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Sh. Sanjeev Thakur, (8968084100) 

Village GudhaKhurd,  
P.O MadhopurCant– 145024      ………….Appellant/Complainant 

Versus 
Public Information Officer                                                                                   ……………………………Respondent 

O/o  Senior Superintendent of Police,  
Pathankot. 
 
First Appellate Authority         

O/o  Inspector General of Police, Border Range, Punjab,  
Amritsar. 

Appeal Case No.200 of 2022 
 

Date of RTI 
Application 

Date of Reply, 
if any of SPIO 

Date of First Appeal 
made, if any 

Date of Order / Reply, 
if any of FAA 

Date of Appeal/Complaint 
filed in the Commission 

15.06.2021 28.07.2021 28.09.2021 - 30.12.2021 

 
Present:     Appellant: Absent  
              Respondent: Sh. Sham lal (ASI)   
 

ORDER (Second Hearing): 

1. This order may be read with the reference of previous order of the Commission dated 

23.08.2022.  

2. Written Submission from respondent PIO O/o  SSP Pathankot:  

" …ਭਾਨਮਗ ੂੰਜਾਫ ਯਾਜ ਸ ਚਨਾ ਕਮਭਸਨ ਜੀ ਦ ੇ ਅੀਰ ਕੇਸ ਨੂੰਫਯ 200 ਆਪ 2022 ਦ ੇ ਸਫੂੰਧ ਮਵਿੱਚ ਫੇਨਤੀ ਿੈ ਮਕ 

ਅੀਰਕਯਤਾ ਵਿੱਰੋਂ  ਸ ਚਨਾ ਅਮਧਕਾਯ ਐਕਟ-2005 ਤਮਿਤ ਆਯ.ਟੀ.ਆਈ ਦਯਖਾਸਤ ਮਭਤੀ 16/07/21 ਯਾਿੀ ਉ ਕਤਾਨ 

 ਮਰਸ ਧਾਯਕਰਾਾਂ ਠਾਨਕਟ ਦੀ ਚਰਾਨ ਫ ਿੱਕ,ਕਮਵਡ ਸਫੂੰਧੀ ਚਰਾਨ ਫ ਿੱਕ, FIR ਅਤੇ ਉ ਕਤਾਨ  ਮਰਸ ਧਾਯਕਰਾਾਂ ਦੀ 

ਸਯਕਾਯੀ ਗਿੱਡੀ ਦੀ ਰਾਗ ਫ ਿੱਕ ਸਫੂੰਧੀ ਸ ਚਨਾ ਦੀ ਭੂੰਗ ਇਸ ਦਪਤਯ ਵਿੱਰ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਭੂੰਗੀ ਗਈ ਸ ਚਨਾ ਸਫੂੰਧੀ 

ਸ ਚਨਾ/ਮਯਯਟ ਸਫੂੰਧਤ ਾਸੋਂ ਿਾਸਰ ਕਯਕੇ ਆਯ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ 2005 ਤਮਿਤ ਭ ਿੱਿਈਆ ਕਯਵਾਉਣ ਮਗ ਸ ਚਨਾ ਇਸ 

ਦਪਤਯ ਦੇ ਿੱਤਯ ਨੂੰਫਯ 142/RTI ਮਭਤੀ 16/07/2021 ਨਾਰ ਯਮਜਸਟਯਡ ਡਾਕ ਯਾਿੀਂ ਅੀਰਕਯਤਾ ਨ ੂੰ ਬੇਜੀ ਜਾ ਚ ਿੱਕੀ 

ਿੈ,ਮਜਸ ਦੀ ਕਾੀ ਆ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਦਪਤਯ ਦੇ ਿੱਤਯ ਨੂੰਫਯ 129/RII ਮਭਤੀ 23/04/2022 ਨਾਰ ਬੇਜੀ ਗਈ ਿੈ 

