
ਇੰਜੀ: ਪੁਵੀਨ ਬਿਰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਰਲਾ ਨਾਜਰ 
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ । 

ਵਿਸ਼ਾ:- ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ-2005-ਸ਼੍ਰੀ ੧ਗਵਿੰਦਰ -ਤਿੱਦਆ। 

1) ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-2(ਨ.ਗ.ਅ-2) ਸਿੰ:ਵਿ:ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । “੮੧੦6 -8277₹1-46 

2) ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ: ਨ, 3 92੪੨੨>" ਨ 
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ਮਿਤੀ 25.10.2017 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ 
  

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 25.10.2017 ਨੂੰ ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ 
ਹੋਏ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। 

ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਡਾਕ ਰਾਂਹੀ ਮਿਤੀ 12.10.2017 ਨੂੰ ਭੇਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

  ਜੇਕਰ ਅਰਜੀ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਸਤੁੰਸੁਟ ਨਹੀਂ' ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਤੇ 

ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 31.10.2017 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵੱਜੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ- 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: “1੫7 -੫$ /2ਵਸ/2017 ਮਿਤੀ 2. /10/2017 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

1) ਪੀ.ਆਈ.ਓ-ਕਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-2(ਨ.ਗ.ਅ-2) ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 

2) ਸ੍ਰੀ-ਜ਼ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਕਾਨ ਨੰ: 5227/ਬੀ, ਸੈਕਟਰ 38-ਵੈਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
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ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ- 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । ਆ



ਇੰਜੀ: ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਿਰਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ, 
ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ । 

ਵਿਸਾ:- ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ-2005-ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹੁਜਾ। 

1) ਪੀ.ਆਈ.ਓ.ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-1(ਈਈ-1) ਸਿੰ:ਵਿ:ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਲੀ ਲੀ 
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ਮਿਤੀ 25.10.2017 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ੮੧੨੧੨੦੨ <੧੮ 
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ਅੱਜ ਮਿਤੀ 25.10.2017 ਨੂੰ ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ 
ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸੁ ਹੋਏ। ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਖੁਦ ਪੇਸ ਹੋਏ। 

ਪੀ.ਆਈ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਾਲ, ਸੁਪਰਡੰਟ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ 
ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਰਜੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀ' ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ 
ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੂਚਨਾ ਦਸਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ 
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜੀ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਬੋਧਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। 

ਅਰਜੀ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਉਪਰੰਤ ਸੂਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ 
ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-2 ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ 
ਡਿਸਪੋਜੁ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 31.10.2017 ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵੱਜੇ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ- 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । 

ਪਿਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: “120 -2- ,2ਵਸ/2017 ਮਿਤੀ ੨5 /10/2017 

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਹਿੱਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:- 

1) ਪੀ.ਆਈ.ਓ-ਕਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਫਸਰ-1(ਈਈ-1) ਸਿਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। 
2) ਸ਼੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਹੁਜਾ ਏ.ਡੀ.ਈ (ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ) ਮਕਾਨ ਨੰ: 3306,ਸੈਕਟਰ 23-ਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

(160023) 
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ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ- 
ਡਾਇਰੈਕਟਰ/ਵਾਟਰ ਸੈਲ, 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ । '੍#।॥


