Form ‘A’
Form of application for seeking information under the Right to Information Act, 2005
I.D.No________
(For official use)
To
The Public Information Officer,
Authority Name
City
1.
2.
3.
4.
5.

Full Name of the Applicant
______________________________________
Father’s/Spouse’s name
______________________________________
Permanent Address
______________________________________
Correspondence Address
______________________________________
Particulars of information required
a. Subject matter of information*: _____________________________________
b. The period to which the information relates** _______________________________
c. Specify details of information required _______________________________
d. Whether information is required by post or in person _________________________
(The actual postal charges shall be included in providing information)
E. In case by post (Ordinary, Registered or Speed post.) ________________________
6. Is this information not made available by the Public Authority under voluntary disclosure?
___________________________________________________________________
7. Do you agree to pay the required fee? _______________________________________
8. Have you deposited application fee? (If yes, details of such deposit)
___________________________________________________________________
9. Whether belongs to Below Poverty Line category? If yes, have you furnished the proof of the
same with applicant?
Place : ........................
Date : .........................
Full Signature of the applicant and
Address
E-mail address, if any................................
Tel. No. (Office).......................................
(Residence)...............................................
Note: - (i) Reasonable assistance can be provided by the competent authority in filling up the
Form A.
(ii) Please ensure that the Form A is complete in all respect and there is no ambiguity in
providing the details of information required.

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ, ਐਕਟ 2005
ਪਬਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜ� ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਨ�
ਫ਼ਾਰਮ ‘ੳ’
(ਵੇਖੋ ਿਨਯਮ 3 (1)
ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 (1) ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਿਬਨ� ਪੱ ਤਰ
ਸੇਵਾ ਿਵਖੇ
ਰਾਜ ਪਬਿਲਕ ਸੂਚਨਾ ਅਿਧਕਾਰੀ,
ਿਵਭਾਗ---------------------।
1. ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ�
2. ਿਪਤਾ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦਾ ਨ�
3. ਸਥਾਈ ਪਤਾ:
4. ਪੱ ਤਰ ਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ:
5. ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ:
(ੳ) ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ
(ਅ) ਸਮ� ਿਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ।
(ੲ) ਲੋ ੜ�ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
(ਸ) ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਹੈ ਜ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਸੂਚਨਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਸਲ ਪੋਸਟਲ ਚਾਰਿਜਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।)
(ਹ) ਡਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਿਵਚ, ਇਹ ਦੱ ਿਸਆ ਜਾਵੇ ਿਕ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ, ਰਿਜਸਟਰਡ ਜ� ਸਪੀਡ ਹੋਵੇਗੀ।
6. ਕੀ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਵੈ ਇੱ ਛਤ ਖੁਲਾਸੇ ਅਧੀਨ ਪਬਿਲਕ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਲਬੱ ਧ ਨਹ� ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
7. ਕੀ ਤੁਸ� ਲੋ ੜ�ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ।
8. ਕੀ ਤੁਸ� ਿਬਨ� ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ�ਾ ਕਰਾ ਿਦਤੀ ਹੈ (ਜੇ ਹ� ਤ� ਅਿਜਹੀ ਜਮ�� ਤਰਾਈ ਫੀਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ)
9. ਕੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤ� ਹੇਠ� ਦੀ ਸ਼ੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹ� ਤ� ਿਬਨ� ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਲਗਾਉ।
ਸਥਾਨ:
ਿਮਤੀ:
ਿਬਨ�ਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਪਤਾ
------------------------------------------------------------------------------------------------

