ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ
ਰਸ਼ਾਸਨਨਕ ਸੁਧਾਯ ਅਤ ਰ ਕ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨਿਬਾਗ
(ਰਸਾਸ਼ਨਨਕ ਸੁਧਾਯ-1 ਸ਼ਾਖਾ)

ਭੁੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਅਤ ਯਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਦੀ ਅਸਾਭੀ ਰਈ ਇਸ਼ਨਤਹਾਯ
ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਿੁੱਰੋਂ ੰਜਾਫ ਯਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਨਭਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦ ਦਪਤਯ ਰਈ ਨਭਤੀ

31-3-2019 ਨੂ ੰ

ਖਾਰੀ ਹ ਯਹੀ ਯਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਦੀ ਅਸਾਭੀ ਅਤ ਨਭਤੀ 04-05-2019 ਨੂ ੰ ਖਾਰੀ ਹ ਯਹੀ ਭੁੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਦੀ ਅਸਾਭੀ
ਬਯਨ ਰਈ ਮਗ ਉਭੀਦਿਾਯਾਾਂ ਤੋਂ ਅਯਜ਼ੀਆਾਂ ਭੰਗੀਆਾਂ ਜਾਾਂਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਅਨਧਕਾਯ ਐਕਟ-2005 ਦੀ ਧਾਯਾ 15 (5), 15 (6)
ਅਤ 16 (1), 16 (2), ਜ ਨਕ ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ ਦੀ ਿਫਸਾਈਟ www.rti.gov.in ਤ ਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ, ਨਿਚ ਦਯਜ਼
ਉਫੰਧਾ ਅਨੁ ਸਾਯ ਭੁੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਨਭਸਨਯ ਅਤ ਯਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਦੀ ਅਸਾਭੀ ਰਈ ਕਾਨੂ ੰਨ, ਨਿਨਗਆਨ ਅਤ ਤਕਨਾਰ ਜੀ,
ਸਭਾਜ ਸਿਾ ਰਫੰਧ , ੁੱਤਯਕਾਯੀ, ਜਨ ਸੰਯਕ ਭਾਨਧਅਭ ਜਾਾਂ ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ਸ਼ਾਸਨ ਨਿਚ ਨਿਆਕ ਨਗਆਨ ਅਤ ਤਜਯਫਾ ਯੁੱਖਣ
ਿਾਰਾ ਨਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇਸ ਆਹੁੁੱਦ ਰਈ ਨਫਨ ਕਯ ਸਕਦਾ ਹ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਆਯ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਯਾ 16(6) ਨਿਚ
ਦਯਜ਼ ਉਫੰਧਾ ਅਨੁ ਸਾਯ ਯਾਜ ਭੁੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਜਾਾਂ ਯਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਨਭਸ਼ਨਯ ਸੰਸ਼ਦ ਦਾ ਭੈਂਫਯ ਜਾਾਂ ਨਕਸ ਯਾਜ ਜਾਾਂ ਸੰਘ ਯਾਜਖਤਯ ਦ ਨਿਧਾਨ-ਭੰਡਰ ਦਾ ਭੈਂਫਯ, ਨਜਹੀ ਨਕ ਸੂਯਤ ਹਿ, ਨਹੀਂ ਹਿਗਾ ਜਾਾਂ ਕਈ ਰਾਬ ਦਾ ਅਹੁੁੱਦਾ ਧਾਯਨ ਨਹੀਂ ਕਯਗਾ ਜਾਾਂ ਨਕਸ
ਯਾਜਨੀਨਤਕ ਦਰ ਨਾਰ ਸਫੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਿਗਾ, ਜਾਾਂ ਕਈ ਕਾਯਫਾਯ ਨਹੀਂ ਕਯਗਾ ਜਾਾਂ ਕਈ ਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਯਗਾ। ਇਹ ਅਯਜ਼ੀਆਾਂ ਨਭਤੀ
21 ਪਯਿਯੀ 2019, ਸ਼ਾਭ 5.00 ਿਜ਼ ਤੁੱਕ ਸਾਦ ਕਾਗਜ ਤ (ਸਭਤ ਾਸਯਟ ਸਾਈਜ ਪਟ) ਰਭੁੁੱਖ ਸਕੁੱਤਯ, ਰਸਾਸ਼ਨਨਕ ਸੁਧਾਯ ਅਤ
ਰ ਕ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨਿਬਾਗ, ਕਭਯਾ ਨੰ:710, 7ਿੀਂ ਭੰਨਜਰ, ੰਜਾਫ ਨਸਿਰ ਸਕੁੱਤਯਤ-2, ਸਕਟਯ-9 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਖ ਰਾਤ ਕੀਤੀਆਾਂ
ਜਾਣਗੀਆਾਂ। ਨਭੁੱਥ ਸਭੇਂ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਰਾਤ ਹਈਆਾਂ ਅਯਜ਼ੀਆਾਂ ਤ ਕਈ ਨਿਚਾਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ।
ਸਹੀ/ਰਭੁੁੱਖ ਸਕੁੱਤਯ, ੰਜਾਫ ਸਯਕਾਯ,
ਰਸ਼ਾਸਨਨਕ ਸੁਧਾਯ ਅਤ ਰ ਕ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਨਿਬਾਗ

Government of Punjab
Department of Governance Reforms
& Public Grievances
(G.R.1 Branch)

Advertisement for the post of Chief Information
Commissioner and State Information Commissioner
The Punjab Government invites applications for the post of one State
Information Commissioner and one Chief Information Commissioner falling
vacant

on

31.3.2019

and

04.05.2019

respectively,

in

Punjab

State

Information Commission, Chandigarh. As per the provisions of Right to
Information Act 2005 Section 15(5), 15(6) and 16(1),16(2), which is
available on the government website www.rti.gov.in, the Chief Information
Commissioner and State Information Commissioners should be the persons of
eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science
and technology, social service, management, journalism, mass media or
administration and governance. Further, as per the provisions of Right to
Information Act 2005 Section 15(6), the Chief Information Commissioner and
State Information Commissioner shall not be a member of Parliament or MLA
of any State/UT or hold any other office of profit or concerned with any
political party or carrying on any business or pursuing any profession.
Application along with passport size phtograph should be submitted

in the

office of Principal Secretary, Department of Governance Reforms & Public
Grievances, Room No.710, 7th Floor, Punjab Civil Secretariat-2, Sector 9,
Chandigarh upto 21th February, 2019 at 5.00 P.M. Applications will be not
entertained after the deadline.
Sd/Principal Secretary to Govt. of Punjab
Department of Governance Reforms
and Public Grievances

