 

5.2 Reference No. & Date of FAA’s Decision: ____________________ 

5.3 Date/s of personal hearing by FAA: ________________ 

6. Dates of receipt of replies by appellant from: 

6.1 CPIO/SPIO: __________________________ 
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6.2 FAA: _________________________ 

7. Details of information sought: _____________ 

8. Brief facts of the case: _________________________ 

9. Reasons/grounds for this appeal:  

____________________________________________________ 

10. Any other information in support of appeal: 

____________________________ 

11. Prayer/relief sought for: ___________________ 

12. Grounds for prayer/relief sought for: _____________________ 

13. Personal Presence at hearing: YES/NO: _________ 

14. Declaration: 

I hereby state that the information and particulars given above are true to the best 

of my knowledge and belief. I also declare that this matter is not previously filed 

with this commission nor is pending with any Court or tribunal or authority. 

 

Place: _________ 

Date: __________ 

 

 

Signature of appellant 



33 

 

 33

 

Form no.3 

CHRONOLOGICAL CHART OF RTI APPLICATION 

 

of Mr. ____________ dated _____________ 

1. Action Date: _____________ 

2. Application mailed to ACPIO/CPIO or ASPIO/SPIO on: ___________ 

3. Application received by ACPIO/CPIO or ASPIO/SPIO on: ___________ 

4. Date of receipt of letter for paying charges: _________________ 

5. Date of remitting charges to CPIO/SPIO: __________ 

6. Date of decision of CPIO/SPIO: __________ 

7. Date of receipt of decision of CPIO/SPIO by appellant/ complainant: 

______________________ 

8. First appeal mailed to FAA on: ___________________ 

9. Date of receipt of appeal by FAA: ____________ 

10. Date/s of personal hearing by FAA: ______________ 

11. Date of decision of FAA: _____________________ 

12. Date of receipt of decision of FAA by appellant/ complainant: _______________ 

13. Date of second appeal/complaint: ______________ 

14. Date of mailing copy of second appeal/complaint to CPIO /SPIO & FAA: 

___________________ 

15. Date of mailing Second Appeal to CIC/SPIO: ___________ 

 

Place: _________ 

Date: __________ 

 

Signature of appellant/complainant 
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