
ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਅਤੇ ਫਾਰਮ  

(ਨ� ਟ: ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ	 ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ 2005 ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੀ ਿਲਖੀ ਪੁਸਤਕਾ ਪੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਜੋ Website 
ਪਰ ਮੋਜੂਦ ਹੈ ) 

          ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰ ਕਾਨੰੂਨ 2005 ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੰੂਨ ਅਧੀਨ ਬਣ ੇਿਨਯਮ	 ਿਵਚ ਅਪੀਲ	 ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ 

ਫਾਰਮ	 ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। ਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਪ�ਾਰਥੀਆ ਂਨੰੂ ਅਪੀਲ	 ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮ� ਔਕੜ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ 

ਸਮੱਿਸਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ 

ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹ।ੈ  

 

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 ਿਵਖ ੇ

  ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਬਿਲਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਮਸ਼ਨ 

  ਚੰਡੀਗੜ#। 

 

 

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

 

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

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

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

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

 

4. ਫੀਸ ਜਮ#ਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰ ੇ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 (ਡਾਕਖਾਨ*  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    .................................. 

 

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 ਬਾਰ:ੇ 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 ਪੈਿਰਆ ਂਿ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 ਚਾਰਾਜਹੋੀ ਨਹ� ਕੀਤੀ। 

 

ਜਗ#ਾ: 



ਿਮਤੀ:               ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

  



ਅਪੀਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 

1. ਅਪੀਲ ਦ ੇਅਧਾਰ (ਪੈਰਾ ਨੰ:11 ਿਵਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ): ਅਪੀਲ ਦ ੇਹੇਠ ਿਲਖ ੇਅਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ: 

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

ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵ ੇਤ
 ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਹ 

ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। 

(ਅ)  ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ: ਜ ੇਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਿਹਲੇ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਵੱਲ� ਮੰਗੀ ਗਈ 

ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਵ ੇ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 ਜਾਵ।ੇ 

(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 ਿਵਰੱੁਧ ਬਣਦੀ ਿਵਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ: 

 

 


