Checklist for filing Second Appeal under Section 19(3) of RTI Act in the
Commission.
(1)

An index and copies of the documents referred to in the Appeal and original application
under Section 6 of RTI Act.

(2)

A certificate signed by the Appellant himself/herself stating that:" the matters under Appeal or Complaint has not been previously filed or pending
or decided by any of the State Information Commissioners Punjab."
( This certificate should be enclosed with 1st set only)

(3)

Copy of RTI application submitted before the PIO/APIO along with documentary proof as
regards payment of fee under the RTI Act and its posting.

(4)

Copies of all communication made with Pubic Authority / PIO, which have been referred
to in the Appeal.

(5)

The order, or decision or response, if any, from the PIO/APIO to whom the application
under the RTI Act was submitted.

(6)

Copy of First Appeal submitted before the First Appellate Authority with posting proof.

(7)

The Orders or decision or response, if any, from the First Appellate Authority against
which the Appeal is being preferred in the Commission.

(8)

Second Appeal should be sent in three sets. (Three copies of all documents except copy
of ID proof and certificate)

(9)

In the address complete Postal address including Pin Code and contact number of
Appellant, P.I.O.& First Appellate Authority should be given.

(10)

Self attested copy of any of the following documents should be enclosed with the first set
of the Appeal:Passport or Identity Card issued by a Govt. Deptt. or Voter Card issued by Election
Commission of India or Pan Card issued by Income Tax Deptt. or Adhar Card-Unique
Identity Card of Govt. of India or Ration Card issued by Govt. Deptt. or Driving License
etc. (According to decision of CWP-4787/11 dated 02-11-12)

(11)
NOTE:

Each set of Second Appeal should be page marked separately.
**The above mentioned documents should be submitted in the above said
serial order only.
**Kindly file separate Appeal case, in the case of different RTI Applications.

Checklist for filing Complaint Under Section 18 of RTI Act in the
Commission.
(1)

An index and copies of the documents referred to in the Complaint; and original
application under Section 6 of RTI Act.

(2)

A certificate signed by the Complainant himself/herself stating that:" the matters under Appeal or Complaint has not been previously filed or
pending or decided by any of the State Information Commissioners."
( This certificate should be enclosed with 1st set only)

(3)

Copy of RTI application submitted before the PIO/APIO along with documentary
proof as regards payment of fee under the RTI Act and its posting.

(4)

Copies of all communication made with Pubic Authority / PIO, which have been
referred to in the Complaint case.

(5)

The order or decision or response, if any, from the PIO/APIO to whom the
application under the RTI Act was submitted.

(6)

Complaint should be sent in two sets. (Two copies of all documents except copy
of ID proof and certificate)

(7)

In the address complete Postal address including Pin Code and contact number
of Complainant & P.I.O. should be given.

(8)

Self attested copy of any of the following documents should be enclosed with the first set
of the Complaint:Passport or Identity Card issued by a Govt. Deptt. or Voter Card issued by Election
Commission of India or Pan Card issued by Income Tax Deptt. or Adhar Card-Unique
Identity Card of Govt. of India or Ration Card issued by Govt. Deptt. or Driving License
etc. (According to decision of CWP-4787/11 dated 02-11-12)

(9)

NOTE:

Each set of Complaint should be page marked separately.

**The above mentioned documents should be submitted in the above said
serial order only.
**Kindly file separate Complaint case in the case of different RTI
Applications.

ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(3) ਤਹਿਤ ੰ ਜਾਫ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਹਿਸ਼ਨ ਹਿਚ ਦੂਜੀ
ਅੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੱਕਹਲਸਟ।
1) ਅੀਲ ਅਤ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਭੂਲ ਦਰਖਾਸਤ ਹਿਚ ਿਿਾਲਾ ਅਧੀਨ
ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਦਾ ਤਤਕਰਾ।
2) ਿਠ ਹਲਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਹਪਕਟ ਜ ਅੀਲ ਕਰਤਾ ਿਲੋਂ ਖੁਦ ਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਿਿ

:-

“ਹਫਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ਹਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅੀਲ ਅਧੀਨ ਭਾਭਲਾ ਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕਸ ਿੀ ਕਹਭਸ਼ਨਰ ਕਲ ਹਧਆਨ
ਗਚਰ ਨਿੀ ਿ ਅਤ ਇਸ ਉਰ ਕਈ ਪਸਲਾ ਨਿੀ ਹਲਆ ਹਗਆ ਿ” (ਇਿ ਸਰਟੀਹਪਕਟ ਅੀਲ ਦ ਕਿਲ ਹਿਲ
ਸਟ ਨਾਲ ਿੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿ)
3)

nkoHNhHnkJhaHnoih dh ekgh i' ghHnkJhHUH$ J/H ghHnkJhHUH B{z G/ih rJh j?, fJj noih G/iD ns/
nkoHNhHnkJhHn?eN nXhB ch; dh ndkfJrh d/ ਦਸਤਾਿਜੀ ;p{s ;fjs.

4)
5) ਏ

ਫਹਲਕ nEkfoNh$ghHnkJhHUH Bkb ehs/ gZso ftjko dhnK ekghnK fiBQK dk jtkbk nghb ftZu fdZsk

frnk j?.
HghHnkJhHU$ghHnkJhHU fiਸ e'b nkoHNhHnkJh n?eN nXhB noih g/P ehsh rJh ;h, d//
j[ew/ਪਸਲ ਜਾਂ itkp dh ekgh (ਜਕਰ ਕਈ ਿਿ).

6)

gfjਲੀ nghbh ਅਥਾਰਟੀ e'b g/P ehsh rJh nghb ਅਤ ਇਿ ਅੀਲ G/iD d/ ;p{s ;fjs.

7)

gfjbh nghbh ਅਥਾਰਟੀ d/ c?;b/ / j[ew iK itkp i/ e'Jh j't/, fi; d/ fto[ZX nghb doi ehsh ik
ojh j? ਦੀ ਕਾੀ।

8)

d{ih nghb fszB ;?ZNK ftu dkyb ehsh ikDh ਿ।

9)

nkgDk gsk fbyD ;w/A nkgDk ਭੁਕੰਭਲ ਤਾ, N?bhc'B Bz: ns/ fgzB e'v th dZf;nk ikt/ ns/ ghHnkJhHTH
ਅਤ ਹਿਲੀ ਅੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ dk ;zgoe Bz: ns/ fgzB e'v th dZf;nk ikt/.

10)

ਿਠ ਹਲਖ ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਹਿਿੱ ਚੋਂ ਹਕਸ ਇਿੱਕ ਦਸਤਾਿਜ ਦੀ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ekgh/ d{ih nghb d/ gfjb/ ;?ZN
ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਜਾਿ [ L^ ਾਸ ਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਬਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬਾਰਤੀ ਚਣ
ਕਹਭਸ਼ਨ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਭਦਨ ਕਰ ਹਿਬਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਬਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾ ਡਰਾਈਹਿੰ ਗ
ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਹਦ. (;hHvpfbT{HghH4787$11 d/ c?;b/ fwsh 02^11^12 nB[;ko)

11)

d{ih nghb d/ jo ;?N T[Zs/ ਿਖਰ ਤਰ ਤ g/i Bzpo bkJ/ ikD.

