
 

Bench/case wise detail of cases in which recommendations were made in the month of June, 

2022 to initiate Disciplinary proceedings against SPIOs who violated the provisions of RTI 

Act. 

Sr. No. Name of the Bench Case No. Title Order’s Date 

NIL 

 

 

Bench/case wise detail of cases in which recommendations were made in the month of July, 

2022 to initiate Disciplinary proceedings against SPIOs who violated the provisions of RTI 

Act. 

Sr. No. Name of the Bench Case No. Title Order’s Date 

1 Sh. Suresh Arora 

Hon’ble CIC 

AC 2783/2021 Sh.Raj Singh Vs PIO 

O/o BDPO Fazilka 

13.07.2022 

2 -do- AC 4058/2021 Ms.Kamaldeep Kaur 

Vs PIO O/o MC, 

Amritsar 

18.07.2022 

3 -do- AC 4749/2021 Sh.Inderjit Singh Vs 

PIO O/o BDPO Zira 

21.07.2022 

 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਏ ਕਸਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਮਿਨਹ ਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਅਗਸਤ, 2022 ਦ ਿਹੀਨੇ ਮ ਿੱ ਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ 

ਕਾਰ ਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਫਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਠ ਮਲਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕਸ ਨੰ ਮਸਰਲਖ ਹੁਕਿ ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਮਨਲ 

 



ਕਮਿਸ਼ਨ ਦ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਏ ਕਸਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਮਿਨਹ ਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਦ ਿਹੀਨੇ ਮ ਿੱ ਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ 

ਕਾਰ ਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਫਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਠ ਮਲਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕਸ ਨੰ ਮਸਰਲਖ ਹੁਕਿ ਦੀ ਮਿਤੀ 

1 Hon’ble SIC Sh.Amrit 

Partap Singh Sekhon 

AC 3275/2022 Sh.Gagandeep Singh 

Bawa Vs PIO O/o AIG, 

Admn Technical 

Service Wing, Pb. 

28.09.2022 

 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਏ ਕਸਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਮਿਨਹ ਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਦ ਿਹੀਨੇ ਮ ਿੱ ਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ 

ਕਾਰ ਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਫਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਠ ਮਲਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕਸ ਨੰ ਮਸਰਲਖ ਹੁਕਿ ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਮਨਲ 

 

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹਏ ਕਸਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਮਿਨਹ ਾਂ ਮ ਿੱ ਚ ਨ ੰਬਰ, 2022 ਦ ਿਹੀਨੇ ਮ ਿੱ ਚ ਅਨੁਸਾਸਨੀ 

ਕਾਰ ਾਈ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਫਾਰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਹਠ ਮਲਖ ਅਨੁਸਾਰ ਹ:- 

ਲੜੀ ਨੰ ਬੈਂਚ ਦਾ ਨਾਂ ਕਸ ਨੰ ਮਸਰਲਖ ਹੁਕਿ ਦੀ ਮਿਤੀ 

ਮਨਲ 

 