ਜੀ। 

ਅੀਰਕਯਤਾ ਵਿੱਰੋਂ  ਦਾਇਯ ਮਿਰੀ ਅੀਰ ਮਭਤੀ 29/07/2021 ਨ ੂੰ ਭ ਿੱਖ ਯਖਦੇ ਿਏ ਮਰਖਤੀ ਮਯਯਟ ਉ ਕਤਾਨ  ਮਰਸ 

ਧਾਯਕਰਾਾਂ ਠਾਨਕਟ ਾਸੋਂ ਿਾਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਭਸ ਰ ਿਈ ਸ ਚਨਾ/ਮਯਯਟ ਅੀਰਕਯਤਾ ਨ ੂੰ ਇਸ ਦਪਤਯ ਦੇ ਿੱਤਯ ਨੂੰਫਯ 

180/RT1 ਮਭਤੀ 23/08/2021 ਅਤੇ 181/RTI ਮਭਤੀ 23/08/2021 ਨਾਰ ਯਮਜਸਟਯਡ ਡਾਕ ਯਾਿੀਂ ਬੇਜੀ ਗਈ ਿੈ,ਮਜਸ 

ਦੀ ਕਾੀ ਆ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਵਿੱਚ ਇਸ ਦਪਤਯ ਦੇ ਿੱਤਯ ਨੂੰਫਯ 129/RT1 ਮਭਤੀ 23/04/2022 ਨਾਰ ਬੇਜੀ ਗਈ ਿੈ ਜੀ। 
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ਿਵਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅੀਰ ਦੀ ਮਭਤੀ 04/05/2022 ਨ ੂੰ ਿਈ ਮਿਰੀ ਸ ਣਵਾਈ ਦਯਾਨ ਆ ਜੀ ਵਿੱਰੋਂ  ਿ ਕਭ ਿਇਆ ਸੀ ਮਕ “the 

appellant is advised to pin point the exact information what he is asking from P10 in 

writing, with a copy to the commission, ਯ ਅੀਰਕਯਤਾ ਦਾ ਕਈ ਵੀ ਮਰਖਤੀ ਿੱਤਯ ਇਸ ਦਪਤਯ ਮਵਖ ੇ

ਭਸ ਰ ਨਿੀਂ ਿਇਆ ਿੈ। 

 

ਮਜਸ ਉਯੂੰਤ ਿਵਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅੀਰ ਦੀ ਮਭਤੀ 23/08/2022 ਨ ੂੰ ਿਈ ਦ ਸਯੀ ਸ ਣਵਾਈ ਦਯਾਨ ਆ ਜੀ ਵਿੱਰੋਂ  ਅੀਰਕਯਤਾ 

ਨ ੂੰ ਆਖਯੀ ਭਕਾ ਮਦੂੰਦ ੇਿਏ ਜ ਵਾਫ ਦਾਇਯ ਕਯਨ ਸਫੂੰਧੀ ਿਦਾਇਤ ਿਈ ਸੀ ਯ ਅੀਰਕਯਤਾ ਦਾ ਕਈ ਵੀ ਮਰਖਤੀ ਿੱਤਯ ਅਿੱਜ 

ਤਿੱਕ ਇਸ ਦਪਤਯ ਮਵਖੇ ਭਸ ਰ ਨਿੀਂ ਿਇਆ ਿੈ। …." 

3. The appellant is not present today. Moreover, he has not made any submissions 

regarding the deficiencies as he was advised to point out deficiencies, if any, to the 

respondent-Public Information Officer with a copy to the Commission on last date of 

hearing.  

4. Respondent Sh. Sham lal stated that the sought information has been supplied to the 

appellant and no any other information pertaining to this RTI application is pending in the 

office record.  

5. In view of above, as the information stands supplied therefore, no cause of action is 

required in this case. Hence, the instant appeal  case is disposed & closed.  

 Sd/- 

Chandigarh                     (Maninder Singh Patti) 

19.10.2022      State Information Commissioner, Punjab 
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