ਨੋਟ ਉਰਕਤ ਦਸਤਾਿਜ ਕਿਲ ਉਰਕਤ ਲੜੀਿਾਰ ਿੀ ਜਿਾਂ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣ।
ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਲਈ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਕਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤ ਜਾਣ ਜੀ

।

ਆਰ.ਟੀ. ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ੰ ਜਾਫ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਹਿਸ਼ਨ ਹਿਚ ਹਸ਼ਕਾਇਤ
ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੈੱਕਹਲਸਟ।
1) ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਅਤ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਭੂਲ ਦਰਖਾਸਤ ਹਿਚ ਿਿਾਲਾ ਅਧੀਨ
ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਦਾ ਤਤਕਰਾ।
2) ਿਠ ਹਲਖ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਟੀਹਪਕਟ ਜ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਿਲੋਂ ਖੁਦ ਿਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਿਿ

:-

“ਹਫਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ਹਕ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਅਧੀਨ ਭਾਭਲਾ ਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਕਸ ਿੀ ਕਹਭਸ਼ਨਰ ਕਲ ਹਧਆਨ
ਗਚਰ ਨਿੀ ਿ ਅਤ ਇਸ ਉਰ ਕਈ ਪਸਲਾ ਨਿੀ ਹਲਆ ਹਗਆ ਿ”

(ਇਿ ਸਰਟੀਹਪਕਟ ਹਸ਼ਕਾਇਤ ਦ ਕਿਲ

ਹਿਲ ਸਟ ਨਾਲ ਿੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿ)
3)

nkoHNhHnkJhaHnoih dh ekgh i' ghHnkJhHUH$ J/H ghHnkJhHUH B{z G/ih rJh j?, fJj noih G/iD ns/
nkoHNhHnkJhHn?eN nXhB ch; dh ndkfJrh d/ ਦਸਤਾਿਜੀ ;p{s ;fjs.

4)
5) ਏ

ਫਹਲਕ nEkfoNh$ghHnkJhHUH Bkb ehs/ gZso ftjko dhnK ekghnK fiBQK dk jtkbk ਹਸ਼ਕਾਇਤ ftZu
fdZsk frnk j?.
HghHnkJhHU$ghHnkJhHU fiਸ e'b nkoHNhHnkJh n?eN nXhB noih g/P ehsh rJh ;h, d//
j[ew/ਪਸਲ ਜਾਂ itkp dh ekgh (ਜਕਰ ਕਈ ਿਿ).

6) ਹਸ਼ਕਾਇਤ

ਦ ;?ZNK ftu dkyb ehsh ikDh ਿ।

7)

nkgDk gsk fbyD ;w/A nkgDk ਭੁਕੰਭਲ ਤਾ, N?bhc'B Bz: ns/ fgzB e'v th dZf;nk ikt/ ns/ ghHnkJhHTH

8)

ekgh/ ਹਸ਼ਕਾਇਤ d/ gfjb/ ;?ZN ਨਾਲ

dk ;zgoe Bz: ns/ fgzB e'v th dZf;nk ikt/.
ਿਠ ਹਲਖ ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਹਿਿੱ ਚੋਂ ਹਕਸ ਇਿੱ ਕ ਦਸਤਾਿਜ ਦੀ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ
ਲਗਾਈ ਜਾਿ [ L^

ਾਸ ਰਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਬਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬਾਰਤੀ ਚਣ ਕਹਭਸ਼ਨ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਿਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਭਦਨ ਕਰ ਹਿਬਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਬਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਧਾਰ
ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਬਾਗ ਿਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾ ਡਰਾਈਹਿੰ ਗ ਲਾਈਸੈਂਸ

(;hHvpfbT{HghH4787$11 d/ c?;b/ fwsh 02^11^12 nB[;ko)
9) ਹਸ਼ਕਾਇਤ
d/ jo ;?N T[Zs/ ਿਖਰ ਤਰ ਤ g/i Bzpo bkJ/ ikD.

ਨੋਟ ਉਰਕਤ ਦਸਤਾਿਜ ਕਿਲ ਉਰਕਤ ਲੜੀਿਾਰ ਿੀ ਜਿਾਂ ਕਰਿਾਏ ਜਾਣ।
ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਲਈ ਿਿੱ ਖ ਿਿੱ ਖ ਕਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤ ਜਾਣ ਜੀ

।

ਆਹਦ.